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Asociaþiile românilor în lume
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C

umpãna dintre milenii va rãmâne în istoria noastrã marcatã de un
fenomen de care trebuie sã þinem seama. Migraþia românilor, în special
prin Europa, dar ºi America sau Australia, repetã într-o formã mult mai
explozivã plecarea, mai ales a ardelenilor, în cãutarea unui El Dorado imediat dupã
Marea Unire. Românii, ca ºi alte naþii, pleacã în cãutarea unui trai mai bun, motivele
economice având prioritate în decizia de a emigra. De cele mai multe ori, în paralel, ei
cautã ºi un sistem social mai drept. Cei care ºi-au luat lumea în cap, se ºtie, nu au fost
muritori de foame în România. Emigrantul nu a fost neaparat ºomer ori cerºetor.
Statisticile spun cã majoritatea aveau locuri de muncã, iar un studiu al Centrului
Naþional Român de Statisticã aratã cã în anul 2003 peste 60 la sutã dintre românii
care optau sã pãrãseascã þara aveau studii superioare.
Dupã ce un câºtig bun ºi un cadru social adecvat au fost atinse în patria
adoptivã, românii au simþit nevoia sã-ºi aducã aminte de acasã, strãduindu-se sã ducã
þara cu ei, prin diferite simboluri, fiecare în manierã proprie. ªtiu maramureºeni care au
luat cu ei însemne ale locului natal: cergi, trãistuþe, cioplituri din lemn, muzicã
popularã. Tot acolo, printre strãini, s-au format comunitãþile româneºti. La început au
gravitat în jurul bisericii, apoi s-au organizat în asociaþii care sã-i facã vizibili printre
celelalte comunitãþi, dar ºi sã le apere drepturile în raport cu autoritãþile statului în
care s-au stabilit.
Asociaþiile din comunitãþile româneºti, dupã informaþiile noastre, au un rost de
regrupare spiritualã. Ele editeazã diferite publicaþii (tipãrite ºi online), au posturi de
radio, emisiuni ºi chiar posturi de televiziune în limba românã, organizeazã diferite
activitãþi prin care promoveazã valorile româneºti legate de culturã, tradiþie ori religie.
Cu alte cuvinte, încearcã sã ducã o parte din România cât mai aproape de românii
plecaþi de acasã. Se poate remarca, deocamdatã, o legãturã fragilã între asociaþiile
românilor din strãinãtate ºi statul român ºi o bunã colaborare între acestea ºi primãriile diferitelor localitãþi din strãinãtate. De aceea mi s-a pãrut firesc ca revista
„Familia românã”, publicaþie cu audienþã înternaþionalã, sã þinã seama de activitatea
asociaþiilor româneºti, a cãror voce este auzitã de compatrioþii noºtri stabiliþi în lumea
largã.

ASOCIAÞII ROMÂNEªTI ÎN LUME

Prof. Ioana PETREUª
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Ana GRIGOR
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omunitatea româneascã din Italia
reprezintã cea mai numeroasã minoritate din aceastã þarã. Cu toate
acestea, diaspora românã nu este o comunitate
unitã ºi nu dispune de un organism reprezentativ. Din aceastã cauzã, ea nu a gãsit soluþia
pentru a tempera spiritele ºi afirmaþiile ºi de a
restrânge ca formã ºi amploare infracþionalitatea, iar criza de imagine a românilor din Italia
este realã.
Mai mult ca oricând, este necesarã existenþa unor asociaþii reprezentative atât din punct
de vedere cantitativ cât ºi calitativ, pentru a
reabilita imaginea românilor din aceastã þarã.
Asociaþia Democrazia e Liberta
Constituitã în 7 ianuarie 2008 ca organizaþie non profit, de utilitate socialã (ONLUS),
Asociaþia Democrazia e Liberta are sediul la
Roma. Este o asociaþie culturalã de promovare
socialã apoliticã ºi apartinicã, necomercialã ºi
fãrã scop lucrativ, fiind subiect activ ºi integrant
al sistemului din sectorul al treilea italian ºi
internaþional. Se configureazã ca o reþea integratã de persoane, valori ºi locuri de cetãþenie
Preºedintele asociaþiei este prof. ing.
George Teseleanu, singurul consul onorific român din Italia ºi din Europa.
Nãscut la Deva în
1965, absolvent al Facultãþii de Mine din Petroºani, promoþia 1984-1990, lider al studenþilor din centrul universitar în perioada
decembrie 1989, a emigrat în Italia în februarie 1991. Ajuns la Roma, în aºteptarea
documentelor necesare pentru viza de Canada, cât ºi a recunoaºterii studiilor de inginerie efectuate în România, s-a înscris la o
nouã facultate, la Pontificia Universita Gregoriana – Roma. În urma acestei decizii s-a
stabilit definitiv în Italia.

activã care promoveazã limba, cultura, arta,
sociabilitatea ºi solidaritatea.
Scopul Asociaþiei Democrazia e Liberta
este de a promova activitãþi culturale în Italia ºi
strãinãtate, favorizând dezvoltarea între membrii asociaþiei ºi între cetãþeni a unor iniþiative
destinate formãrii lor culturale ºi sociale, ameliorãrii relaþiilor cu instituþiile de diferite tipuri,
sensibilizarea faþã de tematicile sociale de interes major, difuzarea unor cunoºtinþe privind sistemele moderne ºi instrumentele de lucru ºi comunicare prin utilizarea tuturor mijloacelor
posibile de informare, inclusiv printr-un sistem
propriu de presã. Pe lângã acestea, asociaþia are
scopul de a valorifica, cultiva ºi promova relaþii
interlingvistice ºi intercultutale în particular între italieni ºi români.
Dintre obiectivele asociaþiei menþionãm:
? Întãrirea legãturilor ºi facilitarea dialogului pentru toþi emigranþii ºi familiile acestora, prin crearea unui loc de întâlnire ºi dezbatere a diferitelor probleme, prin împãrtãºirea
experienþelor personale, ce are ca scop dezvoltarea ºi întãrirea contactelor între membrii asociaþiei.
? Documentare ºi informare. Pe site-ul
asociaþiei sunt oferite informaþii de interes
general, ce acoperã diverse domenii.
? Consultanþã. Pentru a rãspunde cât mai
prompt necesitãþilor ºi nevoilor cu care se confruntã emigranþii, se oferã acestora posibilitatea
de a intra direct în legãturã cu reprezentanþii
asociaþiei, prin intermediul secþiunii de contact,
pentru a le furniza cât mai prompt informaþiile
necesare.
? Servicii. Deoarece se doreºte facilitarea
dezvoltãrii ºi realizãrii sociale ºi economice a
membrilor asociaþiei, se oferã utilizatorilor o
bazã de date ce cuprinde oferte ºi cereri de
angajare, pentru persoanele fizice: secþiunea job
oferã informaþii cu privire la oportunitãþile de
colaborare, dezvoltare ºi asociere, iar pentru
persoanele juridice din Italia ºi România: secþiunea business ºi anunþuri de micã publicitate
pentru a uºura schimburile comerciale.
Asociaþia desfãºoarã urmãtoarele activitãþi:
# activitãþi culturale: seminarii, întâlniri
de studiu, convenþii, congrese, conferinþe, dez-
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Asociaþia colaboreazã cu instituþii publice
sau private locale, naþionale sau internaþionale,
cu unele organisme, miºcãri sau asociaþii ºi asistã pe membrii ei pentru desfãºurarea unor activitãþi legale.
1

Asociaþia românilor din Italia – ARI
Asociaþia Românilor din Italia - ARI, s-a
constituit în decembrie 2003 cu scopul de a
apãra interesele tuturor românilor care trãiesc ºi
muncesc în Italia ºi cu dorinþa de a menþine vie
tradiþia ºi cultura româneascã. ARI s-a implicat
activ în viaþa comunitãþii româneºti din regiunea
Lazio, mai ales în Roma, organizând proiecte de
amploare la nivel cultural ºi social, obþinând
astfel încrederea printre membrii comunitãþii româneºti. Ca urmare a acestor iniþiative numãrul
membrilor s-a ridicat în scurt timp la 5000 de
persoane înscrise.
Asociaþia Românilor din Italia îºi propune, în special, atingerea urmãtoarelor obiective:
? Apãrarea ºi afirmarea intereselor membrilor asociaþiei în raport cu autoritãþile ºi instituþiile publice italiene ºi româneºti;
? Organizarea miºcãrii asociative a românilor din toatã Italia;
? Solidaritatea comunitarã româneascã,
înþelegerea, propagarea ºi implementarea conceptelor de democraþie;
? Crearea de parteneriate cu asociaþiile
care se ocupã de supravegherea respectãrii drepturilor persoanelor aparþinând minoritãþilor;
? Pãstrarea, afirmarea ºi dezvoltarea identitãþii naþionale a românilor de pretutindeni;
În prezent, ARI reprezintã un punct de
reper pentru toþi cetãþenii români care se gãsesc
pe teritoriul Italiei ºi, în special, în regiunea
Lazio.
Dintre numeroasele activitãþi pe care asociaþia le-a derulat încã din momentul înfiinþãrii:

http://www.georgeteseleanu.net/prezentare/4-proiecte-de-viitor-%2822%29
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Asociaþia Democrazia e Liberta este
editorul periodicului Marche-România - ziar
al comunitãþii românilor din regiunea marchigianã. Publicaþia este bilingvã, iar apariþia, lunarã. Primul numãr al ziarului, apãrut
în luna aprilie a acestui an, a fost tipãrit sub
patronajul Consulatului Onorific Român la
Ancona, în 4.000 de exemplare.
Din editorialul semnat de Andi Rãdiu:
„Apariþia acestei publicaþii nu poate fi decât
un motiv de orgoliu pentru comunitatea româneascã din regiunea Marche, o oportunitate fantasticã pentru a deveni mai uniþi,
mai informaþi ºi mai conectaþi la necesitãþile
existente. Prin aceastã publicaþie, colectivul
redacþional ºi-a propus sã facã cunoscutã
faþa frumoasã, prezentã în procent majoritar,
a românilor din zonã. Suntem cu toþii sãtui
de ºtirile în care românii apar în presa italianã doar ca infractori iar cei majoritari,
care fac cinste comunitãþii, cei apreciaþi ºi
valoroºi, sã nu fie nici mãcar bãgaþi în seamã”.

Proiecte de viitor: „Asociaþia Democrazia
e Liberta se va implica activ în creºterea coeziunii ºi formarea unui grup unitar ºi reprezentativ pentru a reuºi sã fie eliminate decalajele
conceptuale existente, cu scopul de a reabilita
imaginea românilor din Italia ºi sprijinirea proiectelor acestora. Existã douã forme de dialog
necesar: cel instituþional, ºi aici o puternicã reprezentativitate reuºeºte sã o facã cu succes ºi o
a doua formã, comunicativã ºi informativã,
adresatã populaþiei. Nu în ultimul rând ar putea
sã reprezinte un interlocutor pentru statul român, sã comunice ºi sã colaboreze cu acesta
pentru a soluþiona problemele reale cu care se
confruntã comunitatea românã. Dorim ca strategia ºi coeziunea noastrã sã fie suficiente
pentru a reuºi”1.

FAMILIA ROMÂNÃ

bateri, expoziþii, anchete, instituþii cu rol de bibliotecã, proiecþii de filme ºi documentare culturale ºi, în orice caz, de interes pentru membrii
asociaþiei, activitãþi de sensibilizare la problemele tinerilor ºi ale femeilor;
# activitãþi asociative: întâlniri, manifestaþii ale asociaþilor cu ocazia unor festivitãþi ºi în
alte ocazii;
# activitãþi de formare: cursuri de pregãtire ºi perfecþionare în ºtiinþele economice ºi
sociale, constituirea de comitete sau grupe de
studiu sau cercetare;
# educarea privind obligaþiile sociale, civile, de participare ºi de îmbogãþire a cunoºtinþelor culturale;
# difuzarea valorilor creºtino - iudaice;
# activitãþi editoriale: publicarea unei reviste prin tipãrire ºi web cu informaþii privind
întâlnirile ºi seminariile de studiu ºi de
cercetare.
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# selecþionarea ºi susþinerea candidaþilor
români la alegerile consilierilor adjuncþi strãini
la primãria Romei;
# organizarea ºi susþinerea manifestãrilor
care au avut ca scop recunoaºterea drepturilor
cetãþenilor strãini din Italia, manifestãri desfãºurate la Roma ºi Milano;
# organizarea unor campanii de impulsionare a electoratului român pentru a se prezenta la vot, cu ocazia alegerilor generale din
România;
# cu prilejul Mãrþiºorului, ARI a oferit
tuturor româncelor, ºi nu numai, un moment de
bucurie, organizând o searã dedicatã femeilor la
restaurantul „La Fattoria” din Roma;
# datoritã numãrului mare de copii români care, actualmente, învaþã ºi trãiesc pe teritoriul Italiei, ARI a organizat, în colaborare cu
Teatrul de Pãpuºi „Guliver”din Galaþi, în sala de
spectacole a Parohiei „Gesu Divino Maestro”,
un spectacol pentru copii;
# cu ocazia Zilei Naþionale a României,
asociaþia a organizat, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe al României, douã
spectacole: unul la Velletri (Teatro Comunale)
ºi altul la Roma (Ergife Palace Hotel). La ambele spectacole au participat cunoscuþi artiºti ºi
grupuri muzicale din România, care s-au bucurat de un real succes atât în rândul publicului
român, cât ºi al celui italian;
# ARI s-a implicat în constituirea ºi activitatea Ligii Românilor din Italia, organizaþie
care a unit toate asociaþiile importante româneºti din Italia;
# zilnic, asociaþia pune la dispoziþia românilor din Italia o serie de servicii (traduceri,
legalizãri, rezervãri bilete de avion, coletãrie

etc.) ºi consultanþã juridico-financiarã specializatã;
# prima acþiune publicã întreprinsã de
ARI a fost strângerea de semnãturi pentru susþinerea acordãrii dreptului la vot strãinilor. Acþiunea a fost iniþiatã de grupul editorial Stranieri
în Italia, iar asociaþia a avut rezultate notabile,
fapt semnalat ºi de presa italianã;
# pentru a marca intrarea României în
Alianþa Nord-Atlanticã, ARI i-a invitat pe românii din Roma ºi pe simpatizanþii italieni la o
întâlnire de suflet, la care a vorbit Maurizio
Bartolucci, consilier în Primãria Romei. În încheierea întâlnirii, maestrul Tudor Gheorghe a
susþinut un recital de cântece ºi poezii;
# Asociaþia Românilor din Italia ºi Liga
Albanezilor Iliria au organizat împreunã, în ziua
de 8 iulie 2004, o manifestaþie de protest în faþa
Prefecturii din Roma, protest ce viza reducerea
duratei de reînnoire a permiselor de ºedere ºi
obþinerea valabilitãþii chitanþei de depunere a
cererii (cedolino) ca înlocuitor al permisului de
ºedere pe perioada vacanþei.
Alte activitãþi:
# Festivalul Împreunã sã ne cunoaºtem
mai bine (Roma);
# Caravana Miss Diaspora 2005, 2006
(Roma);
# Natale a Roma - spectacol (Roma);
# Zilele României la Zagarolo 2006 - manifestaþie cultural artisticã (Zagarolo);
# Mega Revelion la Roma - sãrbãtorirea
Revelionului ºi a intrãrii României în Uniunea
Europeanã - 2006;
# Paºtele Ortodox Românesc la Roma aprilie 2007 - celebrarea Sfintei Liturghii în aer

Grupul folcloric „Dor cãlãtor” înfiinþat de Asociaþia „Spirit românesc” din Roma

liber lângã Crucea de la Jubileul Mondial al
– vizitã la muzee, expoziþii ºi obiective
Tineretului (2000) oficiatã de cãtre IPS Mitroarhitectonice;
polit Iosif, ajutat de un sobor de preoþi a cãrui
– excursii în cele mai importante oraºe
componenþã a fost decisã de ierarhii Bisericii
ale Italiei;
Ortodoxe Române din Italia;
– întâlniri cu personalitãþi culturale
# Întâlnirea cu Papa Benedict al XVI-lea
italiene;
(iunie 2007), la Vatican, în cadrul unei Audienþe
– cursuri de limbã ºi culturã italianã
Generale.
? medierea între membrii comunitãþii roÎn anul 2005, ARI a deschis noi filiale la mâne ºi autoritãþile locale;
Velletri ºi Roma cu scopul de a rãspunde cât mai
? promovarea schimbului cultural între
prompt ºi a fi cât mai prezenþi în rândul co- comunitãþi de diferite naþionalitãþi prezente pe
munitãþii româneºti din Italia, care actualmente teritoriul italian;
numãrã peste 1 milion de persoane.
? promovarea schimburilor culturale
între populaþia italianã ºi comunitãþile imigrate
Asociaþia socio-culturalã românã
prezente în teritoriu;
Columna, Padova
? apãrarea intereselor membrilor asociaþiei în faþa autoritãþilor ºi a instituþiilor italiene ºi
Columna este o asociaþie apoliticã înfiinromâne;
þatã în 30 martie 2005.
? furnizarea informaþiilor necesare despre
Asociaþia s-a nãscut pentru a menþine iasistenþa legalã, notarialã, tehnicã ºi fiscalã, tradentitatea culturalã a comunitãþii româneºti din
duceri, autentificãri ºi echivalãri de documente;
? consultantã pentru plasarea forþei de
muncã româneºti în Italia;
? consultanþã pe probleme familiale ºi sociale;
? ajutarea românilor (privaþi sau instituþii) cu situaþii dificile, rezidenþi în Italia sau
România
Activitãþile asociaþiei în anul 2010:
# 30 ianuarie - San Giorgio delle Pertiche: inaugurarea ATELIERULUI INTERCULTURAL pe care Asociaþia Columna îl desfãºoarã în
cadrul proiectului regional „Percorsi di integrazione per prime e seconde generazioni”;
zona Padova, pentru a promova cultura românã
# 26 februarie - Padova: EMISIUNE RA în Italia, pentru a deveni o punte de legãturã DIO, realizatã de membrii asociaþiei Columna în
între comunitatea româneascã ºi cea italianã.
cadrul Programului de Integrare Socialã ºi ªcoÎn decursul celor patru ani de existenþã, larã coordonat de Primãria oraºului Padova;
Asociaþia Columna a organizat activitãþi dintre
# 5 martie - Rubano: CINEFORUM, în
cele mai variate: spectacole de muzicã ºi dan- cadrul Programului de Integrare Socialã ºi ªcosuri, recitaluri de poezie, conferinþe, expoziþii de larã coordonat de Primãria oraºului Padova ,
picturã, fotografie ºi artizanat, cursuri de ita- Asociaþia Columna a prezentat filmul 4 luni, 3
lianã ºi consultanþe pe teme sociale ºi familiale. sãptãmâni ºi 2 zile;
Asociaþia este apartinicã, nu are scop lu# 7 martie - Padova: „De ziua ta, mãcrativ, desfãºoarã activitãþi de promovare ºi uti- mico”, serbare prezentatã de participanþii la atelitate socialã ºi ºi-a propus urmãtoarele obiec- lierul de teatru, desfãºurat în cadrul proiectului
tive:
regional „Percorsi di integrazione per prime e
? promovarea culturii româneºti în Italia, seconde generazioni”;
organizând:
# 16 aprilie - Padova: EMISIUNE RADIO,
– activitãþi culturale, conferinþe,
realizatã de membri asociaþiei Columna în cadezbateri, întâlniri ºi spectacole pentru drul Programului de Integrare Socialã ºi ªcolarã
prezentarea tradiþiilor poporului
coordonat de Primãria oraºului Padova;
român;
# Începând din data de 20 aprilie (pânã la
– cursuri de limbã românã;
sfârºitul anului ºcolar), în fiecare marþi ºi vineri,
? promovarea culturii italiene printre Asociaþia Columna desfãºoarã în cadrul Programului de Integrare Socialã ºi ªcolarã, coormembrii asociaþiei:
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donat de Primãria oraºului Padova, ore de consultaþii pentru elevii imigranþi ai ªcolii Generale
din Masera (provincia Padova);
# Din 26 aprilie, în fiecare luni, Asociaþia
Columna desfãºoarã în cadrul Programului de
Integrare Socialã ºi ªcolarã, coordonat de Primãria oraºului Padova, un atelier de dansuri
populare româneºti, în localitatea Saccolongo
(provincia Padova).
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Liga Românilor din Italia (LRI)
Liga Românilor din Italia s-a constituit în
mai 2005, ca asociaþie naþionalã de voluntariat,
apoliticã, fãrã scop lucrativ, care se deosebeºte
de celelalte ligi ºi federaþii prin faptul cã reuneºte în sânul sãu, pe lângã majoritatea asociaþiilor româneºti active în Italia, ºi reprezentanþi de la ziarele româneºti, oameni de afaceri
români ºi în general persoane care, prin activitatea lor, contribuie la integrarea românilor în
societatea italianã.
În cadrul Ligii Românilor din Italia, fiecare asociaþie îºi menþine autonomia (atât funcþionalã, cât ºi juridicã) ºi poate fi reprezentatã de
cel mult trei membri. Alãturi de persoanele juridice - asociaþiile, din Ligã fac parte ºi persoane
fizice, care nu aparþin niciunei asociaþii sau organizaþii, dar care au demonstrat disponibilitatea ºi capacitatea de a lucra pentru comunitatea româneascã.
Cu aceste forþe, Liga Românilor din Italia
ºi-a propus sã devinã interlocutorul principal al
comunitãþii româneºti din Italia cu autoritãþile
româneºti ºi italiene. În decursul anilor, LRI a
apãrat drepturile ºi interesele comunitãþii româneºti din Italia, promovând în acelaºi timp o
imagine corectã a României, ghidaþi de principiile legislaþiei italiene.
Membrii Ligii: Alianþa Românã – S.G.
Bosco (Padova); ARI – Ancona; ARI – Roma;

ARI – Milano; ARIA – Alessandria; Columna –
Padova; Banat – Roma; Dacia – Bergamo;
Frãþia – Torino; Mereu împreunã – Fiumicino
(Roma); Asociaþia Oamenilor de Afaceri
Români – Milano; Rappresentante Cittadine del
Mondo comune di Roma – Roma; Spirit
Românesc – Mantova; Spirit Românesc – Roma;
Tricolorul – Roma; Vatra Româneascã – San
Giuliano Milanese (Milano); Ass. Liguria (în
faza de organizare) – Genova
În 2007, în cadrul ligii s-au înfiinþat patru
departamente pentru toate activitãþile asociaþiilor româno-italiane care fac parte din L.R.I. ºi
opereazã pe întreg teritoriul Italiei:
1. Cultura ed Educazione (culturã, civilizaþie, turism, tradiþii ºi artã);
2. Relazioni Internazionali e Publiche Relazioni (comunicare ºi marketing);
3. Integrazione ed Assistenza Sociale (integrare ºi asistenþã socialã);
4. Orientamento Lavoro e Formazione
(orientare ºi formare profesionalã).
Din activitãþile desfãºurate de Ligã:
# Campania „Un euro pentru România”
(2005).
# Cu ocazia inaugurãrii Casei Româneºti
de la Torino, Liga Românilor din Italia a acordat
Asociaþiei Frãþia, titlul de merit „Asociaþia anului 2005”, iar titlul de membru onorific doamnei
Marioara Halip (deþinãtoarea titlului de „Cavaler al Republicii Italiene”) ºi alpinistului Petru Vataman (participant la expediþia românoitalianã pe Kilimanjaro);
# Participarea la Simpozionul Românilor
de Pretutindeni, (Mangalia, 2005);
# Intervenþia în cazul Strâmbianu, privind
deblocarea fondurilor acordate de Ministerul
Sãnãtãþii pentru operarea în Italia a fiului bolnav
de talasemie majorã ºi pentru strângerea de fonduri pentru susþinerea materialã a familiei care
l-a însoþit pe toatã durata tratamentului;

Participanþii la Cogresul Ligii (2005)
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Originarã din Braºov, lucreazã ca director de departament într-o fabricã
din domeniul ingineriei,
la Bergamo. Pregãtirea
ºi experienþa profesionalã dobândite în România i-au fost folositoare,
reuºind sã îºi construiascã o carierã de succes în Italia. În timpul liber preferã sã se
dedice voluntariatului, alãturi de Liga Românilor din Italia ºi de Asociaþia italo-românã „Dacia”. În viziunea doamnei Stoica,
românii au nevoie de locuri de muncã stabile
ºi legale pentru a reuºi sã închirieze sau sã
cumpere o casã ºi sã îºi reîntregeascã familiile. Astfel, vor avea echilibrul necesar sã
se integreze la nivel socio-cultural: sã participe la cursuri sau sã se implice în manifestaþii culturale.
adusã de o promovare insistentã din partea misiunii diplomatice române, a lãsat în scurt timp
locul declinului. Luptele interne, interesele personale ºi jocurile politice ale unora dintre membrii fondatori au dus nu doar la pierderea credibilitãþii în faþa comunitãþii, ci ºi la paralizarea
efectivã a activitãþii. Astfel, cu excepþia câtorva
evenimente de micã anvergurã, liga a petrecut
ultimii ani încercând sã supravieþuiascã.
Poziþia reprezentanþilor guvernului român
care au vizitat Peninsula a fost clarã: L.R.I. este
necesarã pentru ca, prin federalizarea asociaþiilor, fondurile destinate proiectelor româneºti
din diaspora pot fi focalizate pe ceea ce este cu
adevãrat necesar. Fondurile repartizate de la Bucureºti nu au fost însã pe mãsura aºteptãrilor
unora dintre asociaþii, astfel cã unele dintre ele
deja s-au retras. În 2008 Liga mai avea pe listele
sale 9 asociaþii membre ºi în jur de 25 de asociaþi
independenþi. Motivul disputei? Fondurile.
Pentru a reconfirma lipsa de coeziune a
comunitãþii româneºti din Italia, o parte din
membrii fondatori ai Ligii ºi-au manifestat
dorinþa de a construi un alt organism, simi lar,
dar care sã le aducã beneficii în mod direct.
La Forumul comunitãþii româneºti, des fã ºurat la Mi lano, disensiunile au fost evidente,
motivul fiind tocmai modalitatea de atribuire
a acestor fonduri. (Romanian Global News, 1
iulie 2008)
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# Susþinerea unei familii din Roma, aflatã
în grave condiþii economice dupã distrugerea
casei în urma unui incendiu;
# Susþinerea unor evenimente culturale
menite sã promoveze imaginea României în Italia ºi integrarea românilor în societatea italianã:
Ziua României 2006, organizatã de cãtre Asociaþia Columna la Padova, la care au participat
autoritãþi româneºti ºi italiene împreunã cu
peste 8.000 de persoane;
# Revelionul 2007, organizat de Asociaþia Frãþia din Torino cu ocazia intrãrii României
în Uniunea Europeanã;
# Interviuri ale membrilor L.R.I. în mass
media italianã cu ocazia aderãrii României la
Uniunea Europeanã. Articole în publicaþiile: Il
sole 24 ore, La Stampa, L’Eco di Bergamo;
# Intervenþii televizate: Rai 2, Rai 3
Liguria ºi Tg 5, Telechiara ºi La 8;
# Scrisoare adresatã Guvernului italian
pentru a nu îngrãdi accesul cetãþenilor români în
Italia, în urma aderãrii României la Uniunea
Europeanã;
# Simpozionul Cetãþeni români, cetãþeni
europeni organizat în colaborare cu Primãria
oraºului Alessandria - februarie 2007;
# În 29 septembrie 2007, liga a organizat
la Genova o festivitate de comemorare a soldaþilor români cãzuþi în lupta pentru libertate,
alãturi de eroul naþional al Italiei, Giuseppe
Garibaldi;
# Conferinþã pe tema integrãrii cetãþenilor români în societatea italianã, organizatã de
cãtre Regiunea Liguria, în colaborare cu Liga
Românilor din Italia (Genova, 1 octombrie 2007).
Tema principalã a fost integrarea românilor ºi a
rromilor, informarea participanþilor asupra
drepturilor ºi obligaþiilor cetãþenilor comunitari,
eliminarea actelor de intoleranþã ºi rasism;
# În 2010, liga a sprijinit ºcoala din localitatea tulceanã Valea Nucarilor. Liga Românilor din Italia, în colaborare cu Ordinul Cavalerilor Sfântului Ioan de la Ierusalim ºi a
grupului Dac din Torino, a donat douã autocare
pentru transportul elevilor ºcolii din localitatea
Valea Nucarilor, judeþul Tulcea.
Preºedinþii Ligii: ªerban Dogãrescu
(2005-2006), Iulian Manta (2006-2007) ºi Dan
Marian Mocanu din iunie 2007 pânã în momentul în care a candidat pe listele PSD din
diasporã pentru Senat; a revenit în LRI, pe post
de vicepreºedinte. Din decembrie 2009 pânã în
prezent, preºedinte este Emilia Stoica.
De la înfiinþarea sa, L.R.I. a trecut prin
momente de glorie ºi decãdere. Gloria iniþialã,
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Sãptãmâni culturale româneºti în Franþa
Anca GOJA
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R

omânii au avut întotdeauna, în sufletul lor, un loc special rezervat
Franþei. Tinerii au mers în numãr
mare sã studieze acolo, intelectuali de marcã,
scriitori, muzicieni ºi oameni de ºtiinþã au pãrãsit România pentru a activa într-o Franþã mai
prietenoasã ºi mai liberã. Dupã 1989, relaþiile
dintre cele douã þãri au intrat într-o nouã etapã,
dar mirajul nu s-a stins. Comunitatea româneascã din Franþa este una puternicã, iar tinerii
români care frecventeazã ºcolile superioare de
acolo sunt recunoscuþi pentru rezultatele lor. În
acest context, era firesc ca prietenia dintre roLa statuia generalului Berthelot,
mâni ºi francezi sã capete inclusiv forme oficiale.
de Ziua Naþionalã a României
Una dintre acestea o constituie asociaþiile,
dintre care „Familia românã” vã prezintã Aso- devenite tradiþie: sãrbãtorirea Unirii Principaciaþia Culturalã ºi de Prietenie Româneascã din telor Române; un carnaval; o Sãptãmânã culturalã româneascã (din care nu lipsesc variate
Strasbourg.
aspecte ale culturii româneºti, de la filme la
expoziþii de picturã ºi recitaluri de poezie), încheiatã cu un Bal al Mãrþiºorului; o Sãrbãtoare
câmpeneascã cu mici, muzicã folcloricã ºi uºoarã româneascã; o Mustãrie, toamna, cu bucate româneºti; depuneri de jerbe de flori la
Association Culturelle et Amicale
statuia generalului Berthelot de Ziua Naþionalã
Roumaine (ACAR), Strasbourg
a României; turnee cu spectacole de teatru ºi
folclorice susþinute de trupe din România, specAsociaþia (http://acar-strasbourg.eu/), în- tacole muzicale susþinute de corale româneºti ºi
fiinþatã în aprilie 1992 ºi actualmente prezidatã dupã-amieze de poveºti româneºti - toate cu
de Gabriel Penciu, este nonprofit ºi îºi propune ocazia sãrbãtorilor de iarnã. De asemenea,
sã favorizeze relaþiile dintre Franþa ºi România. ACAR participã în mod regulat la târguri unde
Organizaþia se doreºte neutrã din punct de ve- promoveazã turismul, cultura ºi specialitãþile
dere politic ºi religios, este deschisã tuturor, culinare româneºti, organizeazã anual un curs
fiind primitã ca membru orice persoanã care de limbã ºi civilizaþie româneascã, dar ºi turnee
iubeºte România, cultura ºi relaþiile prieteneºti. de ºah franco-române, îºi popularizeazã acþiuAsociaþia organizeazã câteva evenimente nile, anual, în rândul studenþilor români de la
Strasbourg, oferindu-le acestora ajutor, organizeazã seri dansante pentru studenþi, lansãri de
carte româneascã, expoziþii de graficã ºi picturã
etc. Asociaþia dispune ºi de o bibliotecã româneascã, unde se gãsesc nu doar cãrþi în limba
românã ºi autori români traduºi în francezã, ci ºi
CD-uri cu muzicã româneascã, cu monumente
istorice ºi frumuseþi din România sau cu filme
româneºti. Anual, la toate manifestãrile organizate de ACAR participã aproximativ 5.000 de
persoane, francezi ºi români din Franþa ºi Germania. Totodatã, Asociaþia a avut ideea ºi a

întreprins demersurile necesare pe lângã
Primãria din Strasbourg ca scuarul din faþa
parcului de la Citadele sã se numeascã Scuarul
Henri Mathias Berthelot, în memoria fostului
ataºat militar al Franþei în România în timpul
primului rãzboi mondial.
În ceea ce priveºte planurile de viitor, acestea sunt ambiþioase dar, deºi Asociaþia se
bucurã de sprijinul administraþiei locale din
Strasbourg, ar avea nevoie ºi de ajutor din partea
Guvernului României pentru a le duce la bun
sfârºit. „Aceastã implicare este destul de modestã din punct de vedere financiar, dar banii
cheltuiþi vor contribui la schimbarea imaginii
României ºi vor îndemna mai mulþi întreprinzãtori ºi turiºti francezi sã vinã în România”,
este de pãrere Gabriel Penciu. Concret, ACAR
ºi-ar dori sã se deschidã o linie aerianã Strasbourg-Bucureºti, consideratã foarte necesarã;
înfrãþirea Strasbourg-ului cu un mare oraº din
România; instalarea unui monument ca simbol
al prieteniei franco-române ºi al artei româneºti
într-un loc foarte circulat, precum ar fi în faþa
cinematografului „Cine-Cite” ºi a Arhivelor Naþionale din Strasbourg; înfiinþarea unei „Maison
de la Culture Franco-Roumaine”.
În aceastã perioadã, activitatea ACAR este

una bogatã: a avut loc, în perioada 10-14 mai,
Sãptãmâna culturalã franco-românã; pe 28 mai
a fost organizat un Carrefour franco-român, în
cadrul cãruia s-a discutat pe tema Influenþei limbii franceze asupra limbii române; pe 30 mai a
avut loc un picnic european, în cadrul cãruia
România a fost promovatã prin pliante ºi materiale publicitare; pe 6 iunie, la Carrefour franco-român s-a vorbit pe tema proverbelor româneºti ºi a celor franþuzeºti. O sãrbãtoare
câmpeneascã a avut loc în data de 27 iunie,
urmând ca la toamnã, pe 2 ºi 3 octombrie, sã se
desfãºoare tradiþionala Mustãrie a lumii (ediþia
a VI-a), în Jardin de deux Rives.

România culturalã, geograficã,
istoricã ºi turisticã în Belgia
Daniela RAD,
Preºedinte Asociaþia Hermes.Ro, Belgia

A

sociaþia Hermes.Ro (www.uniro.be,
e-mail: hermes.ro@hotmail.com),
asociaþie non-profit, a fost creatã în
scopul de a facilita integrarea populaþiei româneºti pe teritoriul belgian. În general, barierele
culturale sunt cele mai solide, dar o datã îndepãrtate duc la consolidarea rapidã a relaþiilor
umane. De aceea, asociaþia are un caracter cultural, activitatea sa bazându-se pe crearea unui
mediu social care sã sprijine populaþia de origine românã în a regãsi o parte din universul
societãþii româneºti în Belgia. Totodatã, asociaþia are în vedere o strânsã colaborare cu
mediul asociativ belgian, încercând sã realizeze
un schimb de valori culturale ºi astfel, integrarea
socialã a noilor veniþi care au puþine contacte cu
populaþia de aici.

Înfiinþatã în urmã cu un an, Hermes.Ro, a
început activitatea prin editarea unui ziar, Univers Românesc, gratuit, în limba românã, de 24
pagini, din care douã pagini în flamandã ºi douã
în francezã. Aceastã publicaþie urmãreºte prezentarea unor aspecte ale culturii, istoriei ºi
vieþii sociale belgiene. De asemenea, se încearcã informarea populaþiei româneºti în ceea ce
priveºte actualitatea belgianã, ºtiri de interes
general care pot sã-i ajute sã se integreze, sã
înþeleagã mecanismele sociale ºi financiare. Paginile în flamandã ºi francezã prezintã România
din punct de vedere cultural, geografic, istoric ºi
turistic. Ziarul are un impact pozitiv în comunitatea româneascã ºi numãrul celor ce participã
la realizarea sa este în creºtere.
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? Pentru copii:
# Întâlnire cu Moº Nicolae ºi distribuire
de cadouri – în colaborare cu asociaþii belgiene;
# Sãrbãtorirea Zilei Copilului – cu participarea unor marionetiºti care au creat o ambianþã deosebitã pentru micii participanþi;
# Colectarea ºi distribuirea gratuitã de
jocuri ºi jucãri pentru copiii familliilor defavorizate din comunitatea româneascã;
# Înfiinþarea unei trupe de teatru ºi prezentarea spectacolului cu piesa Art.214 a lui I.
L. Caragiale.
Asociaþia a realizat ºi realizeazã ºi alte
activitãþi menite sã atingã obiectivele propuse:
? Seri literare – în cadrul cãrora sunt prezentate creaþii ale românilor sau belgienilor, o
parte fiind preluate în paginile ziarului;
? Proiecþii de filme artistice ºi documentare româneºti – pentru cei ce sunt plecaþi de mai
mult timp din România ºi nu cunosc anumite
filme, dar ºi pentru cei ce vor sã le revadã;
? Seri muzicale – cu participarea de grupuri sau soliºti români ºi belgieni;
? Seri gastronomice – are loc degustarea
de mâncãruri belgiene ºi româneºti;

Asociaþia are în proiect înfiinþarea unei
Case de culturã care sã reuneascã o multitudine
de activitãþi la care sã participe atât membrii
comunitãþii româneºti cât ºi belgieni, într-o atmosferã de prietenie, colaborare ºi întrajutorare.
În cadrul acestui proiect, activitãþile prioritare ale asociaþiei sunt:
# cursuri de limba flamandã;
# ateliere de vacanþã pentru copii: arte
plastice, sport, fotografie;
# seri literare;
# proiecþii de filme româneºti;
# cursuri de dans clasic ºi modern pentru
copii ºi adulþi;
# cursuri de cosmeticã, machiaj ºi masaj
cu personal calificat care lucreazã în domeniu;
# întreceri sportive: tenis de masã, ºah,
table (backgammon);
# înfiinþarea unei trupe de teatru pentru
copii care sã prezinte spectacole cu piese în
flamandã ºi francezã;
# înfiinþarea unei biblioteci cu volume în
limbile românã, flamandã ºi francezã;
# schimburi culturale cu alte asociaþii
belgiene, pe diferite teme;
# simpozioane de ordin civic ºi social cu
participarea a diferite personalitãþi belgiene în
domeniu;
# vernisaje de picturã, sculpturã ºi desen
cu participarea artiºtilor români ºi belgieni;
# activitãþi pentru pensionari: seri de lecturã, seri de dans, cursuri de bridge etc.
Asociaþia numãrã în prezent 50 de membri, dar la activitãþile sale se alãturã, periodic,
mulþi alþii care, cu siguranþã aºteaptã lãrgirea
ariei de activitate pentru a participa.
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Spiritul românesc polenizat în Spania
activitatea culturalã, fiind înfiinþate chiar clase
de limba românã pe lângã bisericile existente.
Astãzi, în þara lui Cervantes se poate vorbi de
peste 60 de parohii ortodoxe, care reprezintã un
punct central de coagulare a românilor, iar în
anul 2008 a fost numit primul episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei ºi Portugaliei, în persoana Preasfinþitului Timotei
Lauran.
Fluxul conservãrii spirituale româneºti se
regãseºte ºi în crearea de asociaþii socio-culturale care au menirea de a promova ºi proteja
identitatea româneascã. Ce fac aceste asociaþii?! Sunã adunarea în limba românã, având un
rol salvator în promovarea valorilor româneºti.
ªtiu acest lucru de la foºtii mei elevi care au
plecat din þarã, în cãutarea unui trai decent,
imediat dupã terminarea liceului. Dar am aflat
ºi de la Dan Popovici, preºedintele Asociaþiei
româno-spaniole „Ars Convivendi” din Quintanar de la Orden, care, justificã înfiinþarea
acestor asociaþii ca o necesitate lãuntricã: „Ne
exprimãm în euro ºi nu vedem cã suntem dezbrãcaþi sufleteºte. Totuºi, cred cã, din când în
când, ne dãm seama cã ne lipseºte ceva ºi tânjim. Românii au un cuvânt frumos fãrã echivalent în alte limbi: DOR. Eu cred cã vine de la
durere. Durerea de a fi departe de casã. De ai
tãi. De ROMÂNIA. Dorinþa de a alina un pic
acest dor, dar ºi conºtiinþa de a fi român au dus
la naºterea acestor asociaþii”.
Noi, cei de la Familia românã,
privim cu atenþie ºi admiraþie cum
spiritul de acasã este dus ºi în Peninsula Ibericã ºi este polenizat în comunitatea românilor. În 2006 Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu” din
Baia Mare, sub egida cãreia apare
revista, a deschis lãcaºuri de carte
româneascã pentru românii stabiliþi
în Spania. Încã un argument cã Þara
este sensibilã, prin cuvântul scris, la
cei care au plecat în lume în cãutarea
altui destin. Gesturi extrem de necesare în lumea noastrã, care stã sub
presiunea globalizãrii. Istoria ne este
martorã: cei care îºi uitã identitatea
dispar.
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parte din istoria recentã o reprezintã fenomenul migrator al românilor prin Europa, fenomen asupra cãruia o puternicã influenþã a avut-o intrarea României în UE. Dintre toate þãrile
europene, Spania a menþinut una dintre cele mai
permisive politici de imigrare. Cãuta forþã de
muncã ieftinã pentru sectorul construcþiilor ºi
industria serviciilor, iar muncitorii strãini, datoritã unei amnistii acordate imigranþilor ilegali, îºi puteau aduce familiile în patria
adoptivã. În ultimul deceniu populaþia rezidentã
din Spania a ajuns la 5,7 milioane, adicã peste
12% din totalul locuitorilor þãrii. Principalele
state care contribuiau la aceastã pondere erau
România, Maroc ºi Ecuador. Aºa a ajuns Spania sã numere aproximativ 750.000 de români
care, ani la rând, au contribuit la creºterea
pib-ului românesc. Apelativul de „cãpºunari”
este pe deplin nemeritat, deoarece mulþi dintre
concetãþenii noºtri sunt apreciaþi în diverse sectoare de activitate.
Cum era ºi firesc, alãturi de o situaþie
financiarã stabilã care sã le permitã sã trimitã
bani ºi celor rãmaºi acasã, românii din Spania
ºi-au dorit ºi o viaþã spiritualã pentru a trãi ºi cu
sufletul, nu numai cu munca. Biserica, o instituþie cu puternic impact social, a reuºit sã-i
grupeze în jurul ei, nu numai din raþiuni religioase, pe cei înstrãinaþi. Aceºtia ºi-au creat
mici comunitãþi în jurul cãrora graviteazã toatã
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ASOCIAÞII ROMÂNEªTI DIN SPANIA
În întreaga Peninsulã Ibericã funcþioneazã
? Încurajarea ºi implicarea efectivã în veaproximativ 125 de organizaþii româneºti sau derea integrãrii colectivului de imigranþi, pe
româno-spaniole, toate având în centrul acti- teritoriul spaniol:
vitãþilor lor statutul imigrantului.
# În domeniul muncii: egalitate ºi recuDintre cele peste o sutã de asociaþii renoaºterea drepturilor ce decurg din coticunoscute, unele sunt mai active, având o actizarea la Asigurãrile Sociale a întregii pevitate constantã ºi proiecte în derulare. Printre
rioade de muncã efectuatã de cãtre cotizant.
acestea se numãrã Asociaþia ROM-Madrid,
# În domeniul juridic: eliminarea vizelor;
FEDROM, Asociaþia socio-culturalã Dor Rorecunoaºterea dublei naþionalitãþi; particimân, Comunitatea Românilor din Spania, Asoparea la dezbaterea legilor referitoare la
ciaþia Româno-Hispanã ROMÂNIA, Asociaþia
strãini; lupta pentru reducerea perioadei de
AIPE, Asociaþia românilor din Coslada ºi San
obþinere a naþionalitãþii spaniole.
Fernando, Asociaþia Ulpia Traiana, Asociaþia
Punte Culturalã Româno-Galiþianã º.a. Asocia# În domeniul educativ: lupta împotriva disþiile sunt formate, în general, din voluntari care
criminãrii lingvistice; înlesnirea ºi scurnu primesc în schimbul muncii lor altceva decât
tarea tratativelor de omologare a studiilor
recompense morale.
academice; încurajarea schimburilor de
studenþi ºi elevi dintre cele douã þãri.
FEDROM (Federaþia Asociaþiilor de
Români din Spania)
# În domeniul cultural: încurajarea ºi susþinerea culturii ºi a limbii materne; dezvolConstituitã în 24 iulie 2004, FEDROM
tarea mijloacelor mass-media în limba de
(preºedinte Miguel Fonda, http://fredom.org)
origine; susþinerea ºi încurajarea turismueste o grupare non profit, independentã de orice
lui, în ambele sensuri ºi a schimburilor
organizaþie politicã, socialã sau religioasã. Este
culturale.
formatã din 27 de asociaþii româneºti de pe întreg
teritoriul spaniol, asociaþii care se ocupã cu inte# În domeniul social: promovarea existenþei
grarea cetãþenilor români în Spania, în vederea
traducãtorilor ºi mediatorilor sociali în caunei convieþuiri paºnice ºi, totodatã, prezentãrii
drul instituþiilor; crearea unei reþele de inculturii române în societatea spaniolã.
formaþii ºi asistenþã juridicã, laboralã ºi
În urma modificãrilor statutare s-a ampsihologicã, pentru populaþia românã ºi a
plificat sfera de activitate a federaþiei ºi s-a conaltor colective; sprijinirea întoarcerii acasã
stituit Senatul FEDROM – organism consultativ
a celor care nu se pot integra.
care se ocupã de strategiile de dezvoltare, de
promovarea ºi recompensarea personalitãþilor
Asociaþia Româno-Spaniolã
române sau spaniole care prin acþiunile lor, au
Ars Convivendi
contribuit la îmbunãtãþirea imaginii României ºi
a comunitãþii româneºti din Spania.
Localitatea Quintanar de la Orden e o SpaMembrã a Forumului de Integrare So- nie la scalã mai micã, având un procent de 21%
cialã a Imigranþilor, FEDROM are urmãtoarele populaþie emigrantã, din care românii reprezintã
obiective:
18%. Pentru a strânge relaþiile între comunitatea
? Lupta împotriva traficului cu fiinþe u- de români din aceastã zonã ºi din dorinþa de a
mane, îndeosebi împotriva exploatãrii femeilor alina un dor, Dan Popovici, originar din Arad, a
ºi copiilor;
decis sã formeze o asociaþie a românilor. Aso? Promovarea limbii ºi a culturii þãrii de ciaþia Româno-Spaniolã Ars Convivendi este o
origine a imigranþilor;
asociaþie culturalã non-profit hispano-românã.
? Sensibilizarea populaþiei pentru încu- Are profil local, dar membrii ei sunt mereu desrajarea ºi îmbunãtãþirea convieþuirii ºi a inter- chiºi colaborãrii cu alte asociaþii, fapt care s-a ºi
culturalitãþii;
întâmplat, prin participarea la evenimente de
? Încurajarea conºtiinþei critice ale diver- promovare a culturii ºi civilizaþiei româneºti.
selor colective, privind realitatea, atât a socie- Încã de la înfiinþare, au gãsit sprijin din partea
tãþii de destinaþie, cât ºi a celei de origine;
Primãriei, care a decis sã organizeze o serie de
activitãþi axate pe multiculturalitate, sub patronajul Prefecturii Provinciei Toledo. În plus, Primãria are un serviciu special permanent S.A.M.I.
(Serviciul de Atenþie ºi Mediere Interculturalã).

granþi cu un procent de 77% de cetãþeni români,
adicã aproape 21% din total. Datoritã acestui
fapt, românii au simþit nevoia de a crea o legãturã între administraþia localã ºi comunitatea
româneascã, o „punte” între cultura spaniolã ºi
cultura românã.
Asociaþia socio-culturalã Dor Român a
fost fondatã în anul 2006 de cãtre un grup de
români care ºi-au propus pãstrarea propriei
identitãþi fãrã a neglija integrarea în societatea
spaniolã.
Obiectivele acestei asociaþii sunt: propagarea ºi încurajarea toleranþei ºi diversitãþii socio-culturale în Arganda del Rey, promovarea în
Dan Popovici, preºedintele Asociaþiei
Arganda a integrãrii românilor ºi a altor imiromâno-spaniole „Ars Convivendi”
granþi în societatea spaniolã, favorizând coo„Coordonatoarea acestui serviciu are amabili- perarea ºi schimbul cultural, artistic, educativ,
tatea de a fi la dispoziþia noastrã ori de câte ori sportiv între persoane, firme, instituþii publice ºi
avem nevoie ºi, de asemenea, ne informeazã private din þãrile de origine ºi Spania.
despre noutãþile juridice, laborale sau culturale.
Aºa cã implicarea asociaþiei noastre este inevitabilã”, mãrturiseºte preºedintele asociaþiei
într-un interviu.
Asociaþia
Punte Culturalã Româno-Galiþianã /
Puente Cultural Rumano-Gallego
Ideea acestei asociaþii (www.rumanogallego.es) a apãrut cu mulþi ani în urmã deºi, din
diverse motive, înfiinþarea a avut loc abia în
februarie 2005, în Santiago de Compostela.
Membrii asociaþiei sunt un grup de entuziaºti
care ºi-au propus sã menþinã o legãturã strânsã
cu pãmântul natal ºi, astfel, sã integreze o parte
din cultura lui pe teritoriul Galiþiei.
Pornind de la motto-ul Uniunii Europene,
Unita in Diversitate, ºi-au propus implicarea în
îmbogãþirea acestei diversitãþi, creând o „punte
culturalã” între un capãt ºi altul al Europei, prin
promovarea schimbului cultural româno-galiþian, cu scopul de a face cunoscutã cultura noastrã.
Asociaþia promoveazã culturile româneascã ºi
galiþianã prin literaturã, muzicã, folclor, gastronomie, picturã, sculpturã, cinematografie,
ºtiinþã, intermediind un schimb cultural în spectacole, festivaluri, expoziþii din Galiþia ºi România: „Ne propunem de asemenea, sã schimbãm imaginea românilor de pretutindeni ºi sã
sprijinim integrarea socialã ºi culturalã a emigranþilor în Galicia”.
Asociaþia socio-culturalã Dor Român/
Asociacion Socio-cultural Dor Român
În sud-estul Madridului este situat municipiul Arganda del Rey cu o populaþie de
50.000 de locuitori, dintre care 27% sunt imi-

Aceastã asociaþie se distinge de altele prin
publicaþiile în limba românã ºi printr-un cerc
literar: „Între sutele de mii de români ce muncesc în Spania existã mulþi care simt nevoia de a
scrie poezie sau prozã. Datoritã acestui fapt, ºi
având în vedere cã o micã parte dintre aceºtia
sunt membri ai asociaþiei, am decis înfiinþarea
unui cerc literar. Lansarea lui a avut loc în cadrul serbãrii celei de-a doua ediþii a Zilei Eminescu, în luna ianuarie. De atunci multe lucrãri
ale membrilor au fost publicate în ziarele comunitãþii noastre. Sperãm ca în continuare evoluþia
acestui grup sã fie pozitivã. Porþile noastre sunt
deschise tuturor celor interesaþi” (preºedinte
Mariana Moldovan).
Comunitatea Românilor din Spania /
Comunidad Rumanos en Espana
A fost reînfiinþatã în 1991 de cãtre ziaristul spaniol de origine românã Alexandru Petrescu. Iniþial a funcþionat pe teritoriul Regatului
Spaniei sub numele Uniunea Mondialã a Românilor Liberi filiala Spania, fondatã de cãtre
omul politic Ion Raþiu. Începând cu anul 2005,
aceastã organizaþie se transformã în Comunitatea Românilor din Spania. Încã de la înfiinþare
s-a implicat în integrarea emigranþilor români,
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iar prin proiectele sale a facilitat închirieri de
locuinþe, înscrierea gratuitã a copiilor români în
grãdiniþe ºi ºcoli, apãrarea drepturilor fundamentale, traduceri gratuite la centrele de azil
politic, judecãtorii, centre penitenciare, comisariate de poliþie, ori ale Gãrzii Civile Spaniole.
Programele socio-culturale ale organizaþiei au
fost remarcate de presã ºi autoritãþile spaniole.
Toto din 2005 acordã, împreunã cu ONG-ul A
Flor de Piel, în cadrul Galei Premiilor Comuni-

tãþii Românilor Spania, premiile ºi diplomele de
onoare. Din 2004 organizeazã Concursul Miss
Diaspora România – Spania, împreuna cu TVR
ºi Fundaþia PRO FAMILIA. În anul 2008 au
organizat o ofrandã de flori pentru comemorarea
victimelor emigranþilor români din Spania la
atentatul terorist din 11 martie, prin a depune
sãculeþi de pãmânt adus din România, la rãdãcina unor copãcei din Pãdurea Celor care
Lipsesc din Parcul Retiro din Madrid.

De Ziua Naþionalã a României, la Madrid,
purtând costume populare româneºti

Un rol important în
domeniul cultural ºi educaþional
îl are ICR Madrid - ataºat
misiunii diplomatice a
României în capitala Spaniei.
ICR Madrid participã la
evenimentele organizate de
primãriile spaniole ºi asociaþiile
comunitãþilor româneºti,
alãturându-se efortului acestora
în susþinerea culturalã a
comunitãþii româneºti prin
intermediul urmãtoarelor
activitãþi:
# organizeazã cursuri de
limbã ºi civilizaþie românã,
precum ºi programe de
perfecþionare ºi sprijin pentru
profesori de limbã sau pentru
traducãtori spanioli din românã

ºi colaboreazã cu centre
educaþionale din sfera predãrii
limbii;
# propagã cunoºtinþe
despre cultura, ºtiinþa, educaþia,
istoria, tradiþiile ºi, totodatã,
despre problematica
contemporanã a României;
# organizeazã diverse
evenimente culturale, mai ales
expoziþii, proiecþii de film artistic ºi documentar, spectacole,
concerte, parade ºi festivaluri,
ateliere etc., precum ºi
seminarii, conferinþe sau
proiecte complexe – zile
culturale sau întâlniri cu
specialiºti din diverse zone ale
vieþii culturale ºi ºtiinþifice –
în diferite locaþii de pe

teritoriul Spaniei ºi la sediul
sãu în mãsura în care pot fi
adaptate suprafeþelor ºi
condiþiilor de folosire ale
acestuia;
# înfiinþeazã în sediul
sãu un mic centru multimedia
cu salã de lecturã ºi servicii de
împrumut de cãrþi, ediþii
periodice ºi alte produse
tipãrite, precum ºi îndrumarea
accesului la produse audio-vizuale ºi site-uri de
Internet româneºti cu caracter
cultural, ºtiinþific, educativ sau
informaþional;
# publicã ºi rãspândeºte
programe de informare ºi orice
alt fel de material cultural,
ºtiinþific, educativ sau
informaþional;
# formeazã bãnci de date
despre schimburile culturale,
ºtiinþifice ºi altele care se
realizeazã între cele douã state,
ºi acordã asistenþã în domeniul
serviciilor informaþionale.
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în România
În perioada 10 iunie - 30 Iulie 2010, ICR Madrid
ºi Ambasada României a participat la evenimentele
organizate de primãriile spaniole ºi Asociaþia Ulpia
Traiana în zona Benidorm, prezentând expoziþia de
fotomontaje Locuri Patrimoniu UNESCO în România.
În zona Villa Joyosa existã o comunitate de peste 1.300
de români, iar în zona Benidorm, peste 3.300, aceºtia
constituind cea mai numeroasã prezenþã de comunitari
europeni.

+ Spaþii ºi scriituri ale exilului
ICRM ºi Universitatea Complutense a organizat
în 24-28 mai Congresul internaþional Spaþii ºi scriituri
ale exilului. Participanþii au provenit de la prestigioase
universitãþi europene, printre care ºi Universitatea din
Bucureºti (prof. univ.dr. Mircea Anghelescu ºi prof.
univ. dr. Mihai Moraru).

+ Dacia, dragostea mea
În perioada 7 - 16 mai, în capitala Spaniei a avut
loc Festivalul Internaþional de Film Documentar din
Madrid. La competiþia naþionalã de lungmetraje, premiul al doilea al juriului, 4.000 euro ºi trofeul, a revenit
coproducþiei hispano-române Dacia, dragostea mea de
ªtefan Constantinescu ºi Julio Soto.

+ Sãptãmâna româneascã la Burgos
Ambasada României ºi Asociación Casa de Europa a realizat, în perioada 6-14 mai, în Burgos, evenimentul cultural Sãptãmâna româneascã la Burgos.
Activitãþile prezentate: expoziþie fotograficã, piese de
teatru, gastronomie, o masã rotundã pe teme de literaturã, istorie, tradiþii ºi folclor.

+ Gala de decernare a premiilor
NIRAM ART 2010
Sâmbãtã, 29 mai 2010, la Cazinoul Militar –
Centrul Cultural al Armatelor, Madrid a avut loc Gala
de Decernare a Premiilor Niram Art 2010, oferite de
Revista Niram Art ºi Editura Niram Art, cu participarea
Universitãþii Complutense din Madrid ºi a Centrului
Cultural al Armatelor.

+ Sânzienele ºi Drãgaica celebrate de
RoMadrid Cultural Club în Coslada
În noaptea de Sânzâiene, cea mai scurtã noapte a
anului, pe 23 iunie, RoMadrid Cultural Club i-a invitat
pe românii din capitala Spaniei la spectacolul Sânzienele ºi Drãgaica, care a avut loc în cadrul sãrbãtorii
spaniole de San Juan, în Barrio de la Estacion.

Ce mai spun forumiºtii?
Dragii mei români, aflaþi aici... ºi
nu numai
Pe parcursul discuþiilor din acest
forum am învãþat mai multe lucruri. Cineva mi-a spus cã nu ar trebui sã uit
scopul pentru care am venit aici. Altcineva mi-a rãspuns mai tãios cã ar trebui
sã termin cu lamentãrile pentru cã enervez. Iar o altã persoanã mi-a rãspuns
senin cã esenþialul este sã-i ai pe cei
dragi cu tine... ºi totul este în regulã. Eu
cred cã m-am repezit cu nostalgiile mele
puerile fãrã sã þin cont cã sunt alþii mai în
mãsurã sã vorbeascã de toate astea...
adicã ceea ce se cheamã a fi în altã þarã
decât a ta. Cred cã esenþialul este într-adevãr sã nu uiþi motivul pentru care te afli
aici... indiferent cã se cheamã Spania,
Italia, Elveþia, Anglia... Tot ce conteazã
este sã îþi laºi sufletul sã fie fericit ºi
liber... (Darina)
Toate speciile astea de societãþi
sunt apã de ploaie ºi frecþii la picior de
lemn. În fapt nu rezolvã cu adevãrat problemele românilor din diaspora. La fel ºi
minciuna despre avocatul gratuit care apãrã interesele românilor aflaþi aici. Mai
trist e cã existã români, în calitate de
angajatori, ce nu respectã condiþiile prevãzute în contract, amãgindu-ºi confraþii,
cu bunã ºtiinþã, profitând de nevoia imperioasã a acestora de munci în orice condiþii pentru se întreþine. (abcde_f)
Eu, din septembrie 2006, am plecat la muncã în Spania ºi vreau sã zic cã,
de câte ori am revenit acasã, mã simþeam
tot mai strãin printre români... nu cã aº
avea fitzze. Sunt un bãiat muncitor ºi harnic, nu mã ocup cu prostii sau alte
chestii... dar, de câte ori mã întorc acasã,
parcã tot mai greu e sã îmi dau seama ce
se întâmplã în România. M-am obiºnuit
deja mult cu ritmul ºi stilul ãsta de viaþã
de aici, cu lumea civilizatã, cu liniºtea,
siguranþa ºi curãþenia care dominã peste
tot... Pãrerea mea! Nu ºtiu voi restul!
(Paranoia Agent)
(Forum Roportal Spania)
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n rol important în susþinerea ºi afirmarea identitãþii unei naþiuni, precum ºi în reflectarea evenimentelor
esenþiale ale unei comunitãþi îl joacã presa în
limba maternã.
În Spania, þarã în care s-au format comunitãþi mari de români, existã mai multe publicaþii de limbã românã, care oferã informaþii
din diverse domenii ºi promoveazã, în paginile
lor, valori precum: comunicarea, prietenia, spiritualitatea, pãstrarea specificului cultural ºi
lingvistic.
Materialul de faþã prezintã informaþii sumare despre publicaþiile de limbã românã care
apar pe teritoriul Spaniei, Noi în Spania, „Nou
Horizont” România ºi se ocupã în detaliu de
bilunarul Român în Lume.

putea sã le fie de folos, spre a le face viaþa mai
uºoarã.”1
Dintre rubricile ºi paginile prezente în publicaþie se pot aminti: Scrisori, Actualitate, Informaþii utile, Important, Muncã, În Spania, În
România, Sport, Programe TV, Români în Spania, Sãnãtate, Timp liber, Página en Castellano,
Club Femina etc.
Sãptãmânalul Noi în Spania este membru
al Asociaþiei pentru Cunoºterea Populaþiei Imigrante (ACPI, Asociación para Conócimiento de
la Población Inmigrante) care promoveazã în
fiecare an Studiul de Medii de Comunicare
pentru Imigranþi (EMI, Estudio de Medios para
Inmigrantes) ºi al Asociaþiei Spaniole de Edituri
de Publicaþii Periodice (AEEPP, Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas).

Noi în Spania este sãptãmânalul românilor din Spania, care îºi propune sã prezinte
viaþa românilor din aceastã þarã aºa cum aratã
ea în realitate. Consideratã ca fiind publicaþia
româneascã lider din Spania, sãptãmânalul are
83.400 de cititori pe sãptãmânã ºi se distribuie
gratuit. Apare din noiembrie 2005, în fiecare
joi a sãptãmânii, având „o orientare pur practicã: sã-i informeze pe cititori despre tot ce ar

Din martie 2007, pe teritoriul Spaniei apare revista lunarã „Nou Horizont” România,
editatã de Asociación „Nou Horizont” Intermundus Cultural y Profesional de Valencia, asociaþie din care fac parte oameni de culturã ºi
intelectuali din diferite domenii de activitate,
atât români, cât ºi spanioli. În paginile revistei,
îºi dau întâlnire talente ºi valori româneºti de
pretutindeni, revista oferind tuturor organizaþiilor de români posibilitatea promovãrii gratuite a culturii româneºti.

Potrivit informaþiilor existente pe site-ul www.evz.ro, tabloul presei scrise de limba
românã din Spania este conturat de publicaþiile: Actualitatea româneascã, ziarul românilor de
pretutindeni (www.actualitatea-romaneasca.ro), El Nie, ziar online (www.elnie.com), Express
Informativ, Castellon (expresscastellon@gmail.com), Mediator de Castellon (spaniolã ºi românã), (asociacionrumanacastellonense@yahoo.es), Noi în Spania (www.noiinspania.com),
„Nou Horizont” România (www.nouhorizont.com), Origini româneºti (cdrinovan@revistahoy.com), Romania Cultures (www.romaniacultures.com), Român în Lume (www.romaninlume.com), Românii din Spania (romaniidinspania@yahoo.es), Þara mea, Castellon (redaccion@taramea.es), Universul românesc (redactie@universulromanesc.net) Ziarul Nostru,
Castellon (sorin@tuvoz.es, info@tuvoz.es), care au ca principal obiectiv stabilirea unei comunicãri între românii de pretutindeni.
1

www.noiinspania.com

1
2
3
4
5
6

pinarea necesitãþii românilor de a comunica în
limba maternã, de a ºti ce se petrece în cadrul
diferitelor comunitãþi româneºti aflate la mari
distanþe unele de celelalte, de a fi informaþi
despre ce se întâmplã în þarã ºi de a se organiza
în vederea pãstrãrii ºi promovãrii ideii de „român”. 4 În anul 2009, patru numere din acest periodic au fost editate cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni (DRP)5.
Echipa de redacþie a revistei, o micã
„mare” familie a „românilor în lume“, îºi propune informarea corectã a românilor din diaspora, deoarece „Un om bine informat face cât
doi!”, mesaj care se regãseºte pe pagina de titlu
a periodicului. De altfel, „aceastã mânã de oameni care fac în realitate Român în Lume […] au
ajuns sã fie lideri în vestul Europei prin tot ceea
ce fac pentru imigranþii români departe de casã.”6
Parcurgând arhiva paginii de internet
www.romaninlume.com, care oferã online
aceastã revistã, se poate realiza un istoric în ceea
ce priveºte ritmicitatea de apariþie a publicaþiei.
Primele numere din acest periodic apar sub forma unui Buletin românesc de informare ºi
opinie, format A4, alb-negru, având doar câteva
pagini, fiind tipãrit o datã la douã luni. Începând
cu anul 2002, Român în Lume este publicat sub o
serie nouã, fiind numit Periodic românesc de
informare ºi opinie, având pagini mai multe,
30.000 de exemplare, distribuit gratuit o datã la
douã luni în numeroase comunitãþi româneºti
din Europa precum: Spania, Portugalia, Germania, Olanda, Grecia, Belgia, Anglia, Irlanda,
Italia. Pe parcursul anului 2004, revista este
publicatã o datã pe lunã, conþinând ºi pagini
color, iar din anul 2005, Român în Lume devine
o publicaþie bilunarã, având mai multe pagini ºi
mai multã culoare.
Astfel, se poate concluziona faptul cã de la
un simplu buletin de informare ºi opinie pentru

Român în Lume, serie nouã, an VIII, nr. 98 (7-20 mai 2008), www.romaninlume.com
Român în Lume, serie nouã, an III, nr. 11 (noiembrie-decembrie 2003), www.romaninlume.com
Român în Lume, nr. 1 aprilie 2001, www.romaninlume.com
http://www.romaninlume.com/ro/despre-noi
http://www.dprp.gov.ro/roman-in-lume/
Luis Usera, director Intereconomia, în Român în Lume, serie nouã, an VIII, nr. 98 (7-20 mai 2008), p. 19,
www.romaninlume.com
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O privire online asupra publicaþiei relevã
faptul cã „Nou Horizont” România se poate
caracteriza ca fiind o revistã culturalã, de creaþie
literarã, socialã ºi de opinie, oferind informaþii
de interes general pentru românii din diaspora.
Dintre publicaþiile de limbã românã care
apar în Spania, Român în Lume este periodicul
cu cea mai lungã apariþie, fiind considerat „o
referinþã în lumea presei pentru imigranþi” ºi „o
voce a românilor din Spania”1. Promovând imaginea unei noi Românii în lume, aceastã revistã
bilunarã apare din aprilie 2001 la Madrid, fiind
distribuitã gratuit în toatã Spania ºi în principalele capitale europene.
Încã de la primul numãr, apãrut, „ca unicã
soluþie – în acel moment – la necesitatea românilor de a comunica în limba maternã”2, publicaþia îºi propune sã ofere informaþii, atât
despre România, cât ºi articole ºi relatãri despre
viaþa comunitãþilor româneºti de pe teritoriul
Spaniei, dorind, astfel, sã-ºi asume „rolul social
de catalizator al relaþiilor dintre români”.3
Totodatã, încearcã sã adune date ºi despre
comunitãþile româneºti din întreaga lume ºi sã
creeze „o punte de legãturã” între toþi românii
aflaþi departe de casã ºi de cei dragi. În acest fel,
se sperã sã se vinã în întâmpinarea dorinþelor,
nevoilor ºi problemelor românilor care au ales
calea strãinãtãþii.
De-a lungul apariþiei, scopul propus, la
început de drum, a fost atins. Dacã primele numere ale revistei i-au avut în vedere pe românii
din Spania ºi Italia, începând cu anul 2002,
Român în Lume se transformã într-un periodic
adresat comunitãþii româneºti din Europa, reflectând în paginile sale aspecte din viaþa românilor din Olanda, Marea Britanie, Germania,
Grecia, Israel, Belgia, Irlanda, Portugalia.
Editorul responsabil al publicaþiei este
Român în Lume, un proiect care „vine în întâm-
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românii aflaþi în Spania, Român în Lume a evoluat
pânã la nivelul unei publicaþii reprezentând, „el
periódico para la integración de los rumanos”.
Cu un tiraj de 30.000 de exemplare
(25.000 în Spania ºi 5.000 în Portugalia)1, revista bilunarã Român în Lume a fost laureata
celei de-a doua ediþii a Premiilor Intereconomia 2
2008 organizatã la Madrid, primind calificativul
de Cea mai bunã publicaþie pentru imigranþi,
în semn de recunoaºtere pentru „o muncã bine
fãcutã, seriozitate ºi nivel informativ oferit gratuit românilor din Spania ºi Portugalia, iar prin
intermediul site-ului www.romaninlume.com, a
devenit un loc virtual de întâlnire pentru toþi
românii.”3
De asemenea, în anul 2008, în cadrul Galei Comunitãþii Româneºti de la Madrid, la categoria „Viaþa comunitãþii”, alãturi de alte publicaþii de limba românã (Noi în Spania, Origini,
„Nou Horizont” Romania, Ziarul Nostru ºi România Cultures), a fost recunoscutã contribuþia
deosebitã a acestui periodic, conferindu-i-se diplomã pentru meritele deosebite în promovarea
valorilor româneºti în Spania.4
Bilunarul Român în Lume prezintã, în paginile sale, o multitudine de informaþii din diverse domenii: culturã, tradiþie, învãþãmânt, tineret, justiþie, ºtiinþã, sport, divertisment, religie.
De asemenea, practicã mai multe forme publicistice: ºtiri, articole de opinii ºi comentarii
despre manifestãrile culturale, istorice, literare
organizate cu diverse ocazii, reportaje ºi dezbateri despre problemele cu care se confruntã
comunitãþile româneºti în lume, relatãri ale unor
evenimente. Nu lipsesc nici materialele de culturã ºi literaturã legate de comunitate, infor-
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maþiile despre starea ºi situaþia limbii române în
Spania, având ºi articole în care se relateazã
despre susþinerea ºi promovarea limbii, culturii
ºi civilizaþiei româneºti în aceastã þarã. Noutãþile de ordin social, politic, economic, cultural,
literar din România ºi Republica Moldova, ºtirile de interes general privind activitatea consulatelor româneºti în Spania, a asociaþiilor româneºti precum ºi a Institutului Cultural Român
din aceastã þarã constituie alte subiecte de interes ale revistei. Totodatã, Român în Lume oferã posibilitatea de afirmare literarã sau culturalã
a unor creatori români din Spania ºi nu numai,
prezentând ºi promovând în paginile sale realizãrile acestora. Revista nu i-a uitat nici pe cei
mai mici cititori ai sãi, copiii cãrora le-a dedicat
o paginã în cadrul periodicului.
Rubricile ºi paginile publicaþiei (Pãrerea
mea, Spania, Informaþii utile, Ne scriu cititorii,
R. Moldova, Actualitatea Europeanã, Orizonturi româneºti, Rubrica en Español, Rubrica
Juridicã, Micã publicitate, Diverse, Identitate
culturalã, Parteneriat, Pagina copiilor, România, Spiritualitatea româneascã, Special, Sport
etc.), consistenþa materialelor, aºezarea în paginã ºi ilustraþiile definesc aceastã publicaþie ca
fiind una bogatã ºi diversã sub aspectul preocupãrilor.
Presa scrisã de expresie românã din Spania demonstreazã, prin natura subiectelor ºi temelor tratate ºi prezentate în paginile sale, a fi
un factor important, atât în integrarea românilor
în viaþa economicã ºi socialã din Spania, cât ºi în
pãstrarea identitãþii naþionale ºi promovarea valorilor româneºti în aceastã þarã ºi nu numai.

http://www.dprp.gov.ro/roman-in-lume/
Grup mare de presã din Spania ale cãrui premii au devenit o referinþã pentru mijloacele mass media etnice ºi nu
numai
3 Român în Lume, serie nouã, an VIII, nr. 98 (7-20 mai 2008), www.romaninlume.com
4 Nou Horizont România, anul 3, nr. 22, ianuarie 2009, www.nouhorizont.com
1
2
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Sângele latin apã nu se face
Gabriela TRIFOI

Comunitatea româneascã din Portugalia a
cunoscut o creºtere consistentã dupã anul 2000,
fiind rãspânditã pe întreg teritoriul Portugaliei,
cu o anumitã pondere în zonele Lisabona (centru), Porto (nord), provincia Algarve ºi Setúbal
(sud). Începând cu 1 ianuarie 2009, Guvernul
Republicii Portugheze a ridicat restricþiile privind libera circulaþie a forþei de muncã din România. Românii din aceastã þarã beneficiazã de
serviciu religios în limba maternã, iar pe lângã
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cele douã biserici ortodoxe româneºti din
Lisabona ºi Faro, funcþioneazã ºcoli duminicale
pentru copiii români nãscuþi în Portugalia sau
care frecventeazã deja ºcoala portughezã.
Noua lege a strãinilor (Legea 23/2007), la
fel ca ºi în Spania, a simplificat anumite condiþii
de stabilire pe pãmânt portughez, ceea ce a dus
la creºterea numericã a comunitãþilor de imigranþi, care, începând cu anul 2008 au ieºit din
starea de ilegalitate ºi s-au înscris la serviciile de
evidenþa populaþiei ºi de asistenþã socialã portugheze.
În Algarve, la Almancil, este înregistratã
cea mai mare comunitate de români. Primarul
localitãþii Almancil vorbeºte în termeni elogioºi
despre comunitatea româneascã numeroasã ce
trãieºte ºi lucreazã în acest oraº din sudul Portugaliei, subliniind absenþa oricãror probleme de
naturã juridicã în raport cu aceastã comunitate
responsabilã, muncitoare ºi bine integratã social. Drept urmare, românii beneficiazã de tot
ajutorul primãriei din localitate. Asociaþia Socialã ºi Culturalã din Almancil, din subordinea
Primãriei, de exemplu, pune la dispoziþia Asociaþiei Doina spaþii pentru repetiþiile grupului de
dansuri populare româneºti ºi pentru ºcoala duminicalã în beneficiul copiilor români din Almancil. Comunitatea îºi pune mari speranþe în
liberalizarea pieþei muncii din Portugalia începând cu anul 2009, pentru recunoaºterea studiilor româneºti ºi posibila ocupare a unor locuri
de muncã la nivelul specialitãþii fiecãruia.
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Î

n 1880, guvernul portughez a recunoscut independenþa de stat a României.
La 31 august 1917, primul reprezentant român ºi la 7 decembrie 1919, primul reprezentant portughez ºi-au prezentat scrisorile
de acreditare în calitate de trimiºi extraordinari
ºi miniºtri plenipotenþiari la Lisabona, respectiv
Bucureºti. În timpul celui de-al Doilea Rãzboi
Mondial, relaþiile diplomatice nu au fost
întrerupte. Misiunile diplomatice ale celor douã
þãri ºi-au încetat activitatea în 20 noiembrie
1945 (cea portughezã) ºi la 7 noiembrie 1947
(cea românã).
În 31 mai 1974, relaþiile diplomatice au
fost reluate ºi ridicate la rang de ambasadã,
România fiind prima þarã est-europeanã care a
restabilit relaþiile cu Portugalia dupã revoluþia
„garoafelor” (25 aprilie 1974). În octombrie
1974 ºi februarie 1975, au fost acreditaþi ambasadori rezidenþi la Lisabona ºi la Bucureºti.
La 31 martie 1989, Portugalia ºi-a retras ambasadorul din România. Ulterior, ambasadorul
Portugaliei cu reºedinþa la Viena a fost acreditat ºi la Bucureºti. Redeschiderea ambasadei
portugheze la Bucureºti s-a realizat în februarie
1993.
În septembrie 1997, la Bucureºti, a fost
semnat acordul între România ºi Republica
Portughezã privind cooperarea în domeniile învãþãmântului, ºtiinþei, culturii, sportului, tineretului ºi comunicãrii sociale, acord intrat în
vigoare la 13 septembrie 2001. În cadrul Universitãþii „Ovidius” din Constanþa ºi al Universitãþii din Bucureºti funcþioneazã lectorate
de limbã portughezã, iar la Universitatea din
Lisabona funcþioneazã lectoratul de limba ºi
literatura românã.
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România ocupã, în prezent, locul IV între
comunitãþile de imigranþi de pe teritoriul Portugaliei ºi locul I între naþiunile din UE cu comunitãþi de imigranþi în Portugalia, detronând astfel Marea Britanie, care înregistreazã un numãr
considerabil de pensionari cu reºedinþa permanentã sau cu a doua locuinþã în Portugalia.
În ambele þãri existã înregistrate 9 documente de înfrãþire între localitãþi din România
ºi Republica Portughezã, cele mai importante
fiind Setúbal – Sibiu (2000), Sfântul Gheorghe
– Santa Cruz (2008), Târgoviºte - Santarem
(2007), Aiud – Ponte de Sor (2007).
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Asociaþii reprezentative
În Portugalia existã trei asociaþii comune
ale românilor ºi moldovenilor: Asociaþia Imigranþilor Români ºi Moldoveni Frãþia din
Setúbal, Asociaþia Comunitãþii Imigrante a Românilor ºi Moldovenilor din Alentejo (ACIRMA) din Moura ºi Asociaþia Imigranþilor
Români ºi Moldoveni din Algarve Doina din
Almancil.

Asociaþia Imigranþilor Români ºi
Moldoveni Frãþia, Setúbal
Asociaþia Frãþia (preºedinte Maria Iancu)
este recunoscutã prin activitãþile pe care le desfãºoarã în colaborare cu Ambasada României
ºi ICR, dar ºi pentru proiectele derulate în folosul comunitãþii româneºti din Setúbal.
De asemenea, împreunã cu Biserica ortodoxã din Setúbal, asociaþia organizeazã cursuri
de limba românã ºi diferite evenimente culturale. În urma unui proiect derulat de Asociaþia
Frãþia ºi finanþat de Departamentului pentru Relaþiile cu Românii de Pretutindeni (DRRP) comunitatea româneascã din aceastã localitate beneficiazã, din anul 2006, de emisiunea radio de
30 de minute O îmbrãþiºare din România, difuzatã de postul de radio Voz. Prin intermediul
acestei emisiuni, comunitatea românã din Portugalia este informatã, în limba românã, despre
mai multe domenii de interes.
Un alt proiect al Asociaþiei Frãþia finanþat
de DRRP este Casa româneascã din Setúbal.

Proiect cultural româno-portughez

De departe, de aproape / De longe, de perto
În perioada 10 iulie - 14 august 2010, la Muzeul Muncii „Michel Giacometti” din Setúbal
(Portugalia) se desfãºoarã proiectul De longe, de perto / De departe, de aproape, dedicat culturii
tradiþionale din România, în special unor aspecte legate de muncã ºi de vechile ocupaþii din
mediul rural.
Proiectul constã într-o expoziþie de fotografie etnograficã din colecþia Muzeului ASTRA
din Sibiu ºi un ciclu de filme antropologice româneºti, organizat cu sprijinul Astrafilm ºi
integrat în programul Nopþilor Muzeului Muncii „Michel Giacometti”. Expoziþia cuprinde
reproducerea a 40 de fotografii realizate în România în primele decenii ale secolului XX,
perioadã de intensã explorare etnograficã, care a scos la
ivealã bogãþia ºi diversitatea culturilor de pe teritoriul României, la acea vreme un stat proaspãt format ºi cu o economie preponderent agrarã.
Cele 6 filme documentare incluse în programul manifestãrii sunt produsul unor cercetãri de antropologie vizualã în diferite comunitãþi culturale de pe teritoriul României (româneºti, rome, ruse). Explorarea acestora identificã
simptome ale comunitãþilor tradiþionale confruntate cu presiuni externe, de naturã economicã, socialã, culturalã, sub
ameninþarea dispariþiei sau a unor schimbãri ireversibile.
Evenimentele se desfãºoarã în cadrul parteneriatului
dintre Primãria Municipiului Setúbal ºi Complexul Naþional
Muzeal ASTRA din Sibiu, cu sprijinul Institutului Cultural
Român, prin Direcþia Români din Afara Þãrii ºi al Parohiei
Ortodoxe Române din Setúbal.

originarã din Timiºoara) a fost fondatã în luna
martie 2007, de cãtre un grup de prieteni români
ºi moldoveni.
Principalele obiective pe care le urmãreºte
asociaþia sunt promovarea culturii ºi tradiþiei din
þãrile de origine, legalizarea situaþiei cetãþenilor
români, intermedierea diverselor procese cu instituþia Consulatului Român din Lisabona, privind eliberarea documentelor (certificate de
naºtere, cãsãtorii, împuterniciri ºi alte servicii).
Asociaþia Doina (www.doinalgarve.com)
Asociaþia românilor ºi moldovenilor
desfãºoarã
activitãþi în parteneriat cu autoritãþile
Doina din Algarve, Almancil
portugheze în diverse domenii. În luna mai a
Asociaþia românilor ºi moldovenilor Doi- acestui an a semnat cu Biblioteca „Sofia de
na din Algarve (preºedinte Elisabeta Necker, Mello Breyer” din localitatea Loulé (Algarve)
un parteneriat pentru deschiderea în cadrul acestei instituþii a unui sector de carte româneascã. Dorinþa cea mai mare a membrilor
acestei asociaþii este aceea de a avea o bibliotecã
româneascã, motiv pentru care s-au adresat
domnului director al Bibliotecii Judeþene „Petre
Dulfu” din Baia Mare, dr. Teodor Ardelean,
recunoscut ctitor de biblioteci româneºti în strãinãtate. Redãm o parte din scrisoarea de intenþie:
„ªtim cã aþi înfiinþat ºi alte biblioteci în diaspora
ºi ne-am dori sã ne aduceþi ºi nouã o bucãþicã de
Românie în acest colþiºor de lume, un loc frumos, unde suntem bine vãzuþi ºi acceptaþi, unde
copiii noºtri nu pleacã capul când spun cã sunt
români. Ne place sã credem cã am contribuit la
crearea acestei imagini, iar faþã de autoritãþile
locale, crearea acestei biblioteci este o mare
realizare.”
Despre înfiinþarea primei biblioteci româneºti în Portugalia (luna iulie 2010) ºi despre
impactul pe care l-a avut acest eveniment asupra comunitãþii româneºti vom reveni într-un
numãr viitor al revistei.
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Asociaþia Comunitãþii Imigrante a
Românilor ºi Moldovenilor
din Alentejo (ACIRMA), Moura
ACIRMA (http://acirma.no.comunidades.
net) a fost înfiinþatã în 2006 de cãtre Dãnuþ
Bojoagã, originar din Lugoj, care la acea vreme
se afla în Portugalia de 3 ani. Actualul preºedinte este Onofrei Codin. Principala preocupare a acestei asociaþii o constituie problema
emigranþilor, implicându-se, cu ajutorul altor
instituþii portugheze, în vederea gãsirii unui loc
de muncã ºi în integrarea socialã a acestora.
„Sunã absurd ca o PATRIE sã nu aibã
patrioþi, însã în situaþia de azi ar fi bine sã identificãm cauzele pentru a fi patrioþi” este
motto-ul site-ului acestei asociaþii a românilor ºi
moldovenilor stabiliþi în Portugalia. De pe acelaºi site aflãm cã asociaþia nu este o organizaþie
socialã sau politicã, fiind totodatã deschisã colaborãrii cãtre toþi cei care doresc sã participe,
prin muncã voluntarã, la bunul mers al ei. Scopul principal este acela de a informa ºi facilita
comunicarea între românii din Portugalia ºi din
întreaga lume.
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Ucraina

Comunitatea româneascã
din Nordul Bucovinei
(Într-un azi atemporal)
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Grigore GHERMAN
Cernãuþi
Scurt istoric (Trãiri retrospective)
Comunitatea româneascã din Nordul Bucovinei într-un peisaj social ºi multinaþional este
tangentatã de alte comunitãþi cum ar fi: comunitatea evreiascã, cea germanã ºi cea polonezã ºi
comunitatea rusã, care ocupã un loc de frunte
între acestea. Poziþia respectivã poate fi explicatã prin tradiþiile vechi ºi prin locul neschimbat
al bãºtinaºilor, stabiliþi la poale de Carpaþi ºi pe
malurile Prutului de secole. E de amintit aici cã
românii din spaþiul septentrional s-au bucurat de
cer senin numai între cele douã rãzboaie, în rest,
s-au aflat sub ocupaþie strãinã.
Totuºi, comunitatea româneascã din Nordul Bucovinei, cea mai numeroasã în prima
jumãtate a secolului XIX în Nordul Bucovina,
s-a deºteptat la viaþã culturalã (activã) începând
cu 1848, când dãdeau culmea evenimentele revoluþionare. Aflãm din unele izvoare cã Eudoxiu Hurmuzachi, pe atunci unul dintre liderii
acestei comunitãþi, împreunã cu alþi lideri, au
organizat la Cernãuþi, în data 20 mai 1848, o
adunare naþionalã, la care au participat reprezentanþii tuturor verigilor din comunitate. Tot
atunci, în cadrul adunãrii, a fost înaintat un memoriu cãtre împãratul austriac, document ce
conþinea o succesiune de referinþe la dezvoltarea
naþional-culturalã a românilor. Iar fraþii Gheorghe ºi Alexandru Hurmuzachi au editat gazeta
Bucovina, o gazetã politicã, religioasã ºi literarã.
Un alt loc important l-a deþinut Societatea
pentru Culturã ºi Literaturã Românã din Bucovina, care a editat ziare ºi calendare; a organizat activitãþi culturale, reprezentaþii teatrale, a
contribuit la deschiderea ºcolilor româneºti, asigurând elevii ºi studenþii sãraci cu burse de
studii. ªirul societãþilor este suficient de consistent: Arboroasa, Junimea, Dacia, Moldova, Bucovina, Academia ortodoxã. Universitatea
„Franz Josef” din Cernãuþi a constituit un alt
focar semnificativ de culturã ºi ºtiinþã, deoarece
oferea studenþilor posibilitate de a se ilumina, de
a se cultiva. Imediat dupã 1875, în cadrul insti-

tuþiei amintite, a fost inauguratã catedra de limba ºi literatura românã, iar primul ei ºef a fost
ales Ion Gh. Sbierea. Învãþãmântul în limba românã a început sã se dezvolte îndeosebi dupã
1849, când „limba noastrã” a fost introdusã ºi în
Liceul german de Stat ºi în Institutul Teologic.
Pe parcursul anilor, un ºir de personalitãþi
ºi-au sacrificat din timp ºi avuþie pentru cultura
neamului. Eudoxiu Hurmuzachi, aflãm din romanul istoric Tinereþea lui Doxachi Hurmuzachi, elaborat de Dumitru Covalciuc, ºi-a preþuit nespus de mult moºia tatãlui ºi neamul. Iar
atunci când personajul Todericã Racoce îi cere
lui Doxachi Hurmuzachi ajutor pentru a edita o
gazetã (Dascãlul Românesc), Doxachi îi sare în
ajutor. Boierul kir Doxachi, care mulþi ani a trãit
într-o chilie bisericeascã, reprezintã doar un exemplu din altele câteva zeci.
Marile colecþii etnofolclorice din secolele
XIX-XX ale lui S. Fl. Marian, ale lui Gh.
Sbierea, E. Niculiþã-Voronca, oglindesc cultura
românilor din acest spaþiu românesc, ca una
abundentã ºi, totodatã, deosebitã. Dupã pãrerea
acad. Grigore C. Bostan, poet, folclorist, istoric
literar, ºef de catedrã timp de 27 de ani – Catedra
de Filologie Românã ºi Clasicã din Cernãuþi –
„în aspect etnografic Nordul Bucovinei (regiunea Cernãuþi) prezintã mare interes, anume datoritã faptului cã aceastã zonã, prin constantele
ei poetice: 1) se integreazã în arealul etnocultural românesc; 2) datoritã originalitãþii ei artistice; 3) prin forþa de iradiere a tradiþiilor
noastre populare asupra altor repertorii naþionale, prin specificul contactelor interetnice, în
special româno-ucrainene”.
Cultura ºi, mai ales, limba românã, tradiþiile nu puteau sã moarã la Cernãuþi, la Herþa,
în inima munþilor (la Crasna), unde doina, vie ca
o rugãciune, parcurge pânã la noi, prin ani de
încercãri, un drum neºters. În plus, la Cernãuþi,
sunt vizibile urmele marelui poet ºi geniu Mihai
Eminescu, dar ºi a profesorului Aron Pumnul.
Eminescu se considera bucovinean, mai ales,

prin ataºamentul sãu sufletesc faþã de
Mitropolia din Cernãuþi
acest þinut, prin identificarea sa cu
destinul Bucovinei, nu numai prin
poeziile de început (La mormântul lui
Aron Pumnul, La Bucovina), în Doina,
ci ºi în publicistica sa de pe parcusul
anilor, susþine Grigore C. Bostan. Ovid
Densuºianu, într-un articol din revista
Viaþa nouã, menþiona cã Epigonii lui
Mihai Eminescu sunt „ecoul criticii
crestomaþiei lui Pumnul”, deci, mai
întâi de toate, Eminescu la Cernãuþi a
fãcut ºcoala patriotismului, datoritã lui
Aron Pumnul. Aceastã ºcoalã, dar ºi biblioteca graniþa româneascã, bestiile cu taberele lor de
gimnaziºtilor din Cernãuþi au fost primele nemernici arau cu tractoarele ºi cãrau gunoi”.
cãlãuze ale viitorului poet pe fãgaºul istoriei ºi
Aceastã imagine penibilã ºi lamentabilã
culturii naþionale. Eminescu are legãturi este zugrãvitã ºi mai clar în trei romane – prozã
indisolubile cu oraºul Cernãuþi ºi prin sora sa, memorialisticã: Un þãran deportat din Nordul
Aglae Drogli, care a locuit în inima oraºului, Bucovinei, 20 de ani în Siberia ºi Drumul spre
lângã Universitatea cernãuþeanã, fiind cãsãtoritã Golgota. Sunt proze de o importanþã fundamencu Ioan Drogli, profesor la ºcoala normalã de talã, deoarece sunt trãiri retrospective ºi sugeînvãþãtori. În plus, printre primii tineri intelec- reazã realitatea nefastã ºi istoria nefalsificatã a
tuali care ºi-au pus iniþiativa în 1883 la Cernãuþi românilor din Nordul Bucovinei. Autorii acesîntru crearea unui teatru român în capitala Bu- tor memorii sunt o þãrancã cu patru clase abcovinei, evident, se afla ºi Eminescu. Comitetul solvite, dar care scrie cu atâta har, de te încântã
pentru crearea teatrului românesc a închiriat clã- limbajul operei, Dumitru Nimigeanu, un þãran
dirile fostului Hotel de Moldavie unde mai întâi simplu, deportat fãrã vreun temei, ºi un docent
Eminescu a fost unul dintre cei mai atraºi spec- universitar, Ilie Popescu, care a trãit în copilãrie
tatori la reprezentaþiile teatrale ale trupei ªtefaniei drama deportãrilor. Aceste memorii devin simTardini.
boluri ale miilor de români rãpiþi în miezul nopCernãuþiul a fost leagãnul duios al multor þii din cuibul propriu ºi mânaþi în Siberii de
personalitãþi remarcabile: Alecu Russo, Vasile gheaþã. Numãrul deportaþilor din Nordul BucoAlecsandri º.a.. ªi Herþa, un târg odinioarã, a dat vinei este 13.000, încercãrile ºi chinurile rolumii cugete lucide: Gh. Asachi, un deschizãtor mânilor deportaþi, evenimentele din perioada
de drumuri, care a pus iniþiativa în domeniul celui de-al doilea rãzboi mondial necesitã, însã,
presei (a editat prima gazetã în limba românã în o reflecþie mai amplã.[…]
Moldova, Albina româneascã, 1 iunie 1829),
teatrului, învãþãmântului; Paul ºi Artur Verona;
Ultimul recensãmânt din regiune a conVasile Bogrea; Benjamin Fundoianu, ultimul
conturând Herþa în piesele sale lirice cu ad- semnat un numãr de 114.555 persoane sau
12,5% din populaþia regiunii care s-au declarat
miraþie ºi simþire purã.
Bãºtinaºii Bucovinei septentrionale, însã, de etnie românã, faþã de 114,2 mii în anul 1989
au avut ºi de suferit, mai ales dupã instalarea (sau 10,7% din populaþia regiunii), precum ºi
puterii bolºevice, care avea drept scop nimicirea 67.225 de persoane care s-au declarat moldoculturii nostre, a tradiþiilor. Oamenii erau puºi sã veni (58.519 în 1989). Conform datelor statismunceascã fãrã milã, indiferent ce zi era, iar tice oficiale, în regiune funcþioneazã 80 de ºcoli
bisericile erau transformate în depozite. Inclusiv cu predare în limba românã.
se trecea cu vederea ºi peste sãrbãtori, scrie în
Între publicaþiile care apar la Cernãuþi în
cartea sa þãranul Dumitru Nimigeanu: „În timpul Paºtilor din anul 1941, în prima zi, unii limba românã, menþionãm: Ziarul republican
colhoznici arau ºi semãnau cu tractoarele, alþii Concordia; Cotidianul republican Zorile Bucocãrau gunoi cu carele. Prima zi de Paºti a fost o vinei; Ziare cu apariþie neregulatã Junimea ºi
zi frumoasã ºi seninã ºi cum în Siberia, dincolo Arcaºul; Revista pentru copii Fãgurel; Almade graniþa nouã, sunt multe biserici, sunetele nahul cultural-literar Þara fagilor, Revista triclopotelor, în diferite tonuri, vesteau învierea lui mestrialã Septentrion literar, Ziarul Libertatea
Hristos în România, iar la noi, la 5 kilometri de cuvântului, Ziarul Clopotul Bucovinei.
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Societatea pentru Culturã Româneascã
Mihai Eminescu
Înfiinþatã în anul 1989 ºi înregistratã la 4
mai 1993, ca succesoare a Societãþii
pentru Culturã ºi Literaturã Românã în
Bucovina (fondatã în 1862);
Preºedinte: Arcadie Opaiþ
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Alianþa Creºtin - Democratã a Românilor
din Ucraina
Înregistratã la data de 21 decembrie
1992; Preºedinte: dr. Constantin Olaru
Liga Tineretului Român din Bucovina
Junimea
Înfiinþatã în anul 1998; Preºedinte:
Vitalie Zagrea, redactor-ºef, Radio
Ucraina Internaþional
Societatea Victimelor Represaliilor
Staliniste Golgota
Înregistratã oficial la 1 februarie 1992;
Preºedinte: Petre Grior, director adjunct
la Arhivele de Stat din Cernãuþi
Asociatia Cultural-Sportivã Dragoº-Vodã
Înfiinþatã în anul 1990, reînregistratã în
anul 1992; Preºedinte: Petru Posteucã
Societatea Medicilor Români Isidor Bodea
Înregistratã în 1995;
Preºedinte: dr. Ion Broascã
Societatea de binefacere Casa Limbii Romane
Înregistratã în anul 2002; Preºedinte:
Vasile Tãrâþeanu, publicist, redactor ºef
al ziarului Arcaºul
Centrul Bucovinean Independent de
Cercetãri Actuale
Înregistrat oficial la 27 ianuarie 2003;
Preºedinte executiv: Aurica Bojescu

Uniunea societãþilor româneºti pentru
integrare europeanã
Înregistrat în 2004; Secretar executiv:
Aurica Bojescu; Preºedinte de onoare:
dr. Ion Popescu
Uniunea Interregionalã Comunitatea
româneascã din Ucraina
Înregistrat pe 8 aprilie 2005; Secretar
executiv: Aurica Bojescu
Preºedinte de onoare: dr. Ion Popescu
Societatea Scriitorilor Români din Bucovina
Înregistratã: 1997; Preºedinte: Ilie Tudor
Zegrea, redactor în cadrul postului de radio Bucovina
Fundaþia culturalã - artisticã Prodromos
Înregistratã în 2000; Preºedinte:
ªtefan Purici, pictor,
absolvent al Academiei de arte plastice
Nicolae Grigorescu Bucureºti
Centrul bucovinean de artã pentru
conservarea ºi pãstrarea culturii
tradiþionale româneºti
Înregistrarea: 2006; Preºedinte:
Iurie Levcic, redactor televiziune
Societatea culturalã a românilor din
regiunea Cernãuþi Arboroasa
Coordonator: Dumitru Covalciuc, publicist
Fundaþia civicã raionalã Gheorghe Asachi
Înregistratã în 2006; Preºedinte:
prof. Eugenia Cimborovici-Teodoreanu.

Membri ai Cenaclului „Grigore Bostan”, Cernãuþi
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Românii din dreapta Tisei
românesc”, în anul 2003. Existã circa 300 cadre didactice de limba românã cu studii superioare ºi peste 100 cu studii medii de specialitate. La Universitatea de Stat din Ujgorod
(Catedra de Limbi Romanice), Institutul de Informaticã, Economie ºi Drept ºi la ªcoala de
Muzicã din Ujgorod studiau în 2004 limba românã 30 de studenþi, absolvenþi ai ºcolilor româneºti, iar alþi 35 de absolvenþi ºi-au continuat
studiile în România.
În plan cultural, pentru comunitatea româneascã din regiune existã 7 cãmine culturale,
2 ºcoli de muzicã, 8 biblioteci cu un fond de
carte româneascã de peste 12.500 de volume.
Mass media sunt reprezentate prin emisiunile
de televiziune în limba românã „Zi de zi” ºi
„Telerevista sãptãmânii”, iar la radio se difuzeazã emisiunea zilnicã „Plaiul meu natal”.
Presa scrisã este reprezentatã de ziarul „Maramureºenii” finanþat din fonduri regionale ºi
„Apºa” – prima publicaþie româneascã finanþatã din fonduri private.

Uniunea Regionalã a românilor din Transcarpatia „Dacia”
Uniunea Regionalã a românilor din
Transcarpatia „Dacia” (URRdT) a fost înregistratã de administraþia regionalã a justiþiei din
Transcarpatia, la 6 aprilie 2001, avându-l ca
preºedinte fondator pe Ion Botoº, fervent luptãtor pentru cauza românilor din dreapta Tisei.
Acelaºi Ion Botoº este ºi directorul fondator al Muzeului de istorie ºi etnografie al
românilor din Transcarpatia „Dacia Liberã”,
muzeu privat, deschis la 18 ianuarie 2004.
Sub egida URRdT a luat fiinþã Ansamblul
folcloric „Apºa”, condus de soþia domnului Botoº, Elena, un ansamblu format din 22 de copii
care participã la toate manifestãrile culturale din
dreapta Tisei ºi la festivaluri folclorice din judeþele Maramureº, Satu Mare, la ªimleul Silvaniei ºi chiar la Bucureºti.
Din activitãþile asociaþiei:
? Simpozionului Internaþional al românilor din dreapta Tisei
De-a lungul celor nouã ani de existenþã
asociaþia a organizat tot atâtea ediþii ale Sim-

Nãscut la Apºa de Jos
la 18 ianuarie 1961, Ion
Mihai Botoº a urmat studiile
ªcolii medii din Apºa de Jos
ºi apoi ale Universitãþii de
Medicinã, Facultatea de Stomatologie din Lvov. Este redactor-ºef, fondator al publicaþiei Apºa, prima
publicaþie în limba românã din Transcarpatia,
înregistratã în 6 septembrie 2001, tiraj 1.000
exemplare, distribuite gratuit. Membru al Senatului Uniunii Interregionale Comunitatea
Româneascã din Ucraina, deputat în Consiliul
Regional din Transcarpatia, membru în Colegiul de redacþie al revistei noastre, colaborator
al Societãþii Române de Radiodifuziune, Radio-Sighet, vicepreºedinte al Asociaþiei Prietenii Muzeului Maramureºului Sighetul Marmaþiei, Ion Botoº este un neobosit promotor al
cauzei românilor din Transcarpatia.
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n Ucraina trãiesc aproximativ 155.000
de cetãþeni de origine românã ºi existã
cel puþin 25 de asociaþii româneºti în
regiunile Transcarpatia, Bucovina de Nord ºi
Odessa. Conform ultimului recensãmânt, din
2001, majoritatea din cei 32.152 etnici români
din Transcarpatia (2,6 la sutã din populaþia regiunii) trãiesc în comunitãþi compacte între Tisa
ºi Carpaþii ucraineni, la graniþa cu România.
Etnicii români trãiesc în principal în raioanele
Teaciv – 21.300 persoane (12,4 la sutã din populaþia raionului, faþã de 11,7 la sutã în 1989) ºi
Rahiv – 10.500 persoane (11,6 la sutã din populaþia raionului, faþã de 11,2 la sutã în 1989).
Aproximativ 300 de etnici români trãiesc
în alte raioane din regiunea Transcarpatia.
Cele douã raioane reprezintã un areal românesc compact în Ucraina, românii fiind populaþia majoritarã absolutã în 13 localitãþi.
În ceea ce priveºte învãþãmântul, în Transcarpatia funcþioneazã 11 ºcoli cu predare în
limba românã ºi douã ºcoli mixte, iar ªcoala nr.
2 din Slatina, a fost transformatã în „Liceul
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pozionului Internaþional al Românilor din
dreapta Tisei, fiecare an având o nouã tematicã.
De la prima ediþie - 610 ani de la Stavropighia Peri, 11-12 august 2001, evenimentul a
câºtigat în prestigiu ºi numãr ºi diversitate de
participanþi la urmãtoarele:
Românii din dreapta Tisei în istoria României, 29-30 decembrie 2001;
Românii din dreapta Tisei în gulagurile
Siberiei, 2-3 august 2002;
Românii din dreapta Tisei în perioada interbelicã, 25-26 octombrie 2003;
Sovietizarea satelor româneºti din dreapta Tisei, 4-5 iunie 2005;
Românii din dreapta Tisei - Transcarpatia în Ucraina Independentã, 2-3 iunie 2007;
Omagiu profesorului-academician Mihai
Pop, fiu al Apºei ºi al românilor, 17-18 noiembrie 2007;
Românii din Transcarpatia în oglinda mass-media Ucrainei independente, 7-8 iunie 2008;
220 de ani de învãþãmânt românesc instituþionalizat la Apºa de Jos (1789-2009), 12-13
decembrie 2009.
La ultimele douã ediþii ale simpozionului
am participat ºi câþiva membri ai redacþiei revistei Familia românã, în frunte cu domnul Teodor Ardelean, redactor-ºef, ocazie cu care am
lansat ºi numerele din 2008 ºi 2009 în prezenþa
comunitãþilor româneºti din Apºa ºi Slatina. La
aceste manifestãri au participat intelectuali ºi
reprezentanþi ai administraþiilor locale, oaspeþi
din România din: Satu Mare, Sighetu Marmaþiei, Baia Mare, Oradea, Negreºti, Petrova, de la

instituþii precum Muzeul Maramureºului, Societatea Radio Sighet (Sighetu Marmaþiei),
Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu”, Universitatea de Nord (Baia Mare), Muzeul Satu Mare,
Asociaþia Morãriþa (Oradea) precum ºi jurnaliºti
din presa scrisã ºi audiovizual. Acestora li s-au
alãturat gazde venite din comunitãþi româneºti
de pe tot cuprinsul Ucrainei, reprezentanþi ai
administraþiei locale din Slatina, Biserica Albã,
Apºa, preºedinþi de asociaþii româneºti, directori
de ºcoalã, profesori de limba românã ºi elevi.
Gazda evenimentelor a fost acelaºi domn
Ion Botoº, care ne-a prezentat cu mândrie Muzeul
„Dacia liberã”, cu colecþiile lui de tipãrituri, þesãturi, obiecte, fotografii cu privire la momentele
importante ale românilor din dreapta Tisei.
? Începând cu 2007, asociaþia a organizat
Concursul literar „Mihai Eminescu”, aflat în
acest an la a 4-a ediþie, când am sãrbãtorit 160 de
ani de la naºterea poetului tuturor românilor. La
manifestare au fost invitate ºcolile româneºti din
raioanele Teceu ºi Rahãu ºi personalitãþi din
stânga ºi din dreapta Tisei.
? Prima ediþie a Festivalului de poezie
„Grigore Vieru”, în memoria regretatului poet
basarabean în 15 februarie 2010.
? În parteneriat cu Asociaþia „Morãriþa”
Oradea, Bihor, în baza proiectului cultural-educativ transfrontalier Învãþãmânt ºi Generozitate
- Cunoaºterea Frumuseþilor României ºi Ucrainei prin schimburi culturale reciproce se organizeazã anual excursii pentru grupuri de copii ºi
cadre didactice la Bãile Felix din Oradea, începând cu anul 2004.
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Ion M. Botoº - preºedinte URRdT, Teodor Ardelean - redactor ºef „Familia românã”,
Ion Popescu - Centrul Bucovinean Independent de Cercetãri Actuale

încearcã sã obþinã sprijin pentru activitãþile pe
care le organizeazã.
Dorim ca anul viitor, an aniversar, sã fie
prilej de bucurie ºi sã ne adune pe cei din stânga
ºi din dreapta Tisei pentru a sãrbãtori împreunã
cei 10 ani de la înfiinþarea Uniunii Regionale a
Românilor din Transcarpatia.
ALTE ASOCIAÞII DIN
TRANSCARPATIA
Asociaþia social-culturalã a românilor din
Transcarpatia George Coºbuc - Slatina
Înregistratã la 24 iulie 1994;
Presedinte: prof. Gheorghe Opriº
Societatea culturalã Ioan Mihaly de Apsa Apºa de Mijloc
Înregistratã: 18 august 1999
Preºedinte: Vasile Iovdi, medic
Societatea Tineretului Român din
Transcarpatia Mihai Eminescu
Înregistratã la 2 septembrie 2003 la
Ujgorod; preºedinte: Ion Bococi
Asociaþia Primãriilor Româneºti din
Transcarpatia - Tisa
Înregistratã în anul 2004; preºedinte:
Gheorghe Berinde, primar în localitatea
Biserica Albã;
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? Asociaþia pregãteºte anual, încã de la
înfiinþare, Anuarul Uniunii Regionale a Românilor din Transcarpatia ºi Românii din Transcarpatia în publicaþiile ucrainene, ambele cuprinzând articole din presa româneascã ºi ucraineanã cu privire la activitãþile asociaþiei.
Acestea se distribuie gratuit la Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu” Baia Mare, Muzeul Maramureºului, Sighetul Marmaþiei, Muzeul Judeþean Satu Mare, Muzeul de Istorie ºi Etnografie al românilor din Transcarpatia „Dacia
Liberã”, Biblioteca Uniunii Regionale a Românilor din Transcarpatia „Dacia”.
? Achiziþie de carte româneascã. Dupã
afirmaþiile domnului Ion Botoº, pânã la data de
29 iulie 2009, prin intermediul Uniunii, au fost
aduse în Ucraina 9657 volume, carte româneascã care s-a distribuit în biblioteci, ºcolilor româneºti, copiilor ºi unor personalitãþi.
? Asociaþia se ocupã de asemenea de editarea unor autori care scriu în limba românã,
locali sau din alte pãrþi ale Ucrainei, colaboratori ai revistei Familia românã:
Nuþu L. Pop, Transform în minte pietrele-n almeze, Apºa de Mijloc, 2007;
Mihai Dan, Istoria ce am petrecut în crâncenul rãzboi, Satu Mare, Editura Muzeului Sãtmãrean, 2008;
Vadim Bacinschi, Clopotele de la Iaºi se
aud la Catlabuga, Asociaþia culturalã „Familia
românã”, Baia Mare, 2008.
? În februarie 2010 a apãrut numãrul 61
al ziarului Apºa - gazetã regionalã social-politicã din Transcarpatia - sub genericul „Cheamã-i, mamã / ªi le spune / Sã se-adune / Iar la
vatra / pãrinteascã / Neamul ºi fraþii / Sã-ºi
cinsteascã”. Publicaþia prezintã, pe larg, evenimente ce au fost organizate cu sprijinul
URRdT, precum Concursul literar „Mihai Eminescu”, ediþia Topcino 2010, un omagiu celui
care a fost Constantin Mãlinaº, directorul fondator al revistei Familia românã, un medalion
Grigore Vieru ºi raportul de activitate al Uniunii
Regionale a Românilor din Transcarpatia „Dacia” pe 2009.
Domnul Ion Botoº a legat relaþii strânse în
Maramureº ºi Satu Mare, acordã sãptãmânal
interviuri la postul Radio Sighet, viziteazã frecvent instituþiile româneºti, pentru a discuta problemele semenilor noºtri din dreapta Tisei ºi
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a sfârºitul anului 2007, în Confederaþia Elveþianã erau înregistraþi aproximativ 4.500 de cetãþeni români.
Recensãmântul din 2000 plaseazã limba românã pe poziþia 27 din cele 50 de limbi care sunt
înregistrate ca având cel puþin 600 de vorbitori.
În urma rezultatului pozitiv la referendumul din
8 februarie 2009 pentru prelungirea Acordului
de liberã circulaþie UE-CH ºi extinderea sa la
România ºi Bulgaria, situaþia demograficã a
comunitãþii româneºti din Elveþia s-a îmbunãtãþit, reflectând cursul pozitiv al relaþiilor dintre
cele douã þãri ºi creºterea schimburilor economice, culturale ºi educaþionale româno-elveþiene.
Membrii comunitãþii româneºti, în marea
lor majoritate, sunt organizaþi în structuri asociative comunitare, al cãror scop principal este
pãstrarea identitãþii ºi promovarea limbii ºi culturii române. Astfel, în Elveþia funcþioneazã mai
multe asociaþii, ce acoperã aproape întregul teritoriu al Confederaþiei. Amintim câteva dintre
cele mai active:
- Comunitatea românã din Elveþia (Geneva, preºedinte Ion Balº)
- Centrul Cultural Român Neuchâtel (preºedinte dr. Mihai ªtefan Þugui);
- Clubul Românilor din Baden (preºedinte
Narcisa Popescu);
- Clubul helveto-român (Luzerna, preºedinte Corneliu Sfintescu);
- ARCH-I (Lausanne, preºedinte Adrian
Rachieru);
- Asociaþia studenþilor de la Institutul Politehnic din Lausanne (preºedinte Alexandru Rusu);
- Asociaþia Studenþilor din Zurich (preºedintã Meda Gautschi).

peste 300 de persoane, majoritatea sosiþi în Elveþia înainte de 1989. Aceastã asociaþie editeazã
periodicul Cãminul Românesc al cãrui redactor
ºef este, din 2009, Dan Ottiger Dumitrescu.
Centrul Cultural Român
din Neuchâtel
Centrul Cultural Român din Neuchâtel
(CCRN), preºedinte pe Mihai Þugui, este o
asociaþie non profit elveþiano-românã înfiinþatã
în mai 2002. Obiectivele CCRN, conform statutului, sunt urmãtoarele:
- sã promoveze cultura românã în Elveþia;
- sã contribuie la integrarea socio-culturalã a românilor care locuiesc în Elveþia;
- sã faciliteze contactele ºi schimburile
între cultura românã ºi alte culturi.
În 2010 Centrul Cultural Român din Neuchâtel îºi deruleazã activitãþile avându-l în continuare ca preºedinte pe Mihai Þugui. Ceilalþi
membri ai Comitetului director sunt: Alexandru
Grossu, Lilioara Lombardi, Simona Rãdulicã
Montserrat, Björn Richter, Raluca Péquigno,
Laura Rãileanu ºi Anca Seel Constantin.
Evenimente organizate de CCRN: expoziþie de picturã M. Vaupré, Festivalul Pont entre
les cultures, prezentare de carte Marius Daniel
Popescu, Week-end cultural, Searã literarã cu
Vasile Igna, Teatru muzical, Concert de muzicã

Comunitatea româneascã din Elveþia
Comunitatea româneascã din Elveþia, cu
sediul la Geneva, preºedinte Ion Balº, este cea
mai veche asociaþie româneascã din Elveþia.
Numãrul membrilor asociaþiei a variat în permanenþã, fãrã a reuºi însã, în pofida denumirii,
sã cuprindã vreodatã majoritatea originarilor
din România. Se apreciazã cã numãrul celor
care fac parte din asociaþie este, în prezent, de

De la stânga la dreapta: Alexandru Grossu,
Mihai Þugui, Björn Richter, iar în rândul de
jos Lilioara Lombardi ºi Raluca Péquignot

clasicã, întâlnire culturalã cu Miruna Coca# 4 decembrie - Ziua naþionalã a RomâCozma, Searã ortodoxã etc.
niei / adunarea generalã CRB – Nussbaumen.
Serile Clubului Român:
# Searã dansantã: acþiune la care au fost
Clubul Român
invitaþi soþii Yolanda ºi Marcel Kaufmann, danBaden
satori semiprofesioniºti la categoria B de dansuri sud-americane ºi d-nul Toma Fl., care a
Clubul Român Baden, a reuºit sã-i facã pe cei prezenþi sã-ºi aducã aminte
cãrui preºedintã este Ana de ritmuri ºi miºcãri uitate sau neºtiute. Nu au
Narcisa Popescu, a fost înfiinþat în septembrie participat numai adulþii, ci ºi copii care au con2005. Principalele obiective, aºa cum au fost curat cu succes la concursul de dans, iar cei mai
stabilite la constituire, sunt urmãtoarele: pro- micuþi au avut la dispoziþie un mic colþ cu jucãrii.
# Searã caritabilã: Clubul Român Baden
movarea culturii române ºi sprijinirea activitãîmpreunã
cu familia Kittelmann ºi sprijinitã de
þilor româneºti în cantonul Aargau precum ºi în
Asociaþia
„Verein Rumänien Hilfe” au orgatoatã Elveþia ºi contribuirea la integrarea socioculturalã a românilor ce locuiesc în cantonul nizat, în data de 20 martie 2010, o searã caritabilã care a avut ca scop strângerea de fonduri
Aargau sau în alte cantoane.
Clubul nu are scopuri politice, religioase pentru a ajutora Casa de Copii „Sf. Ilie Tezsau economice ºi respectã prevederile Codului viteanul” din Aiud (România). În urma acestei
acþiuni s-a adunat suma de 4110 CHF, sumã care
Civil elveþian.
În anul 2010, Clubul Român Baden ºi-a a fost trimisã Casei de Copii „Sf. Ilie Tezvipropus mai multe activitãþi stabilite dupã un teanul” din Aiud.
# Searã româneascã: sub acest nume,
program aprobat de conducerea organizaþiei:
# 27 februarie - Sãrbãtoarea Mãrþiºorului Clubul Român Baden a organizat activitãþi la
care au participat peste 100 de români, care au
- Nussbaumen
# 1 mai - Searã de dans /Concurs, dans ºi apreciat mult desertul ºi vinul românesc ºi au
dansat pe muzica popularã româneascã.
petrecere - Turgi
Acestea sunt numai câteva din eveni# 20 iunie - Ziua naþiunilor, stand culinar
mentele organizate de CRB. Demn de remarcat
românesc în faþa primãriei din Nussbaumen
la aceste activitãþi este faptul cã majoritatea au
# septembrie - Wanderung in Thurgau
# octombrie - Seara de cinema (Film: Se- în centrul lor copiii, limba ºi cultura româneascã.
natorul Melcilor)

***
Interviu cu preºedinta Clubului Român Baden, doamna Ana Narcisa Popescu

„Sunt mândrã cã sunt româncã ºi, cu ce am adus din România
ºi cu ce am preluat ºi învãþat în Elveþia, mã simt împlinitã”
Valentina Rotaru: Cum a luat fiinþã Clubul Român Baden?
Ana Narcisa Popescu: Da, este o întrebare
care aminteºte de naºterea unui copil. Pãrinþii
trebuie sã fie bine definiþi. Pãrinþii Clubului sunt
un grup de prieteni ºi cunoscuþi care ne întâlneam din când în când, vorbeam româneºte, ne
aminteam de rudele din România, povesteam
întâmplãri despre þara unde unii dintre noi eram
nãscuþi.
Era o zi splendidã de duminicã, iar la
Nussbaumen (unde locuiam acum doi ani) se
organiza o sãrbãtoare care doar acolo are loc ºi
este specialã: Fest der Nationen sau, pe româneºte, Sãrbãtoarea Naþiunilor. Aceastã unicã
sãrbãtoare organizatã în þara cantoanelor are loc

în localitatea Nussbaumen, deoarece aceastã localitate are peste 82 naþiuni conlocuitoare. Ideea
organizãrii acestei Sãrbãtori a avut-o un preot de
acolo, d-nul Heli M. care, din pãcate, a plecat
din zonã, dar Primãria a preluat-o ºi doreºte sã o
promoveze mai departe.
Sãrbãtoarea Naþiunilor are loc o datã pe
an, în luna iunie, cam pe la sfârºit. Primãria pune
gratis la dispoziþie toatã infrastructura (mese,
electricitate etc). Þara care îºi anunþã participarea (atenþie, participarea nu e obligatorie!)
trebuie sã prezinte de la produse culinare tradiþionale pânã la momente culturale... Desigur
momentul cultural e calculat aºa încât fiecare sã
se poate desfãºura egal. Cam 20 minute pentru
fiecare þarã.
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Un pic am deviat de la rãspunsul cu înfiinþarea CRB, dar a trebuit, deoarece ideea ne-a
venit acolo pe loc când, mergând pe la diverse
standuri culinare, am simþit cã lipsea ceva
pentru noi. Acel ceva era þara noastrã. România!
Atunci, în iunie, ne-am strâns la mine acasã
grupul de iniþiativã ºi am discutat: Noi nu
suntem capabili de aºa ceva? De ce alþii pot, ce
ar fi de fãcut, care este metoda de a ne înfiinþa?
Erau doar câteva întrebãri pe care ni le puneam.
Am pornit deja a doua zi la drum ºi, fiecare
dintre cei prezenþi atunci, am luat în serios ideea
ca într-o zi sã putem fi ºi noi o naþiune în afara
graniþelor þãrii ºi sã putem oferi celor de aici ce e
mai bun ºi mai românesc. Primul preºedinte a
fost Vaida Alexandru, el fiind cel care, în mare
parte, s-a ocupat de toatã organizarea clubului,
pe vremea aceea eu eram vicepreºedintã. Alexandru s-a retras dupã vreo 6 luni, eu preluând
conducerea, la început ad-interim, apoi am fost
aleasã sã fiu preºedinta acestui club, în cadrul
Adunãrii Generale, de cãtre membrii sãi.
R.V. Cum a fost primit CRB de comunitatea româneascã?
A.N.P. CRB era/este prima Asociaþie în
partea germanã ºi lumea s-a adunat pur ºi simplu
la prima noastrã întâlnire din luna decembrie.
Eram foarte entuziasmatã cã, în sfârºit, se sparge
gheaþa ºi pe aici. Nu uitaþi cã în partea francezã a
Elveþiei au emigrat majoritatea românilor ºi asta
din motivul cã limba francezã, le era mult mai
apropiatã decât germana. Aici, la noi, se vorbeºte un dialect schweizer-deutsch. Deci acolo
s-au stabilit primii români care au emigrat dupã
revoluþie ºi au înfiinþat Centrul Cultural din Neuchâtel. Suntem mândri cã, în partea germanã, am
fost primii ºi, pe mai departe, dorim sã nu ne
dezicem, ci sã continuãm ceea ce am început.
R.V. Se citeºte literaturã românã în Baden?
A.N.P. În cadrul CRB invitãm scriitori
crescuþi aici de origine românã. Dar mult nu se
face pe aceasta temã, rezumându-ne fiecare sã
citim cãrþile din biblioteca personalã.
R.V. Existã vreo bibliotecã româneascã în
Baden sau un fond de carte în limba românã?
A.N.P. Nu, nu existã. Ambasada României ne pune la dispoziþie diverse materiale publicitare despre România (multe reclame) însã
doar atât. Marea realizare este cã, de o vreme,
avem materiale ºi în limba germanã (pânã acum
erau doar în limba francezã). Ne gândeam,
cândva, sã punem fiecare familie mânã de la
mânã, cãrþile din bibliotecile pe care le avem ºi
sã luãm o salã, unde sã facilitãm lectura în limba
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Clubul Român Baden la Sãrbãtoarea
Naþiunilor organizatã în Nussbaumen, Elveþia
românã, mai ales pentru copiii nãscuþi aici. Vã
spun cã este foarte greu, neavând un sediu al
nostru. Financiar nu ne putem permite, noi
suntem o asociaþie non profit ºi toate activitãþile
noastre le facem, de multe ori, din buzunarele
noastre pentru a putea merge mai departe. ªtiþi
cum este. Cultura a suferit întotdeauna, iar în
Elveþia, comunitatea româneascã este mai redusã în comparaþie cu alte þãri, unde, probabil,
se primesc niºte sume de la Ministerul Culturii!
R.V. Cum este perceput CRB de cãtre comunitatea elveþianã?
A.N.P. Elveþienii sunt un popor curios. La
manifestãrile româneºti admirã foarte mult tot
ceea ce þine de tradiþie, în special folclorul ºi
bucãtãria. Am fost odatã la Berna, era vorba de o
expoziþie de artã popularã, iar la standul românesc se prezentau fluierele ºi originea lor.
Erau fascinaþi de mãiestria cu care artizanii români dãdeau naºtere unui fluier. Întrebau ºi se
minunau de rapiditatea naistului care le prezenta
un mic concert. Ãsta ar fi doar un exemplu. Tot
ce þine de un specificul unui popor, în special de
pãstrarea ºi inovarea culturii lui, sunt puncte de
referinþã pe care elveþienii le apreciazã.
R.V. Spuneþi-ne câteva lucruri despre
dumneavoastrã. Când aþi plecat din þarã, cu ce
vã ocupaþi ºi care este relaþia cu România.
A.N.P. În luna aprilie am împlinit 37 ani
în Elveþia, þara care m-a adoptat ºi în care trãiesc
de aproape 18 ani. Sunt din Bucureºti, am studiat la Liceul german „Hermann Oberth” (clasa
românã) ºi am terminat 2 ani ºi jumãtate la
Universitatea „Titu Maiorescu”, secþia Jurnalism. Plecând în Elveþia, am întrerupt studiul.
De la vârsta de 7 ani ºi jumãtate am colaborat la
Radio România, secþia pentru copii. Am fost
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descoperitã de regizorul de teatru pentru copii
regretatul Val Moldoveanu, care, dupã o probã
de microfon, nu m-a mai lãsat sã plec din studio.
Apoi am fost colaboratoare 100% a emisiunii
Radio Blues Jeans (Programul 3) având lângã
mine pe distinºii redactori ai programului Florian Helmis, Enache George, Gabriela
Mantu sau Mihaela Helmis. Am rãmas în Radio
colaborând cu alte nume ºi valori naþionale în
cadrul pieselor de teatru radiofonic (Dan Codurache sau Ion Besoiu, sunt doar câteva nume
alãturi de care am jucat). Am cântat o vreme ºi în
Corul de copii radio, din familia tatãlui meu fiind
toþi muzicieni în Orchestra Naþionalã Radio.
În Elveþia, la început, am colaborat la re-

vista comunitãþii Cãminul Românesc, editatã în
partea francezã, în limba românã. În Elveþia
m-am reprofilat. Diplomele nefiind în urmã cu
17 ani recunoscute, am învãþat 2 ani de zile, în
ºcoli private, limba germanã, apoi am fost 4 ani
angajatã a firmei de aviaþie Swissair ºi Crossair
ca ºi stewardesã. Actualmente lucrez, de peste 8
ani, la Concernul energetic Alstom, ca secretarã
în cadrul departamentului Servicii ºi Securitate.
Sunt foarte mândrã cã sunt româncã ºi îmi
spun mereu: cu ce am ADUS din România ºi cu
ce am PRELUAT ºi ÎNVÃÞAT de la noua mea
þarã de adopþie, Elveþia, mã simt împlinitã ºi
sunt recunoscãtoare tuturor celor care m-au însoþit pe parcursul vieþii mele.

În ultimii trei-patru ani un grup de români
din Elveþia centralã au organizat diferite evenimente româneºti, întâlniri lunare cu românii
stabiliþi în aceastã zonã. Toate acestea au fost
iniþiative particulare încununate de succes ºi
chiar menþionate în presã. Clubul a fost înfiinþat
oficial la Adunarea Generalã din 10 mai 2007.
Clubul, încã tânãr ºi în plinã dezvoltare,
doreºte sã promoveze România ºi cultura româneascã în centrul Elveþiei, colaborând atât cu
autoritãþile elveþiene, cât ºi cu comunitãþile româneºti. În conformitate cu statutul clubului, sunt
bineveniþi toþi românii, indiferent de locul de
naºtere, ºi toþi cetãþenii elveþieni care au o legãturã cu România, fie prin organizaþii culturale,
de ajutor umanitar sau de altã naturã, Clubul
neavând nicio orientare politicã sau religioasã.
Preºedintele Corneliu Sfintesco declarã:
„Ne dorim ca acest club sã fie o sursã de informaþii, de ajutor direct sau indirect atât pentru
românii stabiliþi aici, cât ºi pentru cei ce se aflã
în trecere, adicã cu contracte de muncã pe timp
limitat; sã fim ºi un punct de sprijin ºi informaþii
pentru tinerii români care studiazã în aceastã þarã.”
Acþiunile de pânã acum: Ziua Femeii, Zilele Românilor (de trei ori la Restaurantul
Zunfthaus zu Pfistern, pe parcursul a câte 3
sãptãmâni), mini golf, bowling, dormitul în fân,
searã de jocuri (table, ºah, cãrþi etc), vizitarea
artiºtilor români la locul lor de muncã, lecturã
Cãtãlin Dorian Florescu, sãrbãtorirea lui Moº
Crãciun.
Diferitele activitãþi ale clubului au fost
susþinute, cu mult entuziasm, de cãtre doamna
Liselotte Schmid, o mare admiratoare a culturii

româneºti. În semn de mulþumire ºi preþuire a
angajamentului constant, domnia sa a fost aleasã membru de onoare a CHRL.
ARCH-I (Asociaþia interculturalã

România-Elveþia) Lausanne
L’ARCH - Interculturel sau, mai pe scurt,
ARCH-I este o asociaþie româno-elveþianã care
îl are ca preºedinte pe Adrian Rachieru.
Asociaþia îºi propune:
# sã realizeze o serie de evenimente interculturale,
# sã înlesneascã întâlnirile între artiºti români, elveþieni ºi alte naþionalitãþi ce trãiesc în
partea francezã a Elveþiei,
# sã ajute la lansarea unor noi proiecte, de
preferinþã creaþii originale,
# sã favorizeze schimburile ºi mesaje
între artiºti români din þarã ºi de peste hotare,
# sã contribuie la integrarea socio-culturalã a românilor stabiliþi în Elveþia.
Asociaþia studenþilor de la Institutul
Politehnic din Lausanne (EPFL)
Scopul asociaþiei este de a strânge laolaltã
studenþii români aflaþi la EPFL sau în zona Lausanne-ului ºi de a organiza evenimente care sã
promoveze o imagine corectã a României în
rândul EPFL-ienilor.
Pentru cei care doresc sã-i cunoascã pe
entuziaºtii membrii ai asociaþiei, sã le descopere
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povestea, activitatea trecutã ºi cea viitoare, îi
invitãm sã rãsfoiascã site-ul web al asociaþiei
http://picasaweb.google.com/aro.epfl.
Evenimente: lansãri de carte, orã de lecturã cu Eugene Meiltz, celebru scriitor elveþian
de origine românã, seri de film românesc etc.
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Asociaþia Studenþilor din Zurich

Personalitãþi româneºti în Elveþia:
pianistul Radu Lupu (Lausanne), cântãreþele
de operã Angela Gheorghiu, Elena Moºuc ºi
Irina Nichiteanu (Zurich), pianista Madalina
Slav (Zurich), actorul Dorin Dragos (Berna),
scriitorii Cãtãlin Dorian Florescu (Zurich),
Marius Daniel Popescu ºi Eugen (Lausanne), istoricul de artã Victor Ieronim Stoichiþã (Fribourg), pictorii Mihai Sânzianu ºi
Anca Seel (Neuchatel), Legendina (Lugano),
Lucian Popescu (Baden), Livia Balu (Montreux), jurnalistii Miruna Coca Cosma (Lausanne), Simona Radulica Montserrat (Neuchatel), Adrian Rachieru (Lausanne) sau
sculptoriþa Andreia Bove-Nãstãsescu (Zug)
se numãrã printre personalitãþile activ implicate în viaþa culturalã ºi intelectualã
elveþianã.
Acestora li se adaugã un numãr de
profesori universitari ºi artiºti (în special
muzicieni, dar ºi artiºti plastici) cel puþin la
fel de cunoscuþi, care activeazã de mai mulþi
ani în instituþii culturale ºi universitare elveþiene sau realizeazã cu regularitate expoziþii, concerte sau turnee personale.

Asociaþia studenþilor din Zurich (ASZ),
preºedinte Meda Gautschi, este o asociaþie neguvernamentalã ºi nonprofit înfiinþatã la iniþiativa unui grup de studenþi elveþieni ºi români.
ASZ urmãreºte:
# sensibilizarea opiniei publice în legãturã cu tradiþiile culturale ºi spirituale româneºti
# promovarea evenimentelor culturale
desfãºurate de asociaþiile româneºti ºi de diaspora româneascã din spaþiul european
# întãrirea legãturilor dintre studenþii români
ºi studenþii strãini care studiazã limba românã
# organizarea de întâlniri ºi manifestãri
cu caracter cultural ºi recreativ.
Evenimente: seri de film românesc, Sãrbãtoarea Mãrþiºorului, searã de lecturã cu scriitorul de origine românã Cãtãlin Dorian Florescu
etc.
înfiinþãrii unei organizaþii româneºti la nivelul
întregii þãri. Chiar dacã, de-a lungul timpului,
Publicaþii în limba românã
chestionarul românului din Elveþia a fost comPrintre publicaþiile în limba românã din pletat de un numãr nesperat de mare de persoane,
Elveþia se remarcã Cãminul românesc, în forma
nu s-a putut face, din pãcate, mai mult. Motivele
tipãritã, subintitulat Foaie de legãturã a românilor din Elveþia, editatã de Comunitatea ro- au fost ºi sunt, în marea majoritate, obiective.
Acest site îºi propune sã mediatizeze evemânilor din Elveþia. Redactorul responsabil al
nimentele
româneºti din Elveþia care nu sunt
revistei este, începând cu acest an, Dan Ottiger
Dumitrescu, jurnalist cu o bogatã experienþã. puþine, deºi numãrul persoanelor de origine roCãminul românesc este o publicaþie trimestrialã, mânã (declarate sau nu) este mic în comparaþie
aflatã în cel de-al 28-lea an de apariþie, susþinutã cu þãrile din jur; Site-ul promoveazã talentele
în principal de comunitatea româneascã de la artistice, iniþiativele româneºti locale, oameni
Geneva, în special de Ion Balº ºi ªtefan Racoviþã. care, prin ceea ce fac, ar putea sã ajute la un moÎn formã electronicã s-a impus website-ul ment dat. Este un mic ghid pentru cei care trãcasa-romanilor.ch, al cãrui realizator este iesc aici sau cei ce doresc sã se stabileascã în
Cosmin Pãun din Zurich. Casa românilor din Elveþia. De altfel Casa Românilor este cea care a
Elveþia este un site care nu are în spate nici o iniþiat campania comunitarã în favoarea unui vot
organizaþie a românilor din þara cantoanelor, pozitiv la referendumul elveþian pentru libera
fiind menþinut ºi dezvoltat prin bunãvoinþa mai
circulaþie din 8 februarie 2009.
multor persoane, fãrã interese materiale, politice
În absenþa unui post de radio românesc, a
sau religioase. La început (februarie 2003) a fost
doar un grup de discuþii, în premierã pentru dias- unor emisiuni TV în limba românã sau a unui
pora româneascã din Elveþia. Ideea a început sã ziar românesc la nivelul þãrii, Internetul este
prindã ºi zecile de forumuri care nu reprezentau poate singura modalitate de creare a unei conimic pentru românul din Elveþia au fost în- munitãþi adevãrate. Acest site este destinat celor
locuite de un alt fel de forum. Mai personal, mai care nu uitã de unde au plecat ºi doresc fie sã-ºi
direct, mai deschis ºi mai concret. Site-ul a fost facã prieteni printre cei asemenea lor sau doar sã
iniþial destinat sã consulte persoanele de origine participe la întâlnirile româneºti din marile oraromânã din Elveþia, în legãturã cu oportunitatea ºe elveþiene.
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Asociaþia Cetãþenilor Originari din România
abandonatã din lipsa fondurilor necesare.
Pornind de la 8 membri fondatori în 1979,
asociaþia numãra 16 membri în 1987, 26 în
1994, ajungând astãzi la 35 de membri contribuabili. Domnul Ion Simionescu a îndeplinit
funcþia de preºedinte al asociaþiei pânã în toamna lui 1994, când s-a retras din motive de vârstã
ºi sãnãtate. Ca nou preºedinte a fost ales ºi, ulterior reales, subsemnatul.
Dupã evenimentele politice din România
în 1989, asociaþia a participat direct sau prin
membrii ei la diferite acþiuni de ajutorare a unor
grupuri de persoane sau instituþii din þarã. În
iunie 1994 a fost organizat, în Fellbach ,un bal în
favoarea „copiilor strãzii” din România. Fondurile adunate cu aceastã ocazie, ca ºi în urma
chetelor ulterioare, totalizând 4.500 DM, au fost
donate asociaþiei PRO VITA din Vãlenii de
Munte, care se ocupã intens de recuperarea ºi
resocializarea acestor copii.
Pentru aprofundarea contactelor dintre
membri ºi lãrgirea orizontului cultural, începând din 1995 se organizeazã anual excursii de
douã sau trei zile cu autocarul în Germania ºi
þãrile învecinate: Franþa, Luxemburg, Belgia,
Olanda, Austria, Elveþia, Italia, Praga etc.

Sanctuar de culturã româneascã la Freiburg

Î

n luna iunie a acestui an am avut ocazia sã pãºesc, pentru prima oarã în
viaþa mea, în sanctuarul de culturã
româneascã de la Freiburg, numit Centrul Cultural Românesc, dar cunoscut, mai demult, sub
denumirea simplã de Biblioteca Românã de la
Freiburg. A fost mai mult decât o simplã vizitã,
a fost un regal cultural ºi turistic, fiindcã impresiile puternice care mi-au rãmas mã îndeamnã sã revin. Pânã atunci, am adunat câteva
impresii pe care le-am concentrat în textul de
mai jos.
Ziua de 2 iunie 2010 o datorez în întregime domnilor Marcel Alexandru ºi Iancu

Mirel GIURGIU
Frankenthal,Germania
Bideanu, directorul acestei instituþii ºi distinsei
doamne Rodica Mociorni, care a citit jumãtate
din bibliotecã. Biblioteca are circa 80.000 de
volume, însumând cãrþi din domeniile cele mai
variate, ziare ºi reviste, lucrãri de doctorat, gravuri, litografii, hãrþi, albume etc.
Extraordinara operã culturalã a domnului
Virgil Mihãilescu s-a constituit în timp, pornind
de la o iniþiativã luatã cu câþiva refugiaþi din
România în mai 1949, acum 61 de ani. Împreunã
au fãcut un voluntariat imposibil de imaginat
azi, plecând de la 170 de volume din biblioteca
personalã ºi de la suma derizorie de 40 de DM,
pe drumul ascendent spre rãspândirea culturii
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A

sociaþia Cetãþenilor Originari din
România (Verein der aus Rumänien
stammenden Bürger e.V.) a fost înfiinþatã în vara anului 1979, la Stuttgart, din iniþiativa domnului Ion Simionescu, pentru a înlesni
persoanelor strãmutate din România (refugiaþi,
emigranþi, repatriaþi), indiferent de naþionalitate
ºi religie, cultivarea tradiþiilor din locurile natale, menþinerea contactelor ºi întrajutorarea reciprocã. Asociaþia a fost înregistratã la Tribunalul
din Stuttgart cu nr. 3540 ºi este recunoscutã ca
fiind de folos obºtesc (gemeinnützig).
Întrucât majoritatea membrilor sunt de
confesiune ortodoxã, asociaþia a iniþiat ºi susþinut înfiinþarea la Stuttgart a parohiei româno-ortodoxe „Sfântul Ilie” ºi numirea pãrintelui
Dr. Viorel Mehedinþu ca preot paroh. De atunci
ºi pânã în prezent, activitatea principalã a asociaþiei este susþinerea organizatoricã ºi financiarã a slujbei în limba românã, care se oficiazã
la Leonardskirche din centrul Stuttgart-ului în
fiecare a treia duminicã a lunii ºi suplimentar de
Crãciun, Boboteazã, Joia Mare ºi Paºte.
Existenþa unui sediu per ma nent al aso ciaþiei, care sã îndeplineascã ºi funcþia de
club, realizatã în prima fazã, a trebuit

ASOCIAÞII ROMÂNEªTI ÎN LUME

Dr. Vadim CERCASOV
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româneºti în lume... În timp, biblioteca a devenit
Institut de Cercetãri ºi Asociaþie culturalã româno-germanã. Din 1986 instituþia este condusã
de cãtre domnul Iancu Bideanu. Pe lângã miile
de publicaþii ºi periodice sortate cu grijã ºi cu
migalã, existã manuscrise ale unor celebritãþi
româneºti, tablouri, precum ºi un muzeu românesc ce cuprinde icoane pictate pe lemn, icoane pe sticlã, port naþional românesc din
Transilvania, din Moldova, din zona Muscel, un
costum popular purtat de Carmen Sylva, regina
Maria a României º.a.
Acest minunat lãcaº, Casa Româneascã de
la Freiburg, este ameninþat sã moarã ºi sã se
risipeascã dupã ce a cunoscut o perioadã de
mare glorie. Publicaþia de prestigiu Süddeutsche

Vierteljahres Blätter din München (nr. 3/1969)
scria: „Nici Parisul, þinta atâtor intelectuali români, nici Statele Unite ºi nici o altã þarã din
Apus nu au avut fericirea sã ofere ospitalitatea
lor unei ctitorii de asemenea proporþii...”
Mi-ar trebui sãptãmâni sã fac o descriere
cât de cât apropiatã de ceea ce mi-a fost dat sã
vãd. Am cules multe impresii pe care am sã le
pãstrez cu grijã pânã când voi scrie un material
amplu pentru o mai bunã cunoaºtere a împrejurãrilor în care s-a creat acest locaº de culturã,
despre importanþa lui pentru românii din afara ºi
dinlãuntrul þãrii noastre în vederea prezervãrii
pentru viitor a unei comori spirituale a neamului
românesc.

Revista Agero – o tribunã culturalã
în cãutarea unei identitãþi definitorii
Cezarina ADAMESCU

U

n fenomen interesant manifestat în
societatea româneascã postrevoluþionarã este faptul cã sfera publicaþiilor cultural-artistice ºi de opinie s-a îmbogãþit ºi diversificat foarte mult, spre resuscitarea
spiritului românesc, gata sã sucombe în asfixianta epocã totalitaristã. Diversificate au fost ºi
modalitãþile de expresie, dupã noile orientãri,
legate de schimbarea regimului ºi, de mult prea
repede – pervertitelor gusturi – ale cetãþenilor.
Din multitudinea apariþiilor revuistice, fie pe
suport clasic, fie în sfera on-line, puþine doar
s-au afirmat cu adevãrat ºi au rezistat nesiguranþei tranziþiei, prin calitate, valoare, competenþã, profesionalism ºi, mai ales, þinând piept
tentaþiilor de a se banaliza, urmând spiritul gregar al momentului ºi al trendului, din ce în ce
mai agresiv, dar nu ºi valoros, al epocii actuale,
în special în anii de dupã 2000.
Una din aceste apariþii permanente este
Agero - Revistã de Culturã, Opinie ºi Informaþie, care serveºte interesele informaþionale ºi
culturale ale românilor. Agero – un simbol al
educaþiei ºi culturii latine, al bunului gust ºi al
toleranþei, o Tribunã liberã de luptã împotriva
prãbuºirii valorilor naþionale ºi internaþionale.
Înfiinþatã în urmã cu 9 ani, în cadrul Asociaþiei Germano-Române din Stuttgart, cu acelaºi nume, revista Agero ºi-a propus încã de la

început în platforma-program, sã informeze cititorii în mod competent ºi realist asupra
fenomenului cultural ºi social românesc. Socotitã ca o publicaþie reprezentativã de referinþã,
de gradul 5 pe Google, în ceea ce priveºte interesul cititorilor, cu circa 600 de corespondenþi
români ºi strãini din cele cinci continente, cu
8000 pânã la 12.000 de accesãri zilnice, cu un
forum pentru comentarii care au creat diferite
curente de opinii – revista Agero ºi-a câºtigat un
binemeritat loc pe podiumul celor mai prestigioase publicaþii din lume. Glasul românilor,
prin aceastã tribunã culturalã se face zilnic auzit,
în cele mai îndepãrtate colþuri ale planetei. Astfel, ea a devenit un adevãrat fenomen cultural de
masã, pusã în slujba românismului ºi a principiilor democratice autentice, a onestitãþii ºi
integritãþii morale a românilor din Germania ºi
de pretutindeni. Fãrã a fi elitistã cu tot dinadinsul, ea se adreseazã oamenilor de culturã,
oferã rãspunsuri ºi conduce la adevãrate valori
spirituale, menite sã devinã perene.
Firul luminos care a strãbãtut-o ºi strãbate
permanent aceastã publicaþie este dragostea de
neam ºi culturã, descoperirea de noi valori ºi în
acelaºi timp, pãstrarea tradiþiilor ºi obiceiurilor
specific româneºti bazate pe creaþia înaintaºilor,
toate acestea conectate la marile valori ale civilizaþiei omenirii. Având ca principiu selecþia

duºi exemplar de redactorul ºef ºi web masterul
revistei, care le-a imprimat o disciplinã fermã ºi
anumite atribute obligatorii, printre care: experienþã, pricepere, intuiþie, perspicacitate, muncã, perseverenþã, aceºtia ºi-au însuºit deviza coordonatorului revistei: „Muncã, muncã ºi iar muncã”.
O sumã de personalitãþi marcante, cu voci
distincte în cultura naþionalã ºi-au pus semnãturile în paginile revistei, prin eseuri, comentarii, analize, studii, referate, interviuri de excepþie ºi creaþii originale, pagini care au fost
imediat reperate, citite ºi comentate.
Au scris aici, condeie redutabile din þarã ºi
din întreaga lume, s-au promovat ºi afirmat noi
talente, s-au lansat iniþiative valoroase, s-a creat
un spaþiu pentru cinstirea ºi omagierea marilor
personalitãþi, promotori ai culturii ºi spiritualitãþii româneºti. Din partea redactorului ºef
Lucian Hetco, ca ºi a redactorilor ºi colaboratorilor a existat o muncã onestã, o dãruire
jertfelnicã, o corectitudine exemplarã, un axis
moral care n-a putut fi înclinat cu nimic ºi nici
n-a fãcut rabat de la conºtiinþã. Toate acestea
demonstreazã cu prisosinþã faptul cã literatura
diasporei româneºti – poate exprima adevãrurile
perene ale culturii româneºti, atunci când se aflã în
sufletul celor care au rãmas români - indiferent de
locul în care îºi duc la un moment dat existenþa.
Agero a devenit, incontestabil, o tribunã
culturalã de prestigiu, care astãzi îºi croieºte
drumul sãu, propria sa personalitate, care o defineºte pe deplin ºi care-i oferã posibilitãþile de
deschidere ºi susþinere, pe treptele afirmãrii depline. De aceea, separarea de vechea structurã
s-a impus ca o cerinþã legitimã.
În acelaºi timp, recunoaºtem meritele
Asociaþiei Româno-Germane Agero, care a oferit gãzduire timp de atâþia ani revistei cu acelaºi
titlu. Prin web-masterul ei, astãzi, publicaþia
Agero mulþumeºte asociaþiei pentru cã a creat la
timpul potrivit, cadrul perfect ºi o platformã solidã, care sã gãzduiascã opiniile ºi creaþiile unui
numãr copleºitor de scriitori ºi oameni de culturã din întreaga lume.
Dupã o serioasã ºi pertinentã chibzuire,
colegiul redacþional Agero a hotãrât, în asentiment, desprinderea de vechea structurã ºi croirea unei identitãþi proprii care s-o defineascã ºi
s-o afirme pe deplin pe scenele lumii. Fãrã resentimente ori încrâncenãri de prisos, acest colectiv, în frunte cu redactorul ºef, sperã ca noua
formã de organizare a revistei, sã-i aducã cel
puþin tot atâtea performanþe, satisfacþii spirituale ºi morale ca pânã acum. Iar colaboratorii
ca ºi cititorii ei, sã rãmânã fideli proiectului ºi
idealului iniþial, dus astãzi mai departe, pe culmile performanþei.
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riguroasã a informaþiei, departe de agresivitatea
vulgului ºi a kitsch-ului, revista Agero are o
structurare excelentã, pe domenii, un design
plãcut ºi atractiv. Gãsim aici articole de istorie,
etnografie, publicisticã, prozã, culturã, criticã ºi
istorie literarã, analize ºi comentarii, opinii privind actualitatea germanã, dar ºi oferind posibilitatea de deconectare prin rubrica de caricaturã, umor ºi epigrame, frumos ilustratã de
George Roca. Principalul reper, însã, îl constituie cultura, adânc implementatã în contingent,
în realitãþile ºi specificul românesc, de care þine
totdeauna seamã. Neaservitã vreunui partid ori
coaliþii politice, bazându-se doar pe adevãr, revista Agero a refuzat polemicile ºi atacul la
persoanã, exhibiþionismul ºi violenþa de limbaj
ºi, în mod principial, nu sunt admise loviturile
sub centurã. Cultura competiþiei însã, pentru
revista Agero este stimulatoare ºi nu falimentarã. Revista a semnalat continuu unele aspecte
ale civilizaþiei actuale ºi, în mod special, grava
crizã de comunicare interumanã, socotind ca o
datorie de onoare sã focalizeze intelectuali români ºi strãini de pretutindeni, pentru a-i pune în
legãturã ºi a le stimula creaþiile, într-o permanentã emulaþie spiritualã. Atingând domeniile
cheie ale vieþii materiale ºi spirituale, revista
Agero nu contestã valorile anterioare, ci le cultivã ºi le cinsteºte. Încã de la început, revista s-a
adresat în primul rând cetãþenilor originari din
România care trãiesc în zona Stuttgart ºi, indirect, în spaþiul landului federal german BadenWurttemberg, simpatizanþi ºi membri ai Societãþii Agero - Stuttgart, înfiinþatã în anul 2000 precum ºi tuturor cetãþenilor germani originari din
România, dar treptat ºi-a lãrgit sfera de cuprindere.
Revista Agero este o revistã a performanþelor ºi cei 9 ani de activitate permanentã, au
dovedit-o pe deplin. Ea contribuie la consolidarea unitãþii spirituale a românilor de pretutindeni. Printre performanþe, amintim: Dacã în
2004 erau semnalate 1 milion de accesãri, în
2006 numãrul accesãrilor s-a dublat. Din aprilie
2004, redactorul ºef al acestei publicaþii, Lucian
Hetco a devenit preºedinte al Asociaþiei pentru
doi ani, iar din 2004-2006, Preºedintele Ligii
Asociaþiilor Româneºti din Germania (LARG).
În aceºti 9 ani rodnici, de activitate susþinutã, cu apariþii sãptãmânale, revista Agero
n-a rãmas indiferentã la „suferinþele culturii” româneºti ºi la tendinþele ºi direcþiile acesteia în
ultimii ani, conºtientizând cã globalizarea nu
înseamnã pierderea identitãþii culturale, a tradiþiilor ºi datinilor, a valorilor limbii, ci sporirea
lor cu noi modalitãþi de expresie. Având un
colectiv redacþional internaþional serios ºi cu un
înalt grad de profesionalism, cu opere remarcabile ºi activitate publicisticã meritorie, con-
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Asociaþii româneºti din Israel
Casilda CIOLTEA

FAMILIA ROMÂNÃ

ASOCIAÞII ROMÂNEªTI ÎN LUME

Î

n Israel, þarã consideratã a fi patria
poporului evreu, existã o comunitate
mare de evrei originari din România.
Evreii din România s-au stabilit pe teritoriul actual al Israelului încã din anii 80 ai secolului al
XIX-lea. Aceºti oameni au pãstrat limba ºi cultura românã dupã stabilirea lor în Israel, reprezentând o masã de consumatori ai culturii
române ºi de vorbitori de limba românã. Printre
ei au fost întotdeauna producãtori de culturã
românã, inclusiv scriitori, oameni de artã, ziariºti. Aceºtia au influenþat atât cultura românã
în Israel, cât ºi cultura israelianã, în care au
pãtruns elemente culturale ºi tradiþii folclorice
româneºti. Cu toate cã nu existã statistici oficiale complete privind provenienþa emigranþilor
din Israel pe þãri de origine, din datele oficiale
rezultã cã în Israel trãiesc, în prezent, 450.000 de
evrei originari din România. Ziarele ºi revistele
în limba românã sunt cele mai numeroase publicaþii care apar într-o limbã strãinã în Israel.
Evreii originari din România au emisiuni în
limba românã la posturile de radio ºi televiziune.
Asociaþia Culturalã Mondialã
a Evreilor Originari din România
Asociaþia Culturalã Mondialã a Evreilor
Originari din România (ACMEOR) a luat fiinþã
în Israel, în anul 1980. În prezent, funcþia de
preºedinte este deþinutã de doctor Shlomo Leibovici Lais. ACMEOR reuneºte în rândurile sale
evrei originari din România, având ca activitate
principalã cercetarea istoriei evreilor din România. Societatea ACMEOR activeazã ºi în alte
domenii: cultura iudaicã, cercetare istoricã, producþie editorialã, colaborare în diverse domenii
culturale cu instituþii interesate din þara noastrã.
În ceea ce priveºte activitatea culturalã,
asociaþia organizeazã periodic seri pe teme literare, artistice, muzicale, evocãri de teme ºi personalitãþi în context iudaic, inclusiv iudaismul
din România; se organizeazã excursii pentru
mai buna cunoaºtere a þãrii, precum ºi cãlãtorii
în strãinãtate cu accent pe locuri de interes evreiesc.
În cadrul ACMEOR funcþioneazã o bibliotecã de împrumut cu aproximativ 15.000
cãrþi în ºase limbi (românã, francezã, englezã,
ebraicã, idiº ºi germanã). La dispoziþia vizitatorilor se aflã ºi o salã de lecturã unde pot fi
consultate cãrþi în diverse limbi ce privesc evreii

din România, creaþii ale lor editate ºi apãrute în
România, Israel sau alte þãri. ACMEOR posedã
de asemenea trei arhive cu material documentar,
care stau la dispoziþia celor interesaþi: elevi
studenþi ºi, în special, doctoranzii ºi cercetãtorii
din þarã ºi strãinãtate care scriu teze pe teme legate de trecutul evreilor. În ultimul timp atât
bibliotecile, cât ºi arhiva s-au îmbogãþit cu sute
de cãrþi ºi documente, din care unele unicate.
Asociaþia acordã burse ºi premii anuale
(Premiul Nicu Palty, Premiul Kupferschmidt,
Premiul Irina Gorun) pentru realizãri deosebite
în varii domenii ale culturii. Începând din 1994
premiile de prietenie România-Israel se acordã
unor personalitãþi din România active în acþiunile menite sã dezvolte legãturile prieteneºti
dintre cele douã þãri.
În ceea ce priveºte cercetarea istoricã,
ACMEOR strânge material documentar în legãturã cu trecutul evreilor din România. Este
vorba de documente, fotografii, cãrþi (inclusiv
cãrþi rare), afiºe, hãrþi, manuscrise, ziare ºi tãieturi de presã, casete audio ºi video etc. Materialele din arhiva ACMEOR sunt puse la dispoziþia cercetãtorilor interesaþi, între ei numeroºi
universitari.
Organizaþia unitarã a evreilor
originari din România (AMIR)
Organizaþia AMIR a fost înfiinþatã la începutul anilor 2000 pentru a funcþiona ºi reprezenta toate grupurile existente de originari
din România care se aflã în Israel. Organizaþia
reprezintã toate aceste organisme în faþa autoritãþilor ºi instituþiilor din Israel ºi de peste hotare ºi faciliteazã îndeplinirea scopurilor ºi
obiectivelor lor comune.
Marea majoritate a acestor organizaþii au
fost înfiinþate pentru a îndeplini scopuri precise
ale evreimii române. Totuºi, nici una dintre ele
nu are abilitatea de a derula singurã proiecte de
amploare. Aceste grupuri contribuie la activitãþile societãþii AMIR ºi au un rol activ. Faptul cã
majoritatea liderilor lor se aflã în Comitetul de
Conducere al AMIR reprezintã o confirmare a
totalei coordonãri între diferitele organizaþii ºi
AMIR.
Conform celui de al doilea preºedinte al
organizaþiei, Micha Harish, activitatea comemorativã AMIR se desfãºoarã pe câteva domenii:

1. Înfiinþarea unui muzeu comemorativ
pentru comunitatea evreiascã din România. Muzeul va fi deschis la Rosh Pina, aºezare înfiinþatã
de evreii veniþi în Israel din oraºul Moineºti.
2. Comemorãri curente: evenimente comemorative în colaborare cu celelalte organizaþii care fac parte din AMIR; seminarii organizate de AMIR, pe subiecte diferite, legate de
istoria evreilor originari din România ºi contribuþia acestora la dezvoltarea statului Israel;
subvenþionarea cãrþilor ºi publicaþiilor dedicate
sau legate de comemorarea evreilor din România.
AMIR vrea sã aducã la cunoºtinþa opiniei
publice semnificativa contribuþie a evreimii originare din România la construcþia Sionistã ºi la
înfiinþarea Statului Israel.
Fundaþia Culturalã
Haim ºi Sara Ianculovici
Fundaþia Ianculovici, preºedinte profesor
doctor Izu Eibschitz, a fost înfiinþatã la Haifa în
anul 1977 ºi are ca scop descoperirea, recunoaºterea, încurajarea ºi recompensarea autorilor ºi creatorilor de limbã românã, originari din
România. Premiile anuale se acordã în urmãtoarele domenii: contribuþia românilor la
crearea, apãrarea ºi dezvoltarea Statului Israel,
studiul istoriei ºi a tradiþiilor evreilor din Ro-

mânia, studiul miºcãrii sioniste din România,
studiul Holocaustul evreilor din România; Literaturã; Jurnalisticã; Arte ºi ªtiinþe.
Asociaþia Scriitorilor Israelieni
de Limbã Românã - filialã a Uniunii
Scriitorilor din România
Noul Comitet Director al Uniunii Scriitorilor din România, sub conducerea reputatului critic literar Nicolae Manolescu, ales
pentru a doua oarã în funcþia de preºedinte al
U.S.R., a aprobat înfiinþarea unei filiale în Israel. Dupã doi ani de la propunerea fãcutã de
cãtre fostul secretar al Uniunii ºi unul dintre
actualii sãi vicepreºedinþi, domnul Gabriel Chifu, preºedintelui Asociaþiei Scriitorilor Israelieni de Limbã Românã (ASILR), Shaul Carmel,
de a pune bazele unei filiale a USR la Tel Aviv,
pe data de 27 ale lunii ianuarie 2010, aceasta a
devenit o realitate.
20 de membri ai ASILR ºi ai USR formeazã astfel, în acest moment, o nouã filialã, la
Tel Aviv, a Uniunii Scriitorilor din România. Ei
vor beneficia de toate avantajele statutare ale
membrilor USR. Noul statut câºtigat în cadrul
Uniunii poate fi socotit un eveniment crucial în
istoria de patru decenii a Asociaþiei Scriitorilor
Israelieni de Limbã Românã.

MASS-MEDIA ÎN LIMBA ROMÂNÃ
Revista Maximum
La 1 iunie 2010 a apãrut în lumea culturalã
a evreilor români din Israel noua publicaþie
Maximum, editatã de ziaristul ºi istoricul Teºu
Solomovici.
Aceastã publicaþie a apãrut ºi pentru a
umple golul lãsat de încetarea apariþiei revistei
Minimum, ca urmare a decesului lui ALEXANDRU MIRODAN, creatorul revistei. Un gol care,
pentru binele iubitorilor de literaturã ºi slovã
româneascã din Israel, trebuia umplut. Minimum a fost ºi trebuie sã rãmânã o unicitate în publicistica de limba românã.
Structural ºi nu numai, Maximum este total diferit de Minimum. Ce au în comun? „Curajul de a lua taurul de coarne, de a lupta cu
artritele mentale ºi protezele ideologice, tupeul de
a scoate la luminã adevãruri care dor ºi de a fora
imense gãuri în perdele coborâte intenþionat
peste ochi ce nu trebuie sã vadã, forþa de a scoate
gunoiul ascuns sub preºuri istorice sau contemporane, ascunse de laºi sau banali, dar aparent
importanþi, fricoºi ce se tem de marea soacrã
numitã Adevãr. Ce le separã? Multe, extrem de
multe lucruri, de la structurã la subiectele abordate, de la tonul utilizat în intervenþiile per-

sonale ºi pânã la graficã”. (Nando Mario Varga,
Anima News)
În peisajul publicistic românesc din Israel
era necesarã o publicaþie literarã, care sã se
axeze pe creaþiile autorilor, pe dezbateri de larg
interes pentru pentru evreii originari din
România ºi pentru evrei ºi iudaismul român, în
general. Sunt subiecte mult prea ample pentru a
putea fi acoperite de celelalte cinci publicaþii
centrale în limba românã din Israel: Viaþa
Noastrã, Jurnalul sãptãmânii, Revista Mea,
Expres Magazin ºi Revista Familiei.
Revista Maximum ne îmbie s-o citim, pe
copertã bleu-ciel, omul desenat de marele grafician american Saul Steinberg, un fiu al tribului
evreo-român, urcã treptele imaginare ale numerelor 1, 2, 3, 4 ºi aºa mai departe.
ISRO-PRESS.net
Portalul ISRO-PRESS a fost creat la sfârºitul anului 2007, cu ajutorul firmei Alpas Solutions din Canada. Este prima agenþie de presã în
limba românã din Israel ºi este realizat de Uli
Friedberg-Valureanu (partea redacþionalã) ºi inginer Adrian Pãsculescu, directorul companiei
canadiene „Alpas” (partea tehnicã).
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Portalul ISRO web are o organizare flexibilã ºi dinamicã pe secþiuni ºi tematici cum ar
fi: Secþiunea de Articole ºi Însemnãri; Secþiunea
de Pagini Personale; Premii; Dedicaþii ºi Amintiri; Publicitate; Personalitãþi (diplomaþi, scriitori, artiºti); Cãrþi, prozã ºi poezie; Contribuþii/
Donaþii.
Portalul Agentiei Isro-Press, cu sediul în
Haifa, îºi propune sã reflecte universul evreilor
nãscuþi în România (dintre care cei mai mulþi au
emigrat în Israel), relaþiile de secole evrei - români, relaþiile ample prieteneºti dintre Israel ºi
România. Portalul evocã, cu mijloacele generoase oferite de Internet, momente din trecutul ºi
prezentul „isro”, contribuþia importantã a evreilor nãscuþi în România la crearea, apãrarea ºi

consolidarea Statului Israel. Portalul evocã, de
asemenea, istoria bogatã, cu contribuþii de seamã ale evreilor originari din România la dezvoltarea þãrii în care s-au nãscut, evocã momente dramatice din perioada Holocaustului.
De ce „ISRO”? Pentru cã sugereazã rãdãcini, locul unde s-au nãscut israelienii originari
din România, limba pe care mulþi dintre ei o mai
vorbesc curent.
„Bunã dimineaþa, Israel!”
Este un newsletter editat de ISRO - Press,
prima agenþie de presã israelianã de limba românã, apare bilunar ºi este dedicat lumii evreoromâne ºi relaþiilor prieteneºti dintre Israel ºi
România.

„Un dramaturg de cea mai înaltã clasã” (Radu Beligan)
ALEXANDRU
MIRODAN
(1927 – 2010)
Dramaturg, critic literar ºi
publicist israelian de origine
românã, Alexandru Mirodan
(Saltman Alexandru Zisu),
s-a nãscut în data de 5 iunie
1927, la Budeasa, Argeº. În
România a lucrat ca ziarist ºi dramaturg, iar în
anul 1977 a imigrat în Israel, unde a lucrat la
Muzeul Beit Hatefutsot din Tel Aviv. Apoi s-a
dedicat revistei Minimum (nr. 268-269, în iulieaugust 2009) continuându-ºi totodatã activitatea
de dramaturg ºi critic literar.
OPERA:
1. Teatru:
# Tito, duºmanul de moarte al tineretului
iugoslav (Bucureºti, Ed. Tineretului, 1950,
pamflet;
# Ziariºtii (Bucureºti, Ed. Tineretului, 1956),
piesã în trei acte (4 tablouri), care a înregistrat
un numãr record de reprezentaþii (peste 900).
# Celebrul 702 sau Autorul moare azi
(Bucureºti, Ed. pentru Literaturã, 1962), piesã
de teatru ce apare în traducere în mai multe
limbi (spaniolã, englezã, francezã, sârbã,
cehã) înaintea apariþiei în limba românã;
# Searã târzie în tipografie (Bucureºti, 1967),
piesã într-un act.
# Moº Gerilã, jocuri ºi jucãrii, piesã de teatru
ºcolar într-un act (Bucureºti, 1967);
# Lumea în iniþiale (Bucureºti, 1968), piesã
într-un act;
# Camuflaj (Bucureºti, Ed. pentru Literaturã,
1969);

# Noaptea e un sfetnic bun ºi Transplantarea
inimii necunoscute;

# Primarul lunii ºi iubita sa (Bucureºti, Ed.
Eminescu, 1970);

# Evreica din Toledo, o piesã dupã
Feuchtwanger;

# Pasiune plus raþiune sau Tema de luptã
(Bucureºti, 1972);

# ªedinþa (Bucureºti, 1972), comedie didacticã
într-un act;

# Un proces posibil (Bucureºti, 1973), piesã
didacticã într-un act;

# Întâmplare în sectorul suflete (Bucureºti,
1974), comedie într-un act;

# Examenul de dinaintea examenelor (Bucureºti,
1975), piesã didacticã;

# Contract special de închiriat oameni

(Tel Aviv, Ed. Minimum, 1983), piesã în care
trateazã tema antisemitismului.
2. Prozã: Replici (Bucureºti, Ed. Meridiane, 1969); Scene (Bucureºti, Ed. Cartea Româneascã, 1975); Minimum (Bucureºti, Ed. Albatros,
1975); Ocolul pãmântului într-un surâs (Tel Aviv,
Ed. Minimum, 1980)
3. Traduceri: A tradus romane din opera
Agathei Christie ºi Georges Simenon; piese de
teatru de Balzac, L. Andreev, Ragev Bouchnot,
Jean Anouilh, Pierre Daninos, Carmen Zidarov º.a.
4. Film: Celebrul 702, co-scenarist, regia
M.Iacob; ªeful sectorului suflete, co-scenarist, regia G. Vitanidis; Steaua fãrã nume, co-scenarist al
filmului franco-român, dupã piesa lui Mihail Sebastian, regia Henri Colpi.
5. Istorie ºi criticã literarã: Dicþionar neconvenþional al scriitorilor evrei de limbã românã; au apãrut trei volume: vol. I: A - C, vol. II: D F ºi III: G - I (Tel Aviv, Ed. Minimum, 1986, 1997
ºi 2008).
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Românii pe continent american
Vã prezentãm, în câteva rânduri, douã
publicaþii de succes ale unor români.
Mioriþa - singurul ziar românesc
independent din SUA
Când spunem Mioriþa, gândul ne poartã
invariabil, „pe un picior de plai/ pe-o gurã de
rai”, unde turmele de mioare de pe munþi ºi vãi
ne încântã privirea, dar în acelaºi timp ne înºealã
ochiul necuprinzãtor, creând o imagine utopicã
a unor nori care îmbrãþiºeazã colinele, ne transpune pe un tãrâm mirific, care miroase a fân ºi
flori. Mioriþa este sinonim cu acasã, cu dor, cu
alean, cu plaiuri neprihãnite, cu turle ale bisericilor din vetrele satelor care urcã spre cer.
Mioriþa este acel simbol care îi adunã pe toþi
românii sub zodia bucuriei ºi a dragostei de
neam. Este unda care vibreazã ºi rezoneazã în
sufletele românilor. „Fãrã Mioriþa noi n-am fi
fost niciodatã poeþi. Ne-ar fi lipsit aceastã dimensiune fundamentalã. Mioriþa este ºcoala
tristeþii naþionale. Matricea. Matca. Regina.”
(Nichita Stãnescu)

Într-o tãlmãcire simplã reuºim sã traducem Mioriþa prin gesturile românilor din întreaga lume de a se întâlni, mãcar o datã pe an, la
o sãrbãtoare a sufletului, a credinþei, a culturii ºi
tradiþiilor, în locuri reprezentative pentru comunitãþile în care se aflã.
Doar aºa putem explica atitudinea atâtor
români din SUA, de a se aduna în fiecare an, în
centrul New York-ului, sãrbãtorind „Ziua României pe Broadway” prin înãlþarea drapelurilor
tricolore, precum ºi prin multe manifestãri
culturale ºi tradiþionale.
Doar aºa putem explica solidaritatea românilor de acolo de a marca ziua mamelor românce sau de a comemora evenimente ºi momente cruciale din istoria României ºi a neamului
nostru, de a pãstra ºi promova cultura ºi obi-
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omânii care trãiesc în America sunt
în jur de 1 milion deºi, la recensãmântul din 2000-2001, doar
368.000 ºi-au declarat originea românã, fiind
considerat un grup etnic de mãrime mijlocie.
Zonele cu cele mai mari concentraþii de români
din America sunt New York, California ºi Midwest, iar oraºele cu cei mai mulþi români sunt
New York, Los Angeles, Chicago ºi Detroit.
Cele mai noi destinaþii ale noului val de imigranþi români sunt California (zona Silicon Valley) ºi Florida.
Românii care trãiesc în Canada sunt în
jur de 200.000, deºi, neoficial, cifra este mult
mai mare ºi sunt stabiliþi în zonele unde se
vorbeºte limba englezã: Ontario, Alberta, Columbia Britanicã.
Guvernul canadian sprijinã cultura ºi civilizaþia poporului emigrant, dându-i posibilitatea sã-ºi pãstreze identitatea proprie, astfel cã
în unele oraºe existã chiar ºcoli româneºti de
nivel primar ºi/sau gimnazial: Ottawa, Toronto,
Montreal.
Bisericile în comunitatea româno-canadianã au un rol foarte important de promovare
a limbii, culturii, implicându-se activ în organizarea de diverse proiecte culturale, educaþionale ºi sociale în beneficiul comunitãþii.
Românii aflaþi pe continentul american
s-au constituit în comunitãþi, unele organizate ºi
mari, altele nestructurate ºi de mici dimensiuni.
În ultima perioadã, în rândul comunitãþii româneºti s-a cristalizat ideea cã doar organizaþi
la nivel naþional vor reuºi sã se facã auziþi ºi
cunoscuþi. Doar ca o voce comunã ºi unitarã vor
putea realiza ceea ce ºi-au propus, iar cererile
lor vor avea ecoul dorit. În acest sens, o parte
din aceste comunitãþi ºi-au creat asociaþii sau
organizaþii, unele având chiar ºi publicaþii, care
reflectã, în paginile lor, viaþa comunitãþii pe
care o reprezintã. Comunitatea româneascã
este una activã, membrilor acestei comunitãþi le
sunt caracteristice entuziasmul ºi atitudinea pozitivã, care, combinate în mod fericit cu resursele financiare personale ºi atitudinea I CAN
DO IT au facilitat apariþia unor publicaþii de
presã, radiouri online, televiziuni prin cablu ºi
blog-uri de succes.
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ceiurile româneºti, adunându-le într-un buchet
simbolic la Romanian Folk Museum Philadelphia.
Pentru noi, cei care trãim pe plaiurile pe
care ne-am nãscut, toate aceste adunãri ºi manifestãri ale românilor din diaspora par gesturi
fireºti, naturale, la îndemâna oricui. Nu realizãm
cât de fericiþi suntem cã ne vorbim limba, cã ne
purtãm portul, cã ne mãrturisim credinþa ºi cã ne
manifestãm întru cultura în care am fost zãmisliþi, chiar pe plaiurile natale! Aceste gesturi,
ale fraþilor noºtri, nu sunt numai expresia naþionalismului, a patriotismului, ci ºi a dorului
nespus de plaiurile româneºti, de trãirile ºi frãmântãrile, de bucuriile ºi necazurile românilor
de acasã. De aceea, au învãþat sã preþuiascã cu
adevãrat, poate mai mult ca oricând, tot ce
înseamnã valoare, fie cã e vorba despre români
cu care ne mândrim, de gesturi ale acestora, de
tradiþie, de obiceiuri, de credinþã sau limbã.
Astfel, a înþeles ºi a gãsit de cuviinþã ºi

comunitatea de români din capitala americanã,
sã se organizeze într-o asociaþie care sã oglindeascã sufletul, simþãmintele, gândurile românilor de dincolo de ocean ºi modul de a le exprima prin activitãþi culturale, festivaluri sau
acte de caritate. Cum putea o astfel de asociaþie
sã se numeascã altfel decât „Mioriþa” ºi cum
puteau fi mai bine oglindite ºi cunoscute toate
aceste lucrãri de suflet decât prin transpunerea
lor într-o tipãriturã botezatã cu acelaºi nume:
Mioriþa – singurul ziar românesc independent
din SUA.
La prima vedere nimic deosebit; o publicaþie lunarã independentã „de informaþie socio-politicã, culturalã, evenimente din comunitãþile româneºti, de promovare a culturii româneºti, a culturii americane, de promovare a
prieteniei dintre cele douã popoare american ºi
român. Este vocea comunitãþilor româneºti din
SUA. Nu este finanþatã de nici un program finan-

75 de ani de la întronizarea primului episcop
al românilor din America
În 4 Iulie 2010, s-au
împlinit 75 de ani de la
întronizarea Preasfinþitului
Episcop Policarp Moruºca,
primul Ierarh al Românilor
Ortodocºi de pe Continentul
Nord American, eveniment ce
a avut loc în Catedrala
Ortodoxã Românã Sfântul
Gheorghe din Detroit.
Episcopul MORUªCA
POLICARP (numele de botez
Pompei) s-a nãscut în 20
martie 1883, în Cristeºti Dealul Geoagiului, jud. Alba,
în familie de preot.
Urmeazã cursurile
Gimnaziului în Alba lulia ºi
Blaj, apoi cursurile Institutului
teologic din Sibiu
(1902-1905). A fost învãþãtor
la ºcolile primare confesionale
din Sebeº-Alba, Luduº-Sibiu ºi
Pâcliºa-Alba (1905-1908),
preot paroh în Seica
Mare-Sibiu (1908-1919),
confesor militar (1917-1918),
consilier referent economic la
noul Consistoriu eparhial din
Cluj (1919-1920), secretar
general al Asociaþiei clerului
„Andrei ªaguna” din
Transilvania (1920), duhovnic
la Institutul teologic din Sibiu

(1920-1921), director al
Oficiului de Statisticã al
Mitropoliei Ardealului (1921),
redactor al Revistei Teologice
din Sibiu (1921- 1922), director al Internatului fiilor de
preoþi din Sibiu (1921-1925).
În 1925 a fost tuns în
monahism, sub numele
Policarp, încredinþându-se
mãnãstirii Hodoº-Bodrog,
unde a stat 10 ani.
La 24 ianuarie 1935 a fost
ales episcop misionar pentru
românii ortodocºi din America
ºi înscãunat în data de 4 iulie

1935, în Detroit, unde a
pãstorit pânã în august 1939.
În aceastã calitate a
organizat eparhia cu 6 protopopiate, 44 parohii, 62 filiale,
cu 43 biserici ºi 5 paraclise,
deservite de 34 de preoþi.
A iniþiat apariþia foii Solia
ºi a Calendarului eparhial
Solia care apar pânã azi. A pus
bazele reºedinþei eparhiale
Vatra Româneascã, a înfiinþat
un cãmin pentru bãtrâni ºi a
început construirea unei
mãnãstiri.
Locþiitor de episcop al
Cetãþii Albe-Ismail (19411944), director al Internatului
teologic din Bucureºti (1944 1945), locþiitor de episcop al
Maramureºului cu reºedinþa în
Sighet (1945-1946), pensionat
în 1948 ºi închinoviat la
catedrala „Reîntregirii” din
Alba lulia, între anii 1955 ºi
1958 stareþ al mãnãstirii
„Sf. loan Botezãtorul” din
Alba lulia. A publicat o serie
de lucrãri cu conþinut religios
ºi istoric.
S-a stins din viaþã în 26
Octombrie 1958, în Alba Iulia.

Gândacul de Colorado –
Ziarul românilor de pretutindeni
Gândacul de Colorado (www.gandaculdecolorado.com) nu trebuie prezentat, toatã
lumea îl cunoaºte ca fiind un dãunãtor al cartofului, aproape „indestructibil”, fiind adus accidental în Europa, dupã primul rãzboi mondial,
din America de Nord unde trãia iniþial, doar pe o
suprafaþã restrânsã în zona Cordilierilor, hrãnindu-se, la început, cu frunze sãlbatice de tuberculi, iar odatã cu apariþia cartofului trecând la
frunzele de cartof.
Dar puþini sunt cei care ºtiu, Gândacul de
Colorado este o publicaþie lunarã, un ziar al
românilor de pretutindeni, un ziar, în principal,
conectat ºi ancorat în viaþa comunitãþilor aflate
pe continentul american, dar care are ºi informaþii relevante referitoare la principalele evenimente petrecute în România, actualitatea
sportivã ºi, foarte important, noutãþi legislative
care intereseazã în mod direct membrii diasporei româneºti la nivel mondial.
Bazele acestui ziar au fost puse de un
clujean, Lucian Oprea, de formaþie jurnalist, supranumit de amici Lucky (Norocosul), care se
poate lãuda cã ºi-a împlinit visul din facultate,
de a avea un ziar al lui. Cu un tiraj de 4000 de

exemplare, dintre care câteva sute sunt abonamente, iar restul distribuite gratuit în 49 de state
americane ºi 9 þãri ale lumii, inclusiv România,
Gândacul de Colorado se vrea a fi „o punte de
legãturã pentru românii din diaspora” surprinzând în cele 24 de pagini color ºtiri importante
din diverse þãri unde trãiesc români.
Cu o rubricaturã specificã oricãrui ziar
bine documentat (eveniment, politicã, economie, interviu, culturã, sport, publicitate) Gândacul de Colorado prezintã, obiectiv, viaþa politicã a României ºi subiecte de interes general
petrecute în rândul comunitãþilor de români cãrora li se adreseazã, atât a celor care s-au stabilit
ºi trãiesc în America, precum ºi viaþa românilor
de pe cele 4 continente.
RTN, televiziunea comunitãþii
româneºti din America de Nord
„Mai existã o Românie. O þarã care ºi-a
încãlcat graniþele pentru a-ºi continua povestea.
Un drum în care curajul unui nou început îºi
trãieºte ºi astãzi dorul de casã”. Aºa debuteazã
istoria noului RTN (www.rtnchicago.com), televiziunea comunitãþii româneºti din America de
Nord. Cu acest crez ºi-a început activitatea
acum 16 ani, sub aceastã zodie continuã sã emitã
ºi sã aducã România autenticã celor din USA.
Este o televiziune care se respectã ºi care îºi
respectã telespectatorii prin calitatea ºi diversitatea emisiunilor realizate: talkshow-uri ale
cãror invitaþi ºtiu sã promoveze imaginea României ºi care determinã publicul sã înþeleagã cã
„România trebuie respectatã”, ºtiri care furnizeazã cele mai importante informaþii din România ºi „conecteazã românii din Chicago la
evenimentele care dau pulsul comunitãþii”, reportaje, interviuri, emisiuni de divertisment,
precum ºi un program special pentru cei mici RTN KIDS NEW, atât în limba românã cât ºi în
englezã, „în care le este dezvãluitã lumea aºa
cum numai ei o pot vedea”.
„RTN mai are multe de dezvãluit ºi promite cã te va conecta la România tuturor posibilitãþilor. Pentru cã România pe care o ºtim
noi nu are bariere. Prin RTN ai în sfârºit «România lângã tine»”, declarã cei de la RTN
ziarului Romanian Times.
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ciar din þarã sau din America. Este susþinutã financiar din donaþii, abonamentele cititorilor
precum ºi din reclamele firmelor româno-americane, care doresc sã-ºi facã cunoscut business-ul. Intregul colectiv redacþional nu este
plãtit, toþi depun un efort voluntar pentru comunitatea româneascã din America.” (declaraþia
colectivului redacþional). Dupã o lecturare sau o
rãsfoire mai atentã a mai multor numere, am
identificat profilul mai sus menþionat al ziarului,
în plus, grija ºi atenþia deosebitã acordatã evenimentelor istorice, religioase, problemelor cotidiene cu care se confruntã comunitãþile de români, actelor de caritate, gesturilor deosebite ale
unor români în situaþii extreme (exemplul profesorului Liviu Librescu) ºi, nu în ultimul rând,
compasiunea faþã de problemele popoarelor cu
care ne aflãm într-o relaþie specialã de prietenie
ºi colaborare. Menþionãm, de pildã, mesajele ºi
sentimentele de compasiune pentru poporul polonez în urma suferinþei pricinuite de tragicul
accident de la Katin, ºi aceasta nu este o atitudine singularã. Este greu de descris în cuvinte
pasiunea ºi sinceritatea care radiazã din articolele ziarului Mioriþa, de aceea, mai potrivit
este a vã convinge singuri, printr-o simplã rãsfoire online a publicaþiei: http://www.ziarulmiorita.com/
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Televiziune ºi ºcoli româneºti în Australia
Anca GOJA
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Î

n Australia, þara unde Crãciunul se
sãrbãtoreºte în pantaloni scurþi, trãiesc în jur de 15.000 de români. În
urmã cu mai mulþi ani, aici existau multe asociaþii ale românilor, însã unele dintre ele s-au
destrãmat, poate ºi datoritã lipsei de interes a
tinerilor pentru viaþa asociativã. Una dintre organizaþiile relativ noi (deºi, deja, majorã) care
ºi-a propus sã îi ajute pe românii siliþi sã se
adapteze departe de casã este cea pe care v-o
prezentãm mai jos.
Asociaþia româno-australianã
de ajutor, sãnãtate ºi servicii
din statul Victoria
Asociaþia a fost înfiinþatã la 1 octombrie
1990, ca organizaþie non-profit, apoliticã ºi nonreligioasã. Sub umbrela Asociaþiei Româno-Australiene de Ajutor, Sãnãtate ºi Servicii îºi desfãºoarã activitatea ªcoala Etnicã a Comunitãþii
Româneºti, Televiziunea Comunitãþii Româneºti
(afiliatã la Canalul 31) ºi au loc cursuri de limba
englezã pentru începãtori ºi avansaþi, acreditate
de Adult Community for Further Education.
Asociaþia ºi-a propus, încã de la început,
sã contribuie la construirea unei comunitãþi româneºti mai puternice ºi mai unite, oferind oportunitãþi educaþionale, asistenþã în probleme
de sãnãtate ºi sociale, acþiuni de binefacere. Asociaþia oferã servicii gratuite imigranþilor de
limbã românã, indiferent dacã aceºtia au probleme personale ºi de familie, probleme de sãnãtate, probleme cu locuinþa, cu pensia ºi asigurãrile, dacã au nevoie de un loc de muncã,
dacã au un venit mic sau au mulþi copii. Dupã
cum Asociaþia informeazã ºi prin site-ul propriu, http://home.alphalink.com.au/~totanel/, aceasta mai poate oferi informaþii ºi sfaturi în
probleme medicale, servicii educative pentru tineri cu privire la boli sexuale, pregãtire pentru
locul de muncã, alte informaþii. Însã organizaþia
are ºi o laturã culturalã, oferind acces la bibliotecã, ziare în limba românã, vizionãri de
filme. De asemenea, se organizeazã excursii ºi
activitãþi comunitare.
La ªcoala Etnicã, învãþarea limbii române
este un subiect care poate fi ales dintr-o mulþime

Comunitatea româneascã din Adelaid la
parada organizatã de Ziua Australiei.
Sursa: site-ul Asociaþiei Comunitãþii
Româneºti din Sudul Australiei (ARC-SA)
de alte materii; tocmai de aceea, predarea acesteia se face într-un mod atractiv ºi stimulator.
Profesorii care predau alte limbi în afarã de cea
englezã iau, de obicei, în considerare originea
naþionalã a elevilor, iar predarea se face astfel
încât aplicabilitatea practicã sã fie maximã. Clasele sunt formate din elevi de cele mai diferite
vârste (numãrul total al cursanþilor este de circa
150), iar învãþarea este facilitatã de existenþa
unei biblioteci care conþine cãrþi, casete video ºi
audio în limba românã. De asemenea, oricine
are acces la ziare ºi reviste româneºti, aici sosind exemplare din România cu numai câteva
zile întârziere. ªcoala îºi desfãºoarã activitatea
atât în City (55 Melrose Street, North Melbourne), cât ºi în Clayton South, la Westall Secondary College (Rosebank Avenue). Profesorii
de limba românã sunt cadre didactice atestate în
Australia, având un foarte înalt grad de pregãtire
profesionalã.
ªcoala Comunitarã Românã este singura
ºcoalã de limba românã din Victoria având atestarea oficialã a Statului Victoria, aºadar absolvenþii de liceu pot sã îºi aleagã limba românã
drept subiect pentru Bacalaureat.
Televiziunea Comunitarã Românã este afiliatã Canalului 31 încã din Octombrie 1994.
Canalul 31 atrage sãptãmânal peste un milion de
telespectatori, fiind un serviciu comunitar ce nu
primeºte fonduri guvernamentale, ºi fiind, aºa-
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dar, o voce independentã între numeroasele canale comerciale ºi guvernamentale din capitala
statului Victoria, Melbourne. Programele Televiziunii Comunitare Române se adreseazã celor
15.000 de români care trãiesc în zona metropolitanã Melbourne. Dar pentru cã emisiunile sunt
subtitrate, numãrul telespectatorilor creºte considerabil. Postul a obþinut numeroase premii din
partea Victorian Metropolitan Commission, în
1996-1999, pentru programele pentru copii,
programele de ºtiri, programele internaþionale ºi
etnice ºi pentru cel mai bun serial documentar.

Asociaþia are ºi un Club al Seniorilor,
unde se organizeazã frecvent cursuri, excursii
sau acþiuni de binefacere. Astfel, aici au loc, de
trei ori pe sãptãmânã, cursuri de limba englezã,
care ajutã românii sã se integreze în societatea
australianã, dar ºi informãri cu privire la legislaþie ºi securitate socialã. De asemenea, se
organizeazã excursii în cadrul statului Victoria,
se distribuie alimente românilor cu posibilitãþi
materiale reduse ºi, de trei ori pe sãptãmânã, se
pregãteºte, pentru membrii asociaþiei, mâncare
tradiþionalã româneascã.

***

Prof. dr. Adrian BOTEZ
Adrian Botez: Dragã George, sã spunem,
de la început, de ce folosim calda persoanã a
doua singular: noi doi ne-am împrietenit prin
cunoaºtere indirectã, Internet ºi telefoane – dar
fiinþele noastre sunt dovada vie cã ºi prieteniile
de acest fel sunt foarte cordiale, chiar profund
fraterne – prin comuniunea descoperitã, de suflet, ideaticã, aspiraþionalã... Apoi, nu toþi avem
stofã de martiri – eu sunt primul care mãrturisesc asta! ªtiu cã ai plecat din România în
1980. Probabil, pentru totdeauna... Te rog sã ne
dai câteva date biografice, mai amãnunþite ºi
mai relevante, din existenþa ºi evoluþia ta de om
de culturã ºi de atitudine civicã.
George Roca.: Distinse domn, îþi mulþumesc pentru acordarea titlului de prieten!
Chiar dacã nu ne-am vãzut fizic niciodatã, virtual ne-am împrietenit dupã ani buni de colaborare ºi de înþelegere. Îmi place cum gândeºti
ºi cum scrii, chiar dacã eºti (mai) „radical” câteodatã. Dorind sã afli câte ceva despre mine, ce
pot sã spun... Mã cunoaºte lumea chiar dacã stau
aici, la capãtul pãmântului. Mi-am publicat de
mult curriculum vitae pe internet. Totuºi, am sã
îþi relatez câte ceva... Am copilãrit în Oradea, un
oraº frumos situat în vestul þãrii, unde cultura se
îmbinã cu tradiþia, acolo unde întâlneºti pe stradã români, maghiari, evrei, cehi, slovaci, austrieci, polonezi, ºi chiar ºi zarzavagii bulgari,
trãind cu toþii în perfectã armonie ºi respect.
Desigur cã îºi mai bãgau politicienii ºi dracul
coada ºi ne mai dezbinau câteodatã.

Totuºi, ca orice provincial care se dorea
intelectual, aspiram la capitalã. Dupã terminarea
liceului, am dat examen de admitere la regie
film, unde am picat cu brio. Nu am înþeles atunci
cã locurile „erau date” celor cu pile. Ca sã nu mã
ia în armatã am intrat la filologie. Nu prea mi-a
plãcut, dar mi-a prins bine! Aºa cã pentru câþiva
ani am fost ocupat cu studiul limbii ºi literaturii
române. Prin ºai’ºapte am ajuns în Bucureºti,
chiar dacã, mai apoi, am avut serviciul permanent la Ploieºti. M-am descurcat, fãcând naveta.
Fãcusem dupã filologie niscaiva cursuri de
teatru, iar la terminare, am dat concurs la Teatrul
din Ploieºti... ºi iatã-mã angajat al unei instituþii
unde era director marele Tomiþã Caragiu. Ca actor nu prea am fãcut mulþi purici, deoarece eram
mediocru. Doream, dupã cum am spus mai sus,
sã devin regizor de film, dar n-a fost sã fie... aºa
cã prin 1971 mi-am schimbat munca de scenã cu
una din cadrul Ministerului Turismului, care era
mai bãnoasã. Cunoscând câteva limbi strãine,
am lucrat verile pe litoral, la Braºov ºi apoi
m-am stabilit cu serviciul definitiv în Bucureºti.
Deoarece nu am fost membru de partid, nu am
putut sã avansez. Mi s-au pus diferite piedici,
pânã când prin ’79 m-am supãrat pe „ãia roºii” ºi
mi-am depus actele sã plec. Unde? La capãtul
lumii! În Australia.
A. B.: Da, ai plecat într-o perioadã fierbinte! Începeau, în acei ani ‘80, vremuri grele ºi
umilitoare în Þara Valahilor... (nu cã nu fuseserã aºa ºi pânã atunci, dar anii ‘80 au fost
apogeul Calvarului... cel puþin pentru noi, cei
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PORTRET:
GEORGE ROCA
Roca adunã românii ºi
promoveazã cultura
româneascã prin reviste
clasice ºi online, pe orice meridian ajunge, dar revine
mereu la Oradea.
George Roca iubeºte tot ce
este legat de culturã, din
tinereþe. Dupã ce a absolvit
Facultatea de Filologie, a
lucrat la Teatrul de Pãpuºi,
apoi la un teatru din Ploieºti.
La jumãtatea anilor ’70, a
început sã lucreze în
Ministerul Turismului. Nefiind
membru de partid, a fost sãrit
la promovãri. ªi-a pierdut
locul de muncã, în 1980,
împreunã cu ceilalþi colegi,
care aveau acest handicap.
„Iubeam România, dar am fost
atât de supãrat, încât am
emigrat, mai întâi în New
York, iar apoi în Australia”, a
povestit el.
S-a ciocnit
de capitalism
Întâlnirea cu capitalismul a
fost durã. Doi ani a lucrat în
New York, mai întâi ca ajutor
de picolo. Dupã un timp a
ajuns managerul unui
magazin. Când a avut mai
mulþi bani, a început sã
frecventeze teatrele de pe
Broadway. L-a cunoscut pe
John Lennon acolo. Acesta a
fost împuºcat chiar în
apropierea magazinului la
care lucra.
Australia, o nouã viaþã
Roca a plecat din þarã cu
vizã de rezidenþã în Australia.
Dupã doi ani de New York, a
fost obligat sã plece. „Dupã

douã luni ºi jumãtate, am vrut
sã revin în România. Nu m-au
lãsat sã intru în þarã”,
povesteºte el. A stat 50 de zile
în Ungaria, sperând cã va fi
lãsat sã-ºi vadã tatãl care era
pe moarte. Nu a reuºit. S-a
întors în Australia ºi a început
sã iubeascã noua casã. În
1984 a avut dreptul sã reintre
prima datã în þarã. Atunci a ºi
hotãrât sã se însoare cu o
orãdeancã. În 1989 li s-a
nãscut bãiatul. „Am fãcut
acolo o micã Românie. Acasã
la noi se vorbeºte doar
româneºte”, a mai spus Roca.
Carierã peste mãri
Filolog ca formaþie, George
Roca a fãcut o nouã
specializare în Sydney. A ales
marketingul, iar acum
lucreazã în domeniul graficii
digitale ºi publicitate. S-a
specializat în redactare de
carte, sigle ºi logo-uri. „Pe
lângã asta, am fost cenzor al
guvernului, iar acum sunt
traducãtor oficial pentru
guvernul australian”, a
explicat el.

La Olimpiada de Sydney,
George Roca a fost
reprezentantul României în
Sydney Organisation
Commitee of Olympic Games.
Cu un an înainte de
olimpiadã, a început cursuri
de pregãtire. S-a descurcat
bine ºi a fost invitat, pe
aceeaºi poziþie, pentru
olimpiadele de la Atena ºi
Beijing. A refuzat oferta,
pentru cã ar fi stat prea mult
timp departe de familie. Iar
aºa, are mai mult timp sã se
ocupe de revistele de culturã.
Scriitorul
A început în 1968 sã scrie
la Flacãra, apoi la alte reviste.
În Australia a fost redactor la
mai multe reviste. De luna
trecutã este redactor-ºef la Romanian VIP, din Dallas.
Scrie poezie, dar ºi articole
pe teme istorice, interviuri cu
personalitãþi româneºti din
þarã ºi diaspora.
Corespondeazã electronic
cu peste 200 de personalitãþi.
Pe vreo 60 le cunoaºte
personal.
ªi-a lansat ultima carte
(poezie: Evadarea din spaþiul
virtual) la Bucureºti. Apoi, la
Madrid (la Galeriile de
Artã-Espacio NIRAM – în 26
septembrie 2009, ora 20) - ºi,
în fine, la Oradea.
Profil
Nãscut - 14 iulie 1946,
Huedin • studii - Facultatea de
Filologie, Oradea, Facultatea
de Marketing, Sydney •
Profesie - Grafic designer •
familie - Cãsãtorit, are un fiu.

care nu am „vizitat pe dinãuntru” temniþele naºti din nou... Eºti o antonomazã fãrã idenstalinisto-dejiste, ale anilor ‘50!).
titate, un emigrant fãrã rude, fãrã trecut. Doar
amintiri! Trebuie sã îþi reconstruieºti imaginea.
G. R.: Chiar dacã nu rãmãsesem sã mãnânc cu voi salam su soia, sã nu crezi cã viaþa în Cu timpul, dacã eºti ºi rãmâi sãnãtos la cap, poþi
exil era pe roze. De multe ori jambonul capitalist sã îþi evoci trecutul ºi sã-l împleteºti cu predin care mã înfruptam avea gust sãrat de lacrimi. zentul, devenind un homo universalis, bun la
Acolo (aici) trebuie sã porneºti de la zero! Sã te toate, inclusiv la patriotism dual!

G. R.: Mã reîntorc cu drag „acasã” (cãci
tot aºa îi zic ºi dupã 30 de ani de îndepãrtare...),
sã vãd locurile natale, oamenii, „sã aud iarba
cum creºte ºi o vorbã-n româneºte!” (dupã cum
spuneam într-o poezie de-a mea), sã vãd schimbãrile, omul de tip nou, românul capitalist, românul globalizat... ªi mã mir, mã bucur, mã revolt câteodatã... precum voi toþi cei de-acolo.
Fecioraºu’? Fecioraºul a crescut mare!
Are 20 de ani. Nu mai scrie de mult poveºti
inspirate din vizitele prin România. Acum scrie
„studii” de drept ºi politicã internaþionalã. „Fiorii mistici ai apartenenþei” cum îi numeºti mai
sus, îi mai are. Normal! Chiar dacã s-a nãscut la
Sydney, declarã cã e român. Dar ce, parcã copilul de chinez, sau de grec nãscut aici, declarã
cã e hotentot? Tot român, chinez sau grecotei
rãmâne pânã moare, mai ales dacã ambii pãrinþi
au aceeaºi origine. ªi mai ºtii ceva? Guvernul
australian permite acest fapt! Pentru o societate
multiculturalã e un lucru democratic sã te declari român nãscut în Australia. Astfel iubeºti
ambele þãri ºi nu îþi creezi apartenenþe artificiale. Ei, desigur mai sunt ºi mulþi fanatici...
A. B.: Numai prin compromisuri ale conºtiinþei se rãzbea în lumea scriitorilor/artiºtilor
din România dinainte de 1989. Nici tu, nici eu
n-am fost de acord sã le facem, fiecare dintre
noi adoptând strategia sa de refuz. ªtiu cã,
acum, dupã aproape trei decenii (28 de ani...),
de când te-ai stabilit, cu minunata ta familie, în
Australia/Sydney, ai avut lansarea, pe 26 septembrie 2009, a volumului tãu de poeme „Evadarea din spaþiul virtual”, la Espacio Niram,
din Madrid. Oferã, te rog, cititorilor tãi români,
câteva impresii despre acest regal cultural –
lansarea la care au avut intervenþii ºi alocuþiuni, cum scriu ziarele, cel puþin douã personalitãþi ale culturii europeano-spaniole. ªi, în
definitiv, de ce/prin ce te-a atras gândul unei
lansãri de carte tocmai în Spania?! Am citit

într-o revistã virtualã cã acolo: „vor interveni,
Horia Barna, directorul Institutului Cultural
Român din Madrid ºi scriitorul spaniol Martin
Cid, directorul revistei de artã ºi literaturã
Yareah. Evenimentul va fi prezentat de jurnalistul Fabianni Belemuski, directorul revistei
Niram Art.” (cf. revistei „Noi, nu!”).
G. R.: Cu toate cã lucrez foarte mult sã-i
editez, public ºi promovez pe alþii, nu prea am
timp de „George Roca”! ªtii matale parabola cu
„cizmarul care are gãuri în talpa pantofilor, sau
croitorul cu pantalonii rupþi în fund”! La presiunile fãcute de o ilustra editoare-prietenã,
m-am mobilizat ºi am scos de curând o cãrticicã
de versuri. Asta aºa, sã nu mã fac de râs, cã nu
mai ies pe piaþã cu nimic. Am folosit cartea ca
prilej de a mã întâlni cu prietenii mei virtuali, cu
cei cu care colaborez la revistele unde sunt redactor, cu oameni de litere ºi de artã, cu prieteni
rãspândiþi prin þarã ºi prin Europa. ªi uite aºa am
ajuns sã îmi lansez cartea Evadare din spaþiul
virtual (120 pagini, Editura Anamarol, august
2009) în mai multe locuri. Am început cu capitala, unde Liga Scriitorilor Români (al cãrei
membru am devenit între timp) mi-a organizat o
frumoasã lansare la Biblioteca Municipalã din
Piaþa Amzei. Apoi au urmat lansãrile de la Madrid, Timiºoara, Oradea ºi Baia Mare.
Pe cei de la Madrid îi cunosc de câþiva ani.
Am colaborat deseori cu ei, cu excelenta lor
revistã „Niram Art”. De fapt, acolo existã un
grup de români, artiºti, scriitori, jurnaliºti, intelectuali, polarizaþi în jurul pictorului Romeo
Niram, omul care a dus faima þãrii noastre pânã
în saloanele curþii regale spaniole, unde pictura
sa stã pe perete alãturi de un Velasquez sau de
un El Greco. Eu îi cunosc de mai mulþi ani, încã
de pe vremea când majoritatea locuiau în Portugalia. I-am numit „Grupul Niram”, iar mai
apoi „Fenomenul Niram”. Fãrã a face cultul
personalitãþii nimãnui, declar cu mâna pe inimã
cã aceºti oameni meritã aplauze ºi recunoaºtere. Romeo Niram, Eva Defeses, Bogdan
Ater, Sanda Darolþi, BegoZa Fernandez Cabaleiro, Fabianni Belemuski, Georgiana Stroie,
Mario Barangea, Roxana Ghiþã, Rareº Bãrbulescu, Dan Caragea, Doru Simion Cristea, Anamaria Damian, Cãtãlin Ghiþã, Lora ºi Vasile
Haranaciu, Bianca Marin, Andra Motreanu, Mihaela Rogalski, Smaranda Iacoban au fost cei cu
care am întreþinut legãturi strânse de colaborare,
trimiþându-mi deseori materiale spre publicare
la revistele unde eram redactor sau cu care colaboram. Aceste materiale vorbeau de Brâncuºi,
de Ionesco, de Ciril Popovici, Mircea Eliade,
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A. B.: Acum, dacã treci (sau vei trece)
prin România, ce sentimente încerci faþã de tãrâmurile fascinante de altãdatã – ºi faþã de
oamenii „de altãdatã”, cei care mai supravieþuiesc necruþãtoarei treceri a timpului? Dar fecioraºul tãu, atât de înzestrat pentru a scrie ºi a
povesti (mirifice sunt basmele lui – cele pe care,
acum doi ani, mi le trimiteai, prin e-mail!), în
limba tatãlui sãu? Simte el, prin verbul tatãlui
sãu (ºi prin limba românã „în sine”!), fiorii
mistici ai apartenenþei (depãrtate spaþial, e
drept, dar ºi spiritual?) la un cu totul alt neam
decât cel în mijlocul cãruia trãieºte acum – cel
australian?
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Cioran, de Eminescu sau... despre pictorul
Niram ºi concepþia lui plasticã despre Samarago, Trefaut, Oliveira, Dostoievski, Einstein,
Camoes, Pessao etc. Am toatã stima pentru ei.
Nu numai cã scriu bine, ei duc glorios flacãra
culturii româneºti în afara perimetrului naþional.
De aceea m-am dus la Madrid... Sã-i întâlnesc!
ªi i-am întâlnit. Nu chiar pe toþi, precum aº fi
dorit, dar pe mulþi din „Grupul Niram”. Am
rãmas uimit câtã efervescenþã culturalã existã la
„Espacio Niram”, o cafenea literarã, unde vei
întâlni nu numai oamenii de litere ºi artã originari din România, ci ºi de alte naþii, predominat spanioli, interesaþi de literatura românã.
Aºa i-am cunoscut pe „ibericii” Martin Cid,
Isabel Del Rio, Héctor Martinez Sanz, pe scriitoarea germanã Kerstin Ahlers ºi alþii cu care am
legat prietenii noi. Am fost onorat atunci când
mi s-au organizat douã seri culturale. Prima searã a fost dedicatã lansãrii cãrþii mele, a doua, o
masã rotundã, o întâlnire de discuþii cu câþiva
scriitori ºi redactori de reviste spaniole.
Deci încã odatã afirm, nu ºtiu cât de importantã este cartea mea, sã lãsãm criticii sã-ºi
spunã cuvântul, motivul „lansãrii volumului” a
fost dorinþa de a mã întâlni cu prietenii mei
virtuali. ªi mã bucur din toatã inima cã am fãcut
acel pas spre Spania, Madrid!
A. B.: Articolele tale de atitudine, presãrate în multe din revistele de limbã românã
din lume (online ºi „pe hârtie”), vãdesc un interes febril pentru toate durerile românilor – nu
doar din România, ci fie ei din ce parte a apelor,
munþilor, oceanelor ºi graniþelor vor fi fiind:
te-a durut ºi continuã sã-þi sângereze condeiul
pentru cauza basarabeanã, pentru toþi emigranþii români, pentru toþi necãjiþii Neamului nostru…
Ce anume te face sã nu te poþi „debranºa”,
comod, tu, „australianul”, de la „robinetul”
deschis al rãnilor româneºti?
G. R.: Desigur, implicându-mã în jurnalistica româneascã, nu pot sa stau departe (sau
de-o parte) de durerile conaþionalilor noºtri, din
þarã sau din Basarabia. Am cãutat sã nu fiu nici
tendenþios, nici prea sentimental, ci sã caut sã
descopãr ºi sã prezint adevãrul. Cel mai de preþ
lucru a fost comunicarea. Comunicarea cu Primãria Chiºinãului, cu domnul Dorin Chirtoacã,
cu scriitori basarabeni, care mi-au trimis materiale despre evenimentele tragice, întâmplate în
aprilie 2009, apoi fotografii (cu care am demonstrat ce se întâmplã „acolo”). Aceste materiale le-am editat cu dragoste, le-am ataºat
imagini concludente ºi le-am rãspândit prin lume, la toate revistele unde sunt redactor, sau cu
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care colaborez! Au ajuns chiar ºi la românii din
Nigeria ºi noua Zeelandã. ªi sunt convins cã au
fost citite cu interes. Mulþi mi-au scris, sau au
scris articole de încurajare, de sprijin ºi ataºament faþã de fraþii de peste Prut. Trebuie sã ne
ajutãm, dacã vrem sã supravieþuim ca naþie!
A. B.: Aº dori mult (consultându-þi, evident, ºi „memoriile” tale, dar ºi mai proaspetele amintiri ale fiului tãu!) sã încerci a
schiþa, pentru români, sistemul de educaþie ºi de
învãþãmânt australian. Diferã mult de cel englez? Prin ce anume diferã de cel românesc?
Este mai bun decât cel românesc – ºi, dacã da,
de ce socoteºti tu cã da? Vezi bine cã suntem
dornici de a învãþa, mereu comparând…
G. R.: Nu ºtiu în ce mãsurã putem compara învãþãmântul australian cu cel românesc.
Nu îl cunosc prea bine pe cel actual din România, dar mi-l aduc cu drag aminte pe cel pe
care l-am „trãit” eu. Desigur cã sunt tendenþios
ºi nostalgic, zicând aceste vorbe. Cel de-acum,
din România, e cuprins (cred!) de haos, modernism capitalist prost-înþeles, de confuzie, de decadenþã, de neglijenþã, de iresponsabilitate. Elevii nu înþeleg ce fac la ºcoalã ºi ce beneficii vor
avea când o vor termina. Majoritatea o fac aºa...
de „dragu’ lelii” cã aºa „trebe sã mergi la ºcoalã
când eºti mic”. Apoi au dispãrut uniformele de
elev, fiind înlocuite cu „angarale” ºi accesorii de
parada modei, pentru cei ai cãror pãrinþi sunt cu
dare de mânã.
Aici, ºcolile se împart în trei categorii: de
stat normale, de stat selective ºi particulare.
Toate sunt organizate dupã sistemul tradiþional
englezesc. ªcolile normale de stat sunt gratuite
ºi pot fi accesate de orice elev. Cele selective
numai de copii dotaþi intelectual. Se intrã pe
bazã de teste, examene, ºi prin selecþie. ªi acestea sunt gratuite! Cele particulare costã! Sunt
pentru cei cu dare de mânã. Dar, au în schimb
educatori de elitã. Se face ºi carte multã, dar
costã. Cât? Între 8.000 ºi 30.000 de dolari australieni pe an. În fiecare an, dupã bacalaureat, în
ziarele centrale, apar liste cu rangul ºcolilor, în
funcþie de notele luate de elevi la examene.
Predominã ºcolile selective! Am fost norocos sã
am bãiatul la o asemenea ºcoalã! „Thanks to
God!” vorba australianului. ªi aº mai vrea sã îþi
spun ceva important: mai toate ºcolile au uniforme! ªi elevii sunt mândri de ele ºi le respectã!
ªi, astfel, nu scrie pe frunte nici unui copilaº cã
tãticul lui este milionar!
La ºcoala australianã se învaþã multe. Copiii sunt îndrumaþi, de la început, pe drumul pe
care vor sã-l urmeze... ªi, astfel, unii se spe-

A. B.: Care ar fi specificul culturii australiene? Australia – mai exact, Commonwealth
of Australia - este un spaþiu desprins cultural de
Marea Britanie – sau unul inclus? Dupã opinia
ta, ar exista punþi mistice, mãcar la nivel mitologic, între poporul român ºi cel australian? ªi
dacã da, care ar fi acestea?
G. R.: Stimate domnule AB, mã cam treci
prin toate sectoarele vieþii australiene de la A la
Z. Dar îþi rãspund cu plãcere! Specificul culturii

australiene în prezent este dominat de multiculturalism! Aici nu râde nimeni de tine cã nu eºti
anglo-saxon, sau cã nu ºtii o boabã englezeºte!
Mai sunt ºi de aceºtia! Pãrinþi stabiliþi la copii,
sau noii refugiaþi! Omul, naþia, obiceiul de-acasã este bine venit dacã nu produce „harm” (necazuri ºi probleme) celui de lângã tine. Poþi
vorbi cât de tare pe stradã în limba românã cã nu
o sã vinã nimeni sã te tragã de mânecã ºi sã îþi
zicã „Shut up!” (taci!). Desigur exprimarea ºi
comportamentul tãu în societatea multiculturalã
australianã trebuie sã fie corect, decent ºi sã nu
supere sau jigneascã pe nimeni! Cât despre spaþiul cultural britanic, pot spune cã s-a acomodat
ºi a devenit flexibil, împletindu-se cu noile culturi „venetice”! Totul a devenit un „melting pot”
precum le place australienilor sã spunã despre
naþia lor! Desigur principiile, limba oficialã, organizarea statalã ºi legile sunt tradiþional britanice. Sã nu uitãm cã Australia este o monarhie
constituþionalã, iar ºefa statului australian este
încã Her Majesty (the) Queen Elizabeth the Second! ªi culmea... nu prea mulþi „aussies” (diminutiv dat australienilor) au de gând sã voteze
o viitoare republicã.
Despre punþi mistice ºi asemãnãri între
români australieni, o sã vorbim cu altã ocazie.
Subiectul este destul de vast... ªi aici au existat
zmei, legende, haiduci (Ned Kelly!), poveºti
patriotice, Baricada Eureka, ºi chiar un legendar
prim-ministru adjunct (federal) de origine românã, Edward Teodorescu-Granville, supranumit ºi „Red Ted”.

Casã româneascã la Auckland, Noua Zeelandã
Anca GOJA

M

embrii comunitãþilor româneºti
din Noua Zeelandã sunt protejaþi
împotriva discriminãrilor de orice naturã prin câteva asociaþii înfiinþate în
acest colþ de lume care au menirea de a susþine
spiritul, limba românã ºi tradiþiile culturale ºi
spirituale româneºti, Una dintre aceste asociaþii este Asociaþia „Doina” din Auckland.
Asociaþia Doina, Auckland
Asociaþia Doina a românilor din Auckland (http://www.doina.co.nz/) a fost înfiinþatã
în vara anului 2000 de un grup de români din
localitatea neo-zeelandezã, fiind o organizaþie
democraticã, apoliticã ºi non-profit. Are rolul de

a menþine un contact strâns între membrii comunitãþii româneºti prin organizarea de întâlniri
periodice sau diferite activitãþi în care sunt implicaþi un numãr mare de voluntari.
Preºedintele asociaþiei este Adina Gabriela Giurgiu, originarã din Baia Mare, licenþiatã în
Chimie la Universitatea Bucureºti, emigratã în
Noua Zeelandã în 1998, împreunã cu soþul
Cristian ºi fetiþa Sabina (peste doi ani, aceasta a
primit o surioarã, pe Julia). În prezent, Adina
Giurgiu conduce laboratorul studenþesc de farmacologie al Facultãþii de Medicinã din cadrul
Universitãþii din Auckland. Este membru fondator al Asociaþiei Doina, „conºtientã cã în mica
noastrã comunitate trebuie sã ne întindem mâi-
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cializeazã sã devinã directori, mãcelari, zidari,
balerini, manageri, cântãreþi sau vidanjori (ºi
pentru aceastã meserie excelent plãtitã se fac
cursuri!) sau vânzãtori la piaþã. Sunt cursuri de
perfecþionare pentru toþi, în cadrul ºcolii, de la
cea primarã, pânã la generalã, sau liceu. ªi TOÞI
înþeleg cã orice meserie este necesarã societãþii.
ªi se plãteºte... iar cu banii poþi duce o viaþã decentã! Îmi spunea odatã un plumber (instalator
de apã-canal) cotrobãind prin toaleta mea înfundatã, cã nu ºi-ar schimba meseria cu o alta
mai curatã, deoarece câºtigã mai bine decât un
ministru. Aºa o fi! Trebuie sã îþi iubeºti meseria!
Am aici, la Sydney, un prieten milionar 100% al
cãrui bãiat este zugrav! Ei ºi! Când apar la o
petrecere nu îþi dai seama care e mai bogat dintre
tatã ºi fiu... Dar amândoi sunt oameni de calitate. Respectaþi ºi plãcuþi! Iar seniorului nu-i
zice nimeni „ºefu” ca sã se punã bine cu el...
doar, doar o „pica ceva”... ªi culmea, milionaru’
nu are stea în frunte ºi bea acelaºi „brand” de
bere pe care îl beau ºi zugravii!
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2009 - Ziua României sãrbãtoritã în
Noua Zeelandã: Doamna Adina Giurgiu,
preºedinta Asociaþiei „Doina”,
Domnul Guilford Montgomerie Davidson,
ES Domnul Ambasador Mihai Stuparu,
consulul onorific Român la Wellington ºi
Doamna Cristina Stuparu
nile ºi sã ne ajutãm unii pe alþii, ca într-o familie
mai mare” – spune ea. Este ºi iniþiatoarea ºi
organizatoarea celor douã tabere de copii din
Auckland, alãturi de soþul sãu, ºi îndrumã copiii
mai mãriºori înscriºi la ªcoala Româneascã.
De anul trecut, vicepreºedintele asociaþiei
este Eduard Popescu, emigrat în Noua Zeelandã
din anul 2002. Mãrturiseºte cã a descoperit asociaþia încã din primele sãptãmâni de ºedere în
þara de adopþie.
Activitãþi
Pentru a-ºi atinge obiectivele propuse
Asociaþia Doina a înfiinþat, în aprilie 2001, emisiunea de radio în limba românã intitulatã Românie, plai de dor, difuzatã la Planet FM, timp
de o orã pe sãptãmânã.
În septembrie 2008 a fost înfiinþatã de
asociaþie ªcoala Româneascã din Auckland.
Aici copii învaþã, în limba românã, noþiuni care
þin de cultura, istoria ºi geografia românilor, dar
ºi obiceiuri româneºti precum vopsirea / încondeierea ouãlor de Paºti sau crearea de mãrþiºoare. ªcoala Româneascã este frecventatã de
circa 30 de copii de vârste diferite (Alunii – sub
5 ani, Stejarii – 5-8 ani, Brazii – peste 8 ani).
Tot copiilor români li se adreseazã ºi Tabãra româneascã, un proiect unic în rândul comunitãþilor româneºti din diaspora, care s-a materializat pentru prima oarã în ianuarie 2008, iar
a doua oarã în ianuarie 2009, la Whaitawheta
Camp, Waihi, la o orã distanþã de Auckland,
într-o pitoreascã zonã de munte. În tabãrã se
vorbeºte româneºte, se cântã româneºte, se ascultã poveºti ºi legende româneºti, se vizionea-
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zã, seara, filme pentru copii în limba românã ºi
se mãnâncã bucate tradiþionale româneºti. Copiii, supravegheaþi de instructori voluntari (pãrinþi ºi bunici), sunt împãrþiþi în trei grupe de
vârstã, fiecare având ca denumire una dintre
culorile drapelului românesc.
Asociaþia organizeazã, periodic, expoziþii
ºi întruniri publice prin care se promoveazã cultura ºi limba românã. De exemplu, în august
2009 a avut loc un concert de pian al unui mare
muzician de origine românã din Auckland, Eugen Albulescu. Asociaþia a sprijinit ºi trupa de
teatru Zi de mai, înfiinþatã de doi actori români
din Auckland, care a oferit spectacole de teatru,
poezie ºi muzicã.
Asociaþia Doina pune la dispoziþia românilor din zonã Biblioteca „Iulia Hasdeu”, în
patrimoniul cãreia se gãsesc cãrþi de literaturã
românã clasicã ºi contemporanã, cãrþi pentru
copii ºi tineret, traduceri din literatura universalã, cãrþi de eticã ºi filosofie, cãrþi de artã,
culturã ºi civilizaþie, de sport ºi turism, dicþionare ºi enciclopedii, cãrþi de sãnãtate ºi cu
subiect medical, cãrþi de utilitate generalã, cãrþi
didactice ºi manuale ºcolare.
Proiecte
Un proiect ambiþios al asociaþiei este achiziþionarea sau construirea unui sediu în Auckland, care va purta numele de Casa româneascã.
Pentru aceasta se încearcã strângerea de fonduri,
în special prin donaþii, dar ºi prin eventuale
sponsorizãri sau, de ce nu, subvenþii din partea
autoritãþilor locale neo-zeelandeze ºi a Guvernului României.
Cei care doresc sã contacteze Asociaþia
Doina o pot face scriind la adresa de e-mail contact@doina.org.nz
Pagini Româneºti
în Noua Zeelandã
– 60 de numere
pentru aproape 1.000 de cititori
Ajunsã, în luna iunie a acestui an, la numãrul 60, revista Pagini Româneºti în Noua
Zeelandã (http://prnz.weblog.ro/) demonstreazã
cã a devenit o prezenþã de nelipsit în rândul
comunitãþii româneºti din acea parte de lume.
Realizatã voluntar de Adina ºi Cristi Dumitrache, editorii publicaþiei, aceasta numãrã 550 de
cititori din întreaga Noua Zeelandã, majoritatea
din localitãþi precum Auckland, Wellington,
Christchurch, Dunedin, Napier, Invercargill,
Ashburton, Cambridge, la care se adaugã alþi
420 de cititori rãspândiþi în toate colþurile lumii:
Statele Unite ale Americii, Canada, Suedia, O-

Textul vorbeºte despre doi reprezentanþi de
marcã ai exilului românesc, scriitorii Vintilã
Horia ºi Virgil Gheorghiu, rezumând, în câteva
fraze, câte un roman reprezentativ al fiecãruia.
Aflãm, astfel, cã Vintilã Horia a fost rãsplãtit cu
prestigiosul Premiu Goncourt pentru romanul
sãu Dumnezeu s-a nãscut în exil, dar care i-a fost
doar atribuit, nu ºi decernat în cadrul unei ceremonii, din pricina acuzaþiilor de a fi avut legãturi cu Garda de Fier. Despre Virgil Gheorghiu aflãm mai multe din prezentarea romanului
sãu autobiografic Ora 25, una dintre cãrþile sale
de referinþã. Revistei nu-i lipseºte latura de divertisment, cititorii întâlnind în paginile ei rubrici de film, sport sau muzicã. La aceasta din
urmã citim un interesant articol despre familia
Canetti, unul dintre membrii sãi, Jacques, fiind
profesor al celebrului Jacques Brel, dar ºi o
pasionantã mãrturie despre flamenco, în viziunea lui Jean Cocteau (citat în articol), acesta
fiind „arta de a scoate foc pe gurã, pentru a-l
stinge apoi cu picioarele”.
Pentru clipele în care simþim nevoia sã ne
ridicãm pe vârfuri pentru a atinge albastrul cerului, Pagini Româneºti… ne oferã tradiþionala
rubricã de poezie (cu versuri de Mihai Eminescu, Adrian Botez, Melania Cuc, Nicu Vintilã
ºi Olga Alexandru Diaconu), iar la rubrica „Viaþa spiritualã” cel de-al IV-lea episod dedicat
istoriei Bisericii Ortodoxe Române. Din paginile publicaþiei nu lipsesc semnãturi cu greutate,
precum cele ale criticului de film Irina Margareta Nistor, editorialistului ziarului Evenimentul Zilei, Cãlin Hera, scriitorului ºi publicistului Liviu Antonesei.
Revista se distribuie gratuit, prin e-mail,
împreunã cu Buletinul Parohial lunar „Sfânta
Luminã” al Parohiei Ortodoxe Sfântul Ignatie
Teoforul din Auckland, realizat împreunã cu
preotul Mircea Corpodean.

Copii în tabãra româneascã
(Whaitawheta Camp, Noua Zeelanda)
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landa, Germania, Singapore, Australia, Franþa,
Spania, Brazilia sau România. Revista apare din
anul 2005 ºi este gratuitã, la elaborarea ei colaborând o mulþime de pasionaþi ai scrisului, care,
cu toþii, se strãduiesc sã pãstreze intactã calitatea publicaþiei, standardele culturale cât mai
înalte, respectul faþã de limba românã. Dupã cum
mãrturiseºte editorul Cristi Dumitrache, „Noi nu
suntem o asociaþie, ci o mânã de oameni care îºi
doresc sã facã bine în jurul lor, câþiva scriitori
pasionaþi care realizeazã o revistã ce are drept
scop pãstrarea tezaurului ligvistic românesc ºi
promovarea României ºi a românilor în þara în
care locuim”.
Numãrul 60 (iunie 2010) este unul consistent ºi foarte variat, astfel încât va trezi, cu
siguranþã, interesul multor cititori, nu neapãrat
trãitori în Noua Zeelandã. Comentariul intitulat
„Spânzuraþi-ne!” este strigãtul de disperare al
unui pensionar din România iscat de mãsurile
radicale de reducere a cheltuielilor bugetare anunþate de Guvernul Boc. Într-o notã mai relaxatã citim urmãtoarea rubricã a revistei, cea de
ºtiri, unde, printre altele, aflãm câte ceva despre
Alexandra Ioan, soprana româncã ce cântã în
Nunta lui Figaro de Mozart pe scena New Zealand Opera, alãturi de nume consacrate ale
scenei neo-zeelandeze. Aceeaºi rubricã ne oferã
detalii despre o donaþie de caiete fãcutã de revista Pagini Româneºti… unor ºcoli din Auckland, Hamilton ºi Wellington, dar ºi despre
vizita în Australia a scriitorului ºi profesorului
George Anca. Pentru nostalgici, un interviu cu
Ricky Dandel – solist, compozitor, showman ºi
doctor în filologie (!), nãscut la Sibiu ºi stabilit
la Munchen, dupã ce a pãrãsit România în vara
anului 1989, în plinã glorie. Rubrica „Personalitãþi istorice”, unde clujeanul Dan Brudaºcu
scrie despre domnia regelui Mihai I sub comuniºti, este urmatã de rubrica „România rupe
tãcerea”, unde aflãm episodul al IV-lea (din
totalul de ºapte) din „Procesul ceauºeºtilor”. Un articol semnat de unul
dintre cele mai controversate personaje din istoria comunistã a României
– Ion Mihai Pacepa, fost ºef al spionajului românesc ºi consilier personal al
lui Nicolae Ceauºescu. Poetul ºi eseistul maramureºean George Petrovai
ne introduce în noua rubricã „Fiat
Voluntas Tua”, unde, împreunã cu
doctorul Coriolan Dragomir, va prezenta reþete naturiste ºi tehnici Yoga,
dar revine, câteva pagini mai încolo,
cu un amplu articol: „Diaspora româneascã ºi dimensiunea ei culturalã”.
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Caleidoscop internautic
Alte asociaþii ale comunitãþilor româneºti din strãinãtate
Ana BIZÃU
Asociaþia Românilor din Finlanda
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Preºedinte: Rodica Moldovan
www.arofi.org

Asociaþia Românilor din Finlanda a fost
creatã în 31 mai 2005 cu scopul declarat de a
strânge legãturile între românii din þara celor o
mie de lacuri ºi de a încerca sã prezinte câte ceva
despre þara noastrã localnicilor, ºi numãrã în
prezent 48 de membri din diferite regiuni ale
Finlandei. Asociaþia susþine ºi organizeazã activitãþi în cadrul comunitãþii românilor care trãiesc în Finlanda, contribuind la menþinerea identitãþii culturale româneºti ºi la promovarea imaginii României în lume.
Organizaþie non-profit, independentã, neafiliatã politic ºi bazatã pe voluntariat, Asociaþia
Românilor din Finlanda are urmãtoarele obiective: promovarea unei imagini pozitive ºi realiste a României în Finlanda, pãstrarea ºi conservarea identitãþii din punct de vedere cultural,
lingvistic ºi religios a românilor care trãiesc în
Finlanda, funcþionarea ca liant pentru românii
de toate vârstele ºi categoriile socio-profesionale din Finlanda, identificarea mecanismelor
integrative adecvate românilor stabiliþi în Finlanda.
Dintre activitãþile Asociaþiei Românilor din
Finlanda, menþionãm participarea la World Village Festival din Helsinki ºi la Sãptãmâna româneascã în Espoo, dar ºi organizarea de „sãrbãtori româneºti”, acþiuni pentru ziua copilului
ºi cursuri de finlandezã.
Asociaþia culturalã
„AUT PRO ROM“ Graz (Austria)
Preºedinte: Ionel Mircea Popi
www.autprorom.at
AUT PRO ROM s-a înfiinþat la 24 ianuarie
2000 din iniþiativa unui grup de români din
Graz, condus de domnul Ionel Mircea Popi.
Scopul principal al iniþiatorilor a fost acela de a
prezenta o imagine nouã a Romaniei în Graz
respectiv landul Steiermark.
Pentru început s-au organizat spectacole
artistice ºi folclorice româneºti o datã la douã

luni, la care au fost invitaþi maeºtri ai scenei
muzicale ºi teatrului românesc, iar în prima
sâmbãtã a lunii octombrie a fiecãrui an Întâlnirea românilor la Graz.
Începând cu toamna anului 2001 s-a trecut
la organizarea Sãptãmânii româneºti la Graz.
Prima ediþie a inclus în program urmãtoarele
manifestãri: expoziþie de fotografii – România
azi; expoziþie de îmbrãcãminte din fibrã de cânepã ºi de covoare ºi tapiserii din Sibiu; sãptãmâna culinarã româneascã; un turneu de fotbal
ºi, în încheiere, Balul Întâlnirea românilor. Urmãtoarele ediþii au adus noutãþi precum întâlnirea clubului oamenilor de afaceri, Seara românilor - emisiune transmisã pe canalul România Internaþional, expoziþii de artã plasticã
româneascã.

La turneul de fotbal
organizat
anual la Graz.
Probabil cel mai mic
suporter al echipei
românilor din Graz,
în braþele mamei,
poartã un tricou cu
însemnele Naþionalei
României: tricolorul
ºi cuvântul
ROMÂNIA

inscripþionat
pe spate.
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Presedinte: Jean-Pierre Longre
http://rhone.roumanie.free.fr

Asociaþia Rhône – Roumanie încearcã sã
creeze o legãturã între toate iniþiativele din departamentul Rhône, fie ele private, asociative
sau comunale, pentru a facilita integrarea cetãþenilor români ºi schimbul de informaþii ºi
experienþe privind relaþiile franco-române.
Încã de la crearea sa, Asociaþia Rhône –
Roumanie a organizat ºi susþinut numeroase acþiuni culturale (concerte, serate festive, mese
rotunde, conferinþe ºi expoziþii) ºi acþiuni de
solidaritate în parteneriat cu alte organizaþii
franceze ºi române. Un loc aparte în calendarul
festivitãþilor îl ocupã Ziua Naþionalã a României.
Susþinerea ºi promovarea agroturismului
este o altã cale prin care Asociaþia Rhône –
Roumanie încearcã sã strângã legãturile între
culturile românã ºi francezã.
Activitatea asociaþiei este ilustratã printr-un
buletin ce apare de trei ori pe an ºi cuprinde
anunþuri, reviste de presã, rezumate ºi articole
de fond pe teme de culturã, politicã, economie,
turism.

Preºedinte: Cristian Focºa
www.printempsroumain.org

Asociaþia Printemps Roumains este o asociaþie culturalã fondatã în 2005 în Lille, ce îºi
propune sã contribuie la o mai bunã cunoaºtere
reciprocã a culturilor românã ºi francezã, jucând
rolul de interfaþã între cele douã societãþi. Membrii asociaþiei sunt în primul rând români care
trãiesc în Lille, dar ºi prietenii lor francezi sau
români care trãiesc în România.
Asociaþia Printemps Roumain îºi doreºte
sã lanseze o invitaþie în universul cultural românesc într-un schimb permanent de idei prin
mijlocirea manifestãrilor culturale ºi artistice.
Activitatea asociaþiei este foarte bogatã ºi diversã, incluzând manifestãri de Ziua Naþionalã,
Carnavalul copiilor de Lãsata Secului, expoziþie
de mãrþiºoare sau de ouã încondeiate, dar ºi participãri prin organizarea de standuri la Festivalul limbilor, Ziua Asociaþiilor Interculturale,
Festivalul de film european.
O iniþiativã originalã o reprezintã organizarea Zilelor culturale româneºti, a ºasea ediþie a acestei manifestãri fiind prevãzutã pentru
luna decembrie 2010.
South Island Romanian
Association Incorporated
(Noua Zeelandã)
Preºedinte: Marcus Titus Bulzan
http://romania.co.nz/ro/

South Island Romanian Association Incorporated (Asociaþia Româneascã din Insula de
Sud) este o asociaþie a românilor care trãiesc în
oraºul Christchurch, South Island, una din cele
mai importante insule ale Noii Zeelande. Scopul declarat al asociaþiei este de a oferi românilor din Christchurch oportunitatea de a întâlni
alþi români care trãiesc în Insula de Sud. Accesul
la activitãþile ºi facilitãþile asociaþiei se face în
baza calitãþii de membru, dar cotizaþia de 5$ pe
lunã face aceastã calitate accesibilã oricui. Din
trei în trei luni asociaþia organizeazã întâlniri
generale, unde sunt fixate obiectivele comunitare ºi pregãtite activitãþile culturale, sportive ºi
sociale.
Pentru a susþine integrarea imigranþilor
români nou veniþi în comunitate, asociaþia le
pune la dispoziþie diverse informaþii despre demersurile legale si administrative, asociaþii imobiliare ieftine, târguri de maºini, instituþii de
învãþãmânt, date de contact ale altor comunitãþi
româneºti din zonã.

ASOCIAÞII ROMÂNEªTI ÎN LUME

Asociaþia Rhône – Roumanie
(Franþa)

Asociaþia Printemps Roumain
din Lille (Franþa)
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Începând cu anul 2004, activitatea asociaþiei Aut Pro Rom s-a diversificat. Din dorinþa de
a atrage cât mai mulþi cetãþeni austrieci la manifestãrile sale, s-a trecut la colaborarea cu asociaþiile locale, dar ºi cu asociaþii din alte þãri. În
colaborare cu asociaþia studenþilor români din
Graz Ateliero s-au organizat mese rotunde, iar
în parteneriat cu asociaþia româno-italianã Decebal din Trieste (Italia) un festival de muzicã ºi
poezie Primãvara româneascã.
În luna martie 2006, prin programul România azi, a debutat la Radio Helsinki, postul de
radio local, prima emisiune în limba românã cu
o duratã de o orã ºi treizeci de minute, difuzatã
de douã ori pe lunã, iar din 2007 a fost introdus
programul Cafeneaua de duminicã, difuzat duminica între orele 16:00- 17:00.
În anul 2008, în acord cu febra Campionatului European de Fotbal, asociaþia Aut Pro
Rom îºi îndreaptã atenþia asupra acestui sport,
susþinând participarea echipei româneºti la prima ediþie a Campionatului de fotbal al imigranþilor europeni din Graz. În anul 2010, în paralel
cu Campionatul Mondial de Fotbal, se desfãºoarã o nouã ediþie a campionatului de fotbal al
strãinilor din Graz.
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Asociaþia Românilor Canadieni
(Canada)
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www.arcanada.org

Asociaþia Românilor Canadieni (A.R.C.)
a fost înfiinþatã în octombrie 1952, fiind prima
asociaþie culturalã româneascã de tip laic din
Canada. Asociaþia a generat o serie de iniþiative
ºi evenimente destinate românilor canadieni,
promovând spiritul de libertate în þara de origine
ºi de multiculturalism în þara de adopþie.
De iniþiativa A.R.C. a fost determinatã
construirea noii biserici Buna Vestire de pe
Cristoph Colomb din Montreal, deschiderea la
Val David a parcului A.C.R. cunoscut sub numele de „Satul Românesc”, inaugurarea strãzilor Predeal ºi Podul Românilor, douã toponimii unice în Quebec. Din 1971 se înfiinþeazã
la Montreal prima emisiune de radio în limba românã „Ora de radio”, cu difuzare sãptãmânalã,
emisiune ce a continuat neîntreruptã pânã la
sfârºitul anului 1999, când a fost preluatã de
Federaþia Asociaþiilor Române din Canada. De
altfel, ºi Federaþia Asociaþiilor Române din
Canada a rezultat din iniþiativa A.C.R. de a uni
organizaþiile româneºti din cele zece provincii
canadiene în scopul comun de ajutorare a românilor stabiliþi în Canada.
În 2003, la celebrarea a 50 de ani de existenþã, Asociaþia Românã din Canada inaugureazã Muzeul A.C.R., care gãzduieºte o serie de
obiecte, costume ºi cãrþi cu specific românesc
donate în timp de cãtre membrii asociaþiei.
Asociación Cristiana Ortodoxa
Rumana de la Argentina (ACORA)
Preºedinte: Sergiu Ionescu
http://www.rumaia.org.ar/
prumania.html

În Argentina nu este recunoscut conceptul
de „minoritate naþionalã” ºi nu se poate ºti cu
exactitate numãrul românilor stabiliþi în aceastã
þarã, dar se estimeazã cã ar fi în jur de 10.000.
Dintre aceºtia, majoritatea trãiesc în Buenos
Aires, unde s-au organizat în câteva asociaþii
mai mult sau mai puþin durabile.
Asociación Cristiana Ortodoxa Rumana
de la Argentina (ACORA) a fost constituitã în
2003 cu obiectivul general de a promova cultura
ºi tradiþiile româneºti ºi de a strânge legãturile
cu þara de origine. Obiectivele specifice ale asociaþiei sunt: practicarea cultului ortodox, constituirea unei parohii ortodoxe ºi construirea unei
biserici ortodoxe în Buenos Aires unde sã fie
adus un preot ortodox.

Aceste deziderate au ajuns sã fie împlinite
în 2008, când pe 14 decembrie a fost celebratã
cu multã emoþie ºi bucurie prima liturghie în
Biserica Sfântul Apostol Andrei Buenos Aires
de cãtre preotul Vasile Ioan Tivadar, primul
preot titular al acestei dioceze. Fondarea Bisericii Ortodoxe Române din Buenos Aires a fost
sprijinitã ºi de Asociación Cultural y Mutual
Rumano-Argentina (AS.ROM.AR) condusã de
Vasile Gheorghiu ºi de Arhiepiscopia Ortodoxã
Românã din Cele Douã Americi.
Societatea Culturalã
Româneascã Dacia
(Kazahstan)
Preºedinte: Nicolae Pluskis
http://romaniidinkazahstan.info

Potrivit datelor statistice (recensãmântul
din anul 1999), în Republica Kazahstan, þarã
fostã sovieticã din Asia Centralã, unde convieþuiesc cca.120 de naþionalitãþi, trãiesc 20.054 de
persoane de origine românã care au ajuns aici în
mai multe etape prin deportare, repartiþie de
muncã sau de bunã-voie. Majoritatea acestora
provin din regiunile istorice româneºti Basarabia, Bucovina de Nord ºi faptul cã trãiesc
dispersat face sã fie treptat asimilaþi de populaþia localã. Abia în 2005 au reuºit sã se regãseascã într-o formã asociativã, înregistratã juridic, care sã le reprezinte interesele în relaþiile
cu România ºi autoritãþile din Kazahstan.
Societatea Culturalã Româneascã Dacia a
luat fiinþã în aprilie 2005 în oraºul Karaganda
din centrul Kazahstanului, în urma a trei ani de
demersuri, cauza etnicilor români fiind susþinutã intens de fostul ambasador al României la
Alma-Ata, Vasile Soare.
Imediat dupã constituire, Societatea Culturalã Româneascã Dacia a demarat acþiuni de
identificare a persoanelor de origine/etnie românã din regiune ºi de promovare a ideii necesitãþii consolidãrii comunitãþii. În colaborare
cu TV Karaganda a fost realizat un film documentar despre comunitatea etnicilor români în
care se prezintã etapele sosirii lor în regiune,
modul lor de viaþã, eforturile de renaºtere ºi
pãstrare a limbii, culturii ºi tradiþiilor româneºti.
Activitatea societãþii presupune ºi deschiderea ºi amenajarea unui sediu, susþinerea tinerilor de origine românã în a urma studii în
România ca bursieri ai statului român, deschiderea unor cursuri de limba românã la sediul
societãþii, activitãþi culturale ºi artistice.

Preºedinte: Dorian Tãnase
www.carpatica.dk

Înfiinþatã la iniþiativa unui grup de români
din Aarhus, Asociaþia Româno-Danezã Carpatica îºi propune desfãºurarea unor activitãþi cu
caracter cultural ºi social prin care sã reuneascã
românii din Danemarca, cu precãdere din Iutlanda, oferindu-le sprijin indiferent dacã sejurul
lor este permanent sau temporar.
Asociaþia Româno-Danezã Carpatica ºi-a
început activitatea în 2007, ajungând în prezent
sã numere 27 de membri activi. Statutul asociaþiei prevede o cotizaþie de 100 de coroane pe
an. Activitãþile asociaþiei sunt diverse, în octombrie 2009 a lansat o invitaþie la un concert de
muzicã clasicã în programul cãruia figura George Enescu. Pentru a celebra ziua de 1 Decembrie, Asociaþia Româno-Danezã Carpatica organizeazã o searã româneascã „Decembrie
românesc” cu concert de muzicã româneascã ºi
bucate tradiþionale româneºti. ªi Revelionul se
aflã anual în atenþia asociaþiei, pentru ca românii
care doresc sã fie împreunã cu alþi români la
cumpãna dintre ani sã aibã aceastã posibilitate.
Activitãþile sportive ºi în aer liber prilejuiesc ºi ele reuniri ale membrilor ºi prietenilor asociaþiei. În noiembrie 2009, aceºtia au
fost invitaþi la o partidã de badminton, iar în
februarie 2010, la o partidã de bowling, urmatã
de un prânz cu bufet suedez.
Asociaþia Românilor din Asturia
A.R.A. (Spania)
Preºedinte: Iuliana Gonzales Arguelles
http://asociacionara.org

Asociación de Rumanos en Asturias este o
organizaþie formatã pentru a apãra drepturile ºi
interesele imigranþilor români care trãiesc în
provincia Asturias, vizând atingerea demnitãþii
sociale, culturale ºi materiale ºi integrarea lor
liberã ºi voluntarã în viaþa de zi cu zi a societãþii
asturiene.
Manifestãrile asociaþiei – concerte, expoziþii, conferinþe, seminarii – s-au materializat
atât în urma activitãþilor de voluntariat, cât ºi în

urma colaborãrii cu alte asociaþii româneºti din
Spania. Pentru a marca ziua de Decembrie, în
2009 a fost organizatã expoziþia de picturã Tineri artiºti români cu lucrãri în ulei, desene în
cãrbune ºi cretã, fotografie, graficã. Echipa formatã din tinerii artiºti români a realizat o demonstraþie artisticã la faþa locului, urmatã de un
concurs de picturã pentru public cu tema Deseneazã în trei culori. În continuarea evenimentului a fost organizat un marº pe strãzile oraºului
Coslada, cu participarea tinerilor voluntari din
asociaþiile organizatoare îmbrãcaþi în costume
populare româneºti.
În 2010, din 26 martie pânã în 12 aprilie,
Asociación de Rumanos en Asturias a organizat
în Gijón Sur expoziþia Reprezentând România
printr-o paradã de costume populare, o vastã
colecþie de diapozitive ºi expuneri de fotografii.
Aceastã expoziþie itinerantã ºi-a mutat spaþiul
de expunere în Colombres – Ribadedeva în perioada 14-26 aprilie 2010.
Un capitol important din activitatea asociaþiei îl reprezintã oferirea de informaþii de
interes juridic ºi consiliere în ce priveºte legislaþia. Asociación de Rumanos en Asturias este
afiliatã Programului de Întoarcere Voluntarã
gestionat de Direcþia Generalã pentru Integrare
Socialã ºi FEDROM (Federaþia Asociaþiilor de
Emigranþi Români din Spania). Acest program
este adresat persoanelor strãine cu reºedinþa în
Spania, în principal de origine românã, ºi care
din motive umanitare îºi exprimã dorinþa de a se
întoarce în þara de origine.
Asociaþia socio-culturalã Mioriþa
(Belgia)
Preºedinte: Florinela Petcu
www.miorita.be

Mioriþa este o asociaþie socio-culturalã
belgiano-românã non-profit înfiinþatã în 2002,
cu sediul în Anvers ºi activitãþi în întreaga
Flandrã. Activitãþile asociaþiei, desfãºurate cu
ajutorul voluntarilor, îºi propun sã contribuie la
schimbarea imaginii României în Belgia, sã facã
cunoscute valorile româneºti ºi sã contribuie la
integrarea românilor care locuiesc ºi muncesc
temporar sau permanent în Belgia. Pentru organizarea acestor activitãþi, Asociaþia Mioriþa
colaboreazã uneori cu consiliile municipale, asociaþii locale de ajutor umanitar, Universitatea
din Anvers, ºcoli, fundaþii culturale, Televiziunea Flamandã VTR.
Încã de la înfiinþare Asociaþia Mioriþa a
avut activitãþi multiple ºi diverse: expoziþii (dintre care s-a remarcat cea de icoane româneºti),
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concerte, filme, seri gastronomice ºi degustãri
de vinuri, ateliere creative (atelier de încondeiat
ouã, atelier de fãcut naiuri, care au avut atât de
mult succes încât au fost reeditate), sesiuni de
informare ºi întâlniri informale, traduceri legalizate ºi interpretare, activitãþi muzicale ºi culinare în cadrul conferinþelor ºi a altor evenimente. Unele activitãþi au caracter ciclic, fiind
reluate în fiecare an: cursurile de limba românã,
seminarul „Educaþie interculturalã” cuprinzând
sesiuni de informare, serile informative ºi dezbaterile din seria „Europa în viaþa ta”.
Anul 2010 a debutat în ianuarie cu o expoziþie de fotografie despre Maramureº organizatã la Antwerpen, mutatã în luna iunie la
Gent. Manifestãrile artistice au continuat în
cursul lunii mai cu o expoziþie de picturã româneascã modernã la Galeria Cozia din Hamme
iar în luna iunie, din nou la Antwerpen, Asociaþia Mioriþa a reprezentat România la „Ziua
interculturalã”.
Societatea Culturalã Româneascã
din Oxford – ROMASOC
(Marea Britanie)
Persoana de contact: Rãzvan Novacovschi
www.romanians-oxford.org.uk

Fondatã în februarie 2006, Societatea Culturalã Româneascã din Oxford îºi propune sã
devinã un punct de întâlnire pentru români ºi
pentru cei interesaþi de cultura românã, sã stimuleze interesul studenþilor români pentru Universitatea din Oxford ºi sã promoveze o mai
bunã înþelegere a culturii române. Încercând sã
fie în acelaºi timp o asociaþie popularã, culturalã
ºi academicã, Societatea Culturalã Româneascã
din Oxford este deschisã tuturor, indiferent de
naþionalitate sau de apartenenþa sau nu la Universitatea din Oxford. Activitãþile sale sunt variate, mergând de la cele cu caracter cultural pânã
la întâlniri de socializare ºi acþiuni caritabile.
În acord cu moto-ul societãþii „Cei care
dau ordine sã le ºi execute”, fiecare membru este

încurajat sã iniþieze ºi sã organizeze activitãþi
sub egida societãþii, atitudine ce a prilejuit un
calendar bogat în evenimente în fiecare an, unele dintre ele având caracter repetitiv: festivalul de tradiþii populare „Mucenici” pentru a
marca începutul Postului Mare, seara de poezie
„Limba noastrã cea românã” dedicatã românilor
din toatã lumea, prezenþa la Freshers’ Fair (manifestãrile destinate „bobocilor” universitari),
proiecþiile de film românesc „An evening of Romanian film”. Marile sãrbãtori religioase ale
anului sunt de asemenea celebrate anual: concerte de colinzi, petreceri de Crãciun ºi Anul
Nou, masa de Paºti. O manifestare mai nouã,
care în martie 2010 a fost la a doua ediþie, este
„Cântarea României” – searã de poezie, muzicã
ºi teatru satiric.
Societatea Culturalã Românã din Oxford
are ºi o echipã de fotbal cu care participã la
meciuri amicale ºi la campionatul de fotbal local, ajuns în 2010 la cea de-a treia ediþie.

***
Agenþia de presã a românilor de
pretutindeni
http://www.rgnpress.ro/
Români în lume
http://www.romanian-portal.com/
Români în Finlanda
http://www.romanians-fi.info/ro/
Portalul românilor din Elveþia
http://www.casa-romanilor.ch/
Portalul românilor din Austria
http://www.wien.ro/
Portalul românilor din Franþa
http://www.filiera.fr/
Portalul românilor din Olanda
http://www.romanians.nl/
Portalul românilor din Danemarca
http://romania.dk/
Portalul românilor din Italia
http://www.romania-italia.info/forum/
Portalul românilor din Spania
http://www.spaniaromaneasca.com/
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CONSTANTIN MÃLINAª - IN MEMORIAM
Îndrumãri testamentare

PSS episcopul Virgil Bercea al Episcopiei Române Unite cu Roma Greco-Catolice de Oradea.
Deoarece am considerat subiectul nefinalizat,
ne-am propus publicarea fondului de carte al
bibliotecii pânã în anul 1948, deziderat rãmas de
acum nerealizabil în colaborarea iniþialã.
Pe parcursul cercetãrilor întreprinse,
Constantin Mãlinaº a avut în atenþie subiectul
bibliotecilor particulare ºi a publicat singur, sau
în colaborare cu semnatara acestor rânduri, biblioteca lui Iosif Vulcan donatã ºcolii beiuºene,
bibliotecile cãrturarului Ioan Corneli, a profesorului Teodor Roºiu etc.
Am semnat studii ºi articole împreunã ºi
în momente grele, când el avea restricþie de a
scrie, în urma unui conflict cu un potentat al
vremii, cu puteri în domeniul „culturii”. Ne-am
folosit de pseudonimul Stelaru D., unanim recunoscut, dar acceptat în mod tacit.
O temã îndelung cercetatã, cu rãbdare,
pasiune ºi perseverenþã, a fost Ioan Corneli,
subiectul tezei sale de doctorat, pentru publicarea cãreia a fost nevoit sã creeze un program
special de calculator, pentru a reda semnele diacritice din manuscrisele filologice. Un subiect
aparte de cercetare comunã l-a constituit persoana pitoreascã a preotului unit Ioan Muntea-
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datorie de onoare m-a determinat sã
scriu aceste rânduri, în memoria
unui prieten ºi colaborator constant,
care a fost pentru mine, timp de aproape trei
decenii, Constantin Mãlinaº. Pare incredibil, în
tumultul zilelor de azi, ca o relaþie bazatã doar
pe respect ºi ajutorare reciprocã sã dãinuiascã
atât de mult. Mi-am propus sã evoc unele momente ale activitãþii noastre profesionale, dar ºi
ale prieteniei care ne-a legat, mai puþin cunoscute de cei din exterior.
Colaborarea a început cu primul articol pe
care l-am semnat împreunã, privind inventarele
cãrþilor deþinute de Gimnaziul greco-catolic de
bãieþi din Beiuº. La vremea respectivã eu
lucram la Filiala Arhivelor Statului Oradea, iar
el la sectorul bibliografic al Bibliotecii judeþene.
Deoarece documentele gãsite pe parcursul prelucrãrii materialului arhivistic erau inedite ºi mi
s-au pãrut interesante, i le-am semnalat lui, specialist în carte veche ºi documentarã. Mãlinaº
mi-a propus sã colaborãm în elaborarea unei
lucrãri privind biblioteca liceului beiuºean. Prima lucrare asupra subiectului semnatã împreunã
s-a publicat în anul 1982, în paginile revistei
Crisia, editatã de Muzeul „Þãrii Criºurilor” din
Oradea. O coincidenþã a destinului a fãcut ca ºi
ultimul studiu complex redactat împreunã sã se
refere la acest subiect apropiat sufletului sãu.
Studiul intitulat Sfragistica bibliotecii liceului
de la Beiuº pânã la 1948 a vãzut lumina tiparului la începutul anului 2010. Nu a mai putut
vedea lucrarea publicatã, dar i-am transmis la
spitalul din Cluj, unde era internat, cã studiul s-a
tipãrit, ºi el a avut tãria de a se bucura.
Soarta fondului de carte din fosta bibliotecã a gimnaziului beiuºean l-a preocupat constant, fãcând apel la toþi deþinãtorii de volume –
provenite din aceastã vestitã bibliotecã – sã le
restituie în vederea reconstituirii ei, chiar dacã
numai parþial. O realizare pozitivã a lucrului în
comun a fost publicarea în anul 1994 a cãrþii
Biblioteca Gimnaziului greco-catolic de bãieþi
din Beiuº (1828-1918), cu ajutorul financiar al
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Dr. Iudita CÃLUªER
Cercetãtor la Muzeul Þãrii Criºurilor Oradea
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nu. Descoperirea fãcutã de mine, în fondurile
arhivistice, privitoare la activitatea sa ecleziasticã, politicã, dar în egalã mãsurã ºi literarã, au
dus la publicarea unui ºir de articole. Identificarea în arhivã a „Proclamaþiei de la Sarcãu”,
legatã de numele preotului, ne-a oferit mai
multe detalii asupra desfãºurãrii revoluþiei române din 1848 în Bihor. I-am rãmas datoare cu
promisiunea cã voi aduna întreg materialul referitor la cãrturarul Ioan Munteanu ºi, chiar dacã
el nu va mai putea participa, voi lucra la editarea
unei cãrþi dedicate acestui intelectual bihorean,
de facturã enciclopedicã. Promisiunea a fost fãcutã cu ocazia unui simpozion desfãºurat în biserica din Marghita, la sfârºitul anului 2008, în
prezenþa PPS episcopul Virgil Bercea.
Un subiect apropriat, ºi pentru care a militat prin scris dar ºi prin viu grai, a fost restituirea „moºtenirii Gojdu”. Cartea bicentenarului Emanuil Gojdu 1802-2002 era pregãtitã
pentru tipar, dar prietenul meu era în spital, la
Cluj. A considerat cã sunt destul de meticuloasã
ºi tipicarã, astfel cã mi-a încredinþat corectura
întregului volum, primind indicaþii telefonice
referitoare la detalii. Împreunã cu colegul sãu,
Theodor C. Virt, care a tehnoredactat mai multe
din publicaþiile lui Mãlinaº, am lucrat pentru a
putea respecta termenul fixat de editurã.
Cu toate cã la un moment dat au existat
animozitãþi cu reprezentanþi ai bisericii unite din
Oradea, în ultimii ani le-a depãºit ºi a rãspuns
acþiunilor întreprinse de aceºtia, publicând studii de referinþã în volumele tipãrite cu ocazia
sesiunilor dedicate „ªcolii ardelene” ºi învãþãmântului confesional românesc din Bihor.
Rezonez cu articolul doamnei Lucia Olaru
Nenati din Botoºani, care scrie cu „nãduf” vizavi de modul în care nu ºtim sã ne apreciem
valorile atât timp cât mai sunt printre noi. Astfel,
Constantin Mãlinaº ºi-a dorit o recunoaºtere de
genul „premiilor de excelenþã”, organizate anual
de primãria localã, dar deoarece nu exista secþiune dedicatã cãrþii ºtiinþifice, a concurat la
literaturã ºi a pierdut. Ar fi fost o încununare ºi o
recunoaºtere a muncii depuse în întreaga viaþã
în domeniul cãrþii de specialitate, unde a excelat. Lucrãrile de sertar publicate în ultimii ani
au fost doar o probã a faptului cã putea scrie ºi
prozã, eseuri, chiar ºi poezie, deºi nu-l reprezentau. El a fost un cercetãtor, un iscoditor al
trecutului, dedicat unui domeniu greu, inaccesibil multor pretinºi intelectuali, ºi care necesita
vaste cunoºtinþe lingvistice ºi istorice. Era un
bun interpret al textelor chirilice, care-i erau
familiare, putea citi ºi traduce un document redactat
în limba latinã, dar ºi în germanã sau maghiarã.
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Deoarece scria extrem de uºor, cu fraze
meºteºugite, a fost solicitat sã prefaþeze numeroase cãrþi. Îi rãmân recunoscãtoare pentru frumoasele cuvinte care îmi însoþesc cartea monograficã Liceul român unit de fete din Beiuº,
1896-1948, în curs de apariþie. S-a risipit pentru
prieteni ºi a considerat cã trebuia sã se þinã de
cuvânt ºi sã participe la acþiunile culturale la
care s-a înscris, indiferent de efortul solicitat.
Astfel, chiar dacã boala i se agravase, a fãcut
drumuri în toamna anului 2009 la colaboratorii
sãi apropiaþi care-l apreciau, intelectuali din Botoºani ºi Constanþa.
Totodatã, Constantin Mãlinaº a fost un om
conciliant ºi iertãtor cu persoane care nu i-au
meritat prietenia, întinzând o mânã chiar ºi celor
care s-au purtat duºmãnos cu el într-un moment
al vieþii. A fost iubit ºi apreciat, dar a fost ºi hulit
ºi contestat în egalã mãsurã.
Nu i-am înþeles iniþial dorinþa de a ºti
exact unde vor ajunge colecþiile lui dragi, deoarece trãia cu teama de a nu fi „risipite”. În acest
sens a dictat pe patul de spital, în 22 decembrie
2009, cu multã acurateþe, un document intitulat
„Îndrumãri testamentare”, în care ºi-a exprimat
ultima dorinþã în privinþa bibliotecii personale, a
documentelor, a colecþiei de medalii etc., strânse cu trudã ºi renunþãri de-a lungul vieþii. Am
fost menþionatã în câteva rânduri în acest document ºi m-am simþit onoratã de încrederea acordatã, dar totodatã mi-a încredinþat ºi o grea povarã, deoarece nu pot dispune asupra hotãrârilor
pe care le vor lua urmaºii sãi direcþi. El a gãsit
deschidere ºi înþelegere la conducerea muzeului
orãdean în privinþa preluãrii fondului de carte ºi
pãstrãrii acestuia sub formã compactã, drept
„Donaþia Constantin Mãlinaº”, la care sã aibã
acces toþi cercetãtorii dornici sã studieze. Dar nu
avem competenþa de a impune respectarea deciziei celui decedat, deoarece actele n-au fost
autentificate notarial, ºi astfel toate hotãrârile
rãmân la latitudinea descendenþilor sãi.
A fost un intelectual complet ºi complex,
având preocupãri în domeniul biblioteconomiei,
eminescologiei, medalisticii, ex libris-ului, numismaticii, eseisticii, literaturii ºi istoriei literaturii.
Nu vreau sã-l plâng, deoarece nu ar accepta, el nu-ºi etala niciodatã suferinþa în public,
solicitând uneori doar câteva momente „de rãgaz”, pentru a putea merge mai departe… ºi mai
departe, pânã la capãt. Îmi doresc doar ca meritele sale ºi munca asiduã, desfãºuratã în rodnica sa viaþã, sã fie apreciate ºi recunoscute la
justa lor valoare.
Dumnezeu sã-l þinã aproape!
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Interviu cu prof. dr. Constantin Mãlinaº

Gojdiºtii de ieri, gojdiºtii de azi...

M.D: În ce perioadã aþi fost elev la Liceul
„Emanuil Gojdu”? ªi care au fost primele dvs.
impresii?
C.M: Trebuie sã menþionez înainte de
toate cã am început liceul, deci clasa a 8-a pe
atunci, în Beiuº, la Colegiul Naþional „Samuil
Vulcan” de acum, în anul ºcolar 1956/1957. Am
venit la Oradea din clasa a 9-a, la „Gojdu”, ºi am
absolvit liceul pe 12 iulie 1960, când am dat
examenul de maturitate, Bacalaureatul de astãzi,
la nu mai puþin de ºapte probe într-o singurã zi,
cu comisie strãinã! Ceea ce este o performanþã,
faþã de cerinþele actuale ale Bacalaureatului.
Venind dintr-un oraº mai mic ca ºi Oradea, m-a impresionat clãdirea liceului, mult mai
mare ca ºi cea a liceului din Beiuº. Profesorii
erau mult mai comunicativi decât dincolo, ºi
datoritã faptului cã erau mai tineri ºi aparþineau
noului val. La Beiuº, profesorii erau mai vechi,
intraþi în sistemul de învãþãmânt mai repede de
anul 1950, motiv pentru care erau consideraþi
adversari ai regimului ºi astfel aveau o teamã de
a se manifesta deschis.
La ªcoala medie nr. 1, am gãsit profesori
mai tineri, instalaþi în timpul regimului nou. Ei
aveau vervã, acþionau, comunicau, fãceau ore
suplimentare, dãdeau consultaþii, organizau cercuri la diverse materii. În plus, la Beiuº, biblioteca era închisã. Eu am intrat pe geam într-o
noapte, sã studiez, dar m-am simþit ca într-un
sicriu, deoarece era o bibliotecã pur ºi simplu

„epuratã”. La Oradea era invers, biblioteca era
deschisã ºi oferea o atmosferã destinsã, plãcutã.
De-asemenea, la Oradea, profesorii erau ºi deosebiþi, speciali. Îi amintesc pe câþiva dintre ei:
prof. Anastasie Þârulescu (Desen), prof. Titus
L. Roºu (Istorie aplicatã), prof. Greavu (Geografie) sau prof. Traian Blajovici. Toþi au cerut
din partea noastrã mai mult efort ºi muncã. Era
un liceu la care trebuia sã înveþi!
M-a impresionat ºi cum se fãcea legãtura
dintre sport ºi educaþie. Eu unul am practicat
gimnastica, coordonat de dl. prof. Junger. Gimnastica m-a disciplinat extraordinar ºi mi-a organizat viaþa personalã pentru mai târziu. Pãrerea mea este cã e pãcat cã s-a renunþat la ea. Ar
trebui sã fie ore de gimnasticã ºi acum în ºcoalã.
M.D: Cu ce gânduri aþi pãrãsit instituþia?
C.M: Am plecat cu gândul cã sunt un OM
mare. Pentru cã terminam liceul, deveneam un
adult. Dar eram foarte încântat cã am intrat
într-o altã vârstã, aºa cum trebuie, format corespunzãtor în bãncile liceului. Dupã ce am dat
examenul de maturitate, s-au întâmplat douã
lucruri noi ºi importante pentru mine. Primul ar
fi cã, pentru prima oarã, purtam un costum civil,
nu obiºnuita uniformã ºcolarã. Al doilea lucru ar
fi cã, imediat dupã examenul de maturitate, seara ne-am dus la o bere, la berãria „Pescãruº”,
desfiinþatã acum, dar care era e locul unde e
acum statuia marelui muzician George Enescu.
Era prima mea bere comandatã. Am simþit o
mare bucurie, când chelnerul mi-a luat comanda!
Dar a doua zi, aveam deja o altã stare
psihicã, cea de om liber. Începeam sã îmi pun
întrebarea „Ce fac eu mai departe?”, tot mai des.
A urmat înscrierea la facultate, care era de douã
feluri, cu protecþie sau fãrã. Iniþial am format un
dosar, dar nu avea locuri cu protecþie decât la
Biologie. Fabrica „Avântul”, care producea
boia, oferea 5 locuri de biologi. Ei plãteau toate
costurile facultãþii, ce þinea atunci 5 ani. Dar
apoi, trebuia sã mã angajez ºi sã lucrez la ei cel
puþin 5 ani. Puteam opta pentru aceastã variantã,
pentru cã pe lângã media bunã de la examenul
de maturitate, aveam ºi un dosar solid, fiind fiu
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olegiul Naþional „Emanuil Gojdu”
este cel mai titrat liceu din Oradea,
din judeþul Bihor ºi chiar din nord –
vestul României. Pentru a ajunge la acest nivel
extraordinar ºi în spatele muncii elevilor, stã
colectivul de profesori, în frunte cu directorul
ºcolii. Oameni al cãror þel principal este sã ofere
copiilor ce intrã pe porþile liceului, condiþiile
necesare pentru ca atunci când vor ieºi sã fie
adevãraþi oameni. La împlinirea vârstei de 90 de
ani, pentru a rememora evenimente din viaþa
liceului, l-am rugat pe domnul profesor dr.
Constantin Mãlinaº sã îmi ofere un interviu din
experienþa domniei sale de „gojdist”.
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de muncitori þãrani, tata fiind tehnician în minã.
Dar destinul m-a împins spre Facultatea de Filologie a Universitãþii Babeº – Bolyai din Cluj –
Napoca, unde am intrat dupã ce am susþinut un
examen de admitere. Concurenþa a fost foarte
mare.
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MÂNA LUI DUMNEZEU
Mâna aceasta nu mai vine de sus,
Ca odinioarã,
Nu o mai sãrutã nimeni la dus,
Mâna aceasta e în schimbare,
Devine altfel,
Iese altfel, neagrã ºi mare.
Din pãmânt acum vine,
Ca pomul de jos în fus,
Adunã florile rãului ºi le preface
În seminþe de bine,
Mã preface-n scrisoare.
SUFERINÞA CUVINTELOR
În lumea încâlcitã ºi de paradã,
Cuvintele parcã suferã,
Virusate ºi handicapate în traficul
Pãros de pe stradã,
Chiar suferã de la un fel de rãcealã,
Iau paracetamol,
Cuvintele au ajuns de fac cu sine
ªi în sine gargarã.
Chiar consumã alcool,
Obosite de înþelesuri contondente,
Se dau în baruri pe gât
ªi se lasã pe jos cu picioarele indiferente,
Desfãcute ºi înþepenite în lut.
Consultarea lor medicalã se tot amânã,
Unde sunt doctorii de cuvinte,
Suferã de mâncãrime toatã limba
românã.
Deocamdatã numai poeþii,
Curaþi ca niºte asistente virgine,
Mângâie ºi respectã cuvintele,
Schimbã perfuzii ºi ne þin cu tâmpla de
mâine.
Constantin Mãlinaº

M.D: Cât de mare a fost contribuþia liceului în afirmarea profesionalã a dvs.?
C.M: „Gojdu” a avut cei mai buni profesori. ªi mediul de aici era cel mai constructiv
ºi exigent. În mod special, avea laboratoare,
bine dotate ºi cu mult material didactic, spre
deosebire de alte licee orãdene. M-a ajutat foarte
mult ºi pe plan fizic, asocierea cu sportul fiind
puternicã.
M.D: Aþi avut vreun profesor preferat? ªi
care sunt acum pentru dvs. cele mai memorabile
momente din perioada „Gojdu”?
C.M: Nu pot sã spun cã am avut vreun
profesor preferat, pentru cã mi-era teamã de profesori. Mã simþeam timorat ºi aveam o senzaþie
de disconfort în faþa lor. Totuºi, profesoara de
francezã, Dna. Oþelea, era mai caldã decât numele sãu. Dacã ºtiu francezã, o ºtiu din liceu.
Intra în clasã, lãsa catalogul ºi începea: «Conjugaþi primul verb!». Visam conjugarea verbelor neregulate pe atunci!
În liceu, luam mereu parte la concursuri.
Era o întrecere între trei licee. Noi, „Oltea Doamna” ºi Nr. 3 sau „Eminescu”. Erau întreceri
trimestriale la gimnasticã. Totuºi, cel mai memorabil eveniment a fost atunci când am câºtigat un concurs de individual compus.
M.D: Un gând pentru elevii din ziua de
astãzi?
R: Mã supãrã libertinajul aºa zis intelectual al elevilor din ziua de astãzi. Nu foloseºte la
nimic. Ar trebui sã analizeze mai bine ce le
foloseºte ºi ce nu. În plus, ar trebui sã îºi foloseascã energia pentru altceva. „Gojdu” a fost un
nume interzis pânã în 1970. De aceea era mai
atractiv. Seara, la internat, pedagogul Deac, fost
ofiþer de armatã, care a luptat pe Frontul de Est
ºi pe cel de Vest, în cel de-al doilea rãzboi
mondial, acuzat cã a împuºcat un ofiþer rus,
condamnat la închisoare, reabilitat de directorul
liceului, Traian Blajovici, ne povestea despre
Gojdu. Neoficial, toþi spuneam cã învãþãm la
Gojdu ºi nu la ªcoala medie numãrul 1, dar nu
ºtiam ce reprezintã el. Mi-am luat inima în piept
ºi l-am întrebat într-o searã, „Ce e asta Gojdu?”.
Mi-a replicat imediat: „Bã! Nu e asta, e ãsta!”.
ªi atunci a început sã ne povesteascã... Aºadar,
îi invit pe copiii din ziua de astãzi, sã afle ºi ei,
cine a fost Gojdu...
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Pe urmele cauconilor
Reflexii pe marginea eseului cu acelaºi titlu apãrut în volumul „Mãrturiile Anamnezei”
la Editura Paideia, Bucureºti 2004 sub semnãtura academicianului Alexandru Surdu

germani, conduc la concluzia cã tribul dacic al
cauconilor este acelaºi cu neamul sikuli-lor, adicã al secuilor care ocupã ºi astãzi acelaºi þinut ºi
mai ales folosesc strãvechea denumire de
Kükülö. Numai în legãturã cu acest hidronim
þinutul lor a ºi purtat denumirea de Ciculia, iar
locuitorii numele de ciculi, aºa cum au consemnat cãlãtorii strãini. Dar numele de ciculi
trece uºor la forma siculi, de unde ºi forma de
secui.
Viteji, aidoma cauconilor din Elis, siculii
dacici ºi-au pãstrat conºtiinþa de autohtoni, mândri de faptul cã erau stãpâni pe þinuturilor lor,
ceea ce a impus coroanei de la Buda recunoaºterea demnitãþii lor colective. Captaþi treptat în
sfera de interes a coroanei de la Buda, ei au fost
maghiarizaþi prin mijloace din ce în ce mai dure
mai ales dupã anul 1848, iar spre a estompa
interesul României pentru soarta lor li s-au atribuit origini fanteziste care se anuleazã reciproc
fiindcã ei nu sunt nici avari, nici gepizi, nici
huni, nici pecenegi, aºa cum mai cred unii istorici, tocmai fiindcã sunt autohtoni, sunt membrii
strãvechiului neam dacic al cauconilor, singurii

Cine nu îºi ºtie trecutul
nu este vrednic nici de prezent
Toate aceste asocieri dintre toponime ºi
etnonime puse de mult în evidenþã de savanþii

Cavalerul trac
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auconii, aflãm încã de la Homer,
erau de origine tracã ºi trãiau pe râul
Kaukon în Kaukonia, care cuprindea regiunea Elis ºi pãrþi din Ahaia ºi Arkadia.
Ei ar fi migrat din nordul Peninsulei Balcanice
pe la anul 1600 î.Chr. Pe cei rãmaºi în vatra
originarã Ptolemeus (sec. II d.Chr.) îi va regãsi
cu numele de cauconensis la nord de Dunãre
printre triburile din Dacia, în Þara Bârsei ºi în
împrejurimi, dar fãrã a trece de Carpaþii Rãsãriteni.
Prin coroborarea informaþiilor referitoare
la teritoriul lor, dacii cauconi au trãit în sudestul Transilvaniei cuprinzând nu numai Þara
Bârsei, ci ºi o parte din actualul judeþ Harghita,
spre izvoarele Oltului, ca ºi pãrþi din judeþele
Buzãu ºi Mureº (p. 17). Tot în aceastã zonã
Amianus Marcellinus a consemnat existenþa
unui þinut numit Caucaland, iar mãrturia unui
soldat roman se referã la un munte Caucas de pe
lângã râul Olt.
Ca urmare a faptului cã reprezentau un
vechi neam autohton atestat încã din antichitatea îndepãrtatã, lingvistul german Jacob
Grimm a considerat firesc sã constate legãtura
dintre denumirile de cauci, cauconi ºi Caucaland pentru a le asocia acestora ºi denumirea de
Cogaion cu conotaþia sa religioasã. Pe de altã
parte filologul german J. Wolff considera cã ºi
denumirea de Kockel cu variantele Kukel ºi
Kukula utilizate de saºi pentru a desemna Târnavele ar proveni din anticul coca sau cuca, care
înseamnã munte, cu menþiunea cã cel mai important munte din zona Târnavelor se numeºte
Cogan, cu variantele mai vechi Cocan sau Chuchal, denumiri care ne aratã cã originea lor este,
de fapt, hidronimul Kukula menþinut ºi astãzi în
uz de secui.
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care au dat nume locurilor pe care trãiesc. Ei au
conservat pânã astãzi nu numai niºte toponime
de vârstã neoliticã, ci serii toponimice de vârstã
neoliticã uneori identice cu cele din zona Sibiu,
ceea ce reprezintã o altã mare dovadã a faptului
cã sunt bãºtinaºi.
Recapitulând, va trebui sã arãtãm lumii
întregi cã cei numiþi astãzi secuii sau siculii sunt
urmaºii autohtonilor denumiþi cauconi (a se citi
caucoli din Caucaland), iar mai târziu ciculi
fiindcã au trãit ºi trãiesc pe vãile râurilor denumite încã din antichitate prin hidronimul autohton Kukula.
Având în vedere cã maghiarizarea lor forþatã echivaleazã cu imprescriptibilul genocid etnic, ne revine obligaþia, ca în numele adevãrului,
sã facem necesara distincþie maghiarizat-maghiar, mai ales în cazul secuilor care începând
cu Unio Trio Nationum s-au revendicat ca ºi
saºii ca etnie distinctã de a ungurilor. I-am uitat
ºi continuãm sã îi uitãm pe cei de o fire cu noi ºi
soarta nu iartã. Din ignoranþã ºi din comoditate
operãm cu teorii de tip Roesler, deºi adevãrul
istoric cu privire la secui se susþine cu argumente:
1. Geografice ºi toponimice, sistematizate
în lucrãrile ºtiinþifice ale lui Sabin Oprean
(1928) ºi Coriolan Suciu (1974). Vlãhiþa este
numitã în maghiarã chiar Olah Falu, adicã satul
valahilor. Prezenþa lor sub numele de cauconi în
sud-estul Transilvaniei este probatã de harta lui
Ptolemeu din secolul II, dar ºi de cãtre cãlãtori
strãini ca Georg Reicherstorfer care la 1527 îi
numea ciculi ca ºi Christian Schesaeus la 1540
sau Ferrante Capece în februarie 1584.
2. Arheologice, având în vedere vestigiile
bine reprezentate pentru toate epocile începând
cu paleoliticul ºi pânã la cetãþile dacice din zonã.
3. Istorice, prin denunþarea legilor de maghiarizare din anii 1842, 1879, 1883 ºi 1907.
Dintre izvoarele primare, istoricul contemporan
doctor Mircea Dogaru scoate din nou la luminã,
în revista Lumea, jurnalul campaniei de pedepsire de la 1761 ale generalului von Buccov, care
arãta cã în cel mai maghiarizat scaun din secuime din 102 sate 99 erau locuite de români.
4. Heraldice. Fiindcã în sfârºit s-au recunoscut siculi, deci ciculi autohtoni, ºi nu altceva, vor redescoperi cã începând cu epoca tratatului UNIO TRIUM NATIONUM s-au
ilustrat în heraldicã prin tandemul de semne
dacice primordiale soarele-luna, tandem deseori
regãsit ºi pe tãbliþele de plumb cu scriere dacicã
de la Sinaia (vezi ziarul Gardianul din 30 mai - 4
iunie 2005). Acelaºi tandem „ca unitate SOARE
- LUNÃ” mai apare numai pe stemele de sor-
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ginte dacicã ale Moldovei ºi ale Þãrii Româneºti
ºi la nimeni altcineva în lume. De aici ºi
concluzia evidentã cã ºi secuii au avut conºtiinþa
cã aparþin neamului dacic. Orice altã explicaþie
invocând asocieri cu probabilitate zero frizeazã
ridicolul.
5. Culturale. Simon de Keza ne spune limpede ca secuii au împrumutat scrierea de la vlahi. Dar o scriere valahicã de tip rãboj, numitã ºi
de secui „rovás irás” nu se potrivea decât unui
grai valahic ºi în nici un caz unui grai maghiar,
care ar fi folosit limba ºi scrierea latinã dupã
modelul oferit la acea vreme de Budapesta.
Hilar este faptul cã propaganda UDMR a uitat
de Simon de Keza pentru a pretinde cã sintagma
„rovás irás” ar defini o scriere adusã de prin
Asia, deºi chiar termenul de „rovás” indica originea sa valahicã având în vedere cã românii din
Valea Timocului, cei care n-au avut legãturi cu
secuii, folosesc termenul de „rãbuj”. De asemenea, este remarcabil faptul cã odatã cu parþiala lor maghiarizare secuii au transpus ºi în
variantã maghiarã celebrele noastre balade Meºterul Manole ºi Mioriþa, total inaderente unui
spirit alogen, ca semn profund al faptului cã
aparþinem aceleiaºi matrici stilistice.
6. Religioase. Gestul nostru de închinare a
pâinii cu semnul crucii regãsit la secuii trecuþi la
calvinismul lipsit de cinstirea Sfintei Cruci este
un alt indiciu al originii lor ortodoxe. Aceeaºi
origine ortodoxã o au ºi parastasele pe care le
fac secuii la înmormântare. Ca mãrturie tragicã
a deznaþionalizãrii lor forþate se mai vãd încã
vechi biserici ortodoxe dãrâmate în secuime.
Despre grozãviile îndurate ne vorbeºte ºi monumentul de la Ciceu consacrat celor douã sute
de secui uciºi în zi de hram de cãtre generalul de
tristã amintire, care a bãtut cu tunul cam tot
atâtea locaºuri de cult ortodoxe între care ºi
mânãstirea lui Brâncoveanu de la Sâmbãta de Sus.
7. Antroponimice, din lucrãrile ºtiinþifice
ale lui G. Popa - Lisseanu ºi ale lui I.I. Rusu
(1986), ºi mai recent ale lui Ioan Ranca (1995) ºi
Ioan Drãgan (2000) care pe baza documentelor
de arhivã dovedesc maghiarizarea familiilor româneºti prin nume ca Albu, Boér, Bokor (Bucur), Karácsony, Csipán (cioban în graiul aromânilor), Dán, Fogarasi, Kosztin, Lunguj, Lupuj, Mirtse, Moldván, Nyisztor, Oláh, Oltyán,
Pászkuly, Ráduly, Sztojka, Szávuly, Sérbán,
Zsunkuy (se citeºte Juncu) ºi multe, multe
altele, ceea ce nu mai poate fi consideratã o
problemã a persoanelor respective, ci a naþiunii
române ºi a României, din moment ce astãzi
liderii acestor autohtoni maghiarizaþi odatã cu
numele lor cer autonomie teritorialã. Aceste nu-
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Ranistorum, situatã undeva
ce denotã existenþa unei
în estul Transilvanei.
civilizaþii înfloritoare, care
Sãpãturile arheologice
practica pe scarã largã
efectuate aici au scos la
comerþul cu Imperiul Roivealã numeroase piese daman. Continuarea
tând
din
perioada
dacicã
ºi
cercetãrilor ar putea aduce
Cetatea Zânelor, situatã
romanã,
precum
ºi
urme
de
date importante în vederea
pe un pisc montan în
locuire
din
epoca
bronzului
reconstituirii vieþii sociale,
apropierea oraºului Covasna,
pânã în Evul Mediu: vase
militare si spirituale a
este o una din cele mai
(oale, opaiþe, cãni), arme,
dacilor. În prezent, Cetatea
grandioase cetãþi dacice
obiecte casnice ºi de cult.
Zânelor este un obiectiv
(sec. II î. H - I d. H)
monede romane ºi podoabe, turistic important în zonã.
construitã în timpul domniei
lui Burebista.
Cercetãtorii au ajuns la
concluzia cã cetatea de la
Valea Zânelor reprezenta cel
mai mare fort dacic din zona
Carpaþilor de Curburã. Dupã
ocuparea Sarmizegetusei,
Decebal a fugit, dorind sã-ºi
formeze o nouã oºtire,
capabilã sã reziste în faþa
armatei romane. Potrivit
unor izvoare istorice, conducãtorul dacilor s-a îndreptat
Edificiu cu fundaþie de piatrã de pe terasa a III-a
spre o cetate numitã

Cetatea
zânelor
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lege privind protejarea minoritãþilor, oricare ar
fi conþinutul ei, obligã majoritatea sã se subordoneze oricãrui minoritar devenit astfel un protejat, fiindcã obþine un statut preferenþial, ceea
ce este inadmisibil din moment ce într-o þarã
democraticã legile sunt aceleaºi pentru toþi.
În cazul minoritãþii maghiarizate din România situaþia se dovedeºte a fi foarte periculoasã prin faptul cã au devenit masã de manevrã
pentru revizionismul mãrturisit pe care îl implicã incalificabila contestare a tratatului de pace semnat de toate pãrþile la Trianon.
Democraþia nu poate servi ca umbrelã
pentru nici unul din paºii pe care îi face revizionismul, tot aºa dupã cum toleranþa manifestatã faþã de revizionism într-o lume a competiþiei acerbe echivaleazã cu sinuciderea. Cine
poartã pe umeri soarta unei naþiuni nu poate fi
nici naiv, nici dezinformat, nici fricos ºi nici
credul.
Sechelele fostelor asupriri nu pot deveni
temei pentru noi asupriri ºi împilãri vizând fãrâmiþarea României ºi nici pretext pentru continua
batjocorire a acestui Neam Românesc.

FAMILIA ROMÂNÃ

me dovedesc încã odatã cã împotriva Neamului
Românesc s-a practicat imprescriptibilul genocid etnic care nu poate servi de bazã pentru
pretenþiile teritoriale numite autonomie.
8. Sociologice. Lucrãrile bine documentate cu date culese din teren de Maria CobianuBãcanu (1998 ºi 2000), doctor în filozofie la
Institutul de Sociologie al Academiei Române.
Este de la sine înþeles cã din cele opt grupe
de argumente chiar ºi numai o singurã grupã
este suficientã pentru a susþine definitiv calitatea de autohtoni a secuilor ca trup din trupul
þãrii, chiar dacã o bunã parte au fost maghiarizaþi
forþat de cãtre defuncta putere imperialã în mai
multe etape bine cunoscute de istorie, dar ºi în
perioada Diktatului.
Le-am menajat prin tãcere drama deznaþionalizãrii ca mama cea adevãratã din cunoscuta piesã de teatru Cercul de cretã caucazian a
lui Bertold Brecht. Nici acum nu vom proceda
altfel, dar nu putem accepta sub nici o formã
contrafacerile celor care mânaþi de interese strãine practicã intriga ºi minciuna spre continua
hãrþuire ºi în final dezagregarea României. O
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Cele trei Principate Româneºti în secolul al XVII-lea
sau SECOLUL ROMÂNESC
Arhimandrit Dr. Ioan Marin MÃLINAª

FAMILIA ROMÂNÃ

FILE DE ISTORIE

D

upã Unirea scurtã, dar cu urmãri
pozitive în timp, a lui Mihai Viteazul (1599-1601), participarea
Principatului Transilvaniei ca stat suveran la
semnarea Pãcii de la Westfalia, în data de 24
octombrie 1648, la Osnabrück ºi Münster, domniile glorioase ale domnitorilor Matei Basarab
(1632-1654), ªerban Cantacuzino (1678-1688),
Constantin Brâncoveanu (1688-1714), în Þara
Româneascã, a lui Vasile Lupu (1634-1653), în
Moldova, la care mai adãugãm diferitele tratate
politice, încheiate între principii ºi domnitorii
celor trei þãri româneºti, activitatea tipograficã
ºi cea bisericeascã, ne determinã sã declarãm
secolul al XVII-lea ca SECOLUL ROMÂNESC
(vezi Mircea Pãcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. 1-3, Bucureºti, 1992, mai
ales vol. 2, p. 5-288).
Înainte chiar de perioada celei de a doua
jumãtãþi a secolul al XVIII-lea, adicã de fenomenul „Iluminist”, Iosefinist ºi Postiosefinist,
cu influenþele lui asupra Transilvaniei, secolul
al XVII-lea rãmâne totuºi mai pregnant ºi cu
urmãri mult mai profunde asupra Istoriei Româneºti. Secolul al XVII-lea a fost mai paºnic ºi
echilibrat, în comparaþie cu „secolul luminilor”
ºi al „Aufklärung-ului” preiosefinist, iosefinist,
postteresian ºi postiosefinist. Pentru Transilvania, prima jumãtate a secolului al XVIII-lea a
însemnat un regres, o stare de întuneric, de revenire la situaþia de dinainte de secolul al
XVII-lea. Abia din a doua jumãtate a secolului
al XVIII-lea, se poate vorbi de un început, de un
curs ascendent, al evenimentelor, de o reluare
din secolul al XVII-lea, a cursului lor, dupã
blocajul de o jumãtate de secol, întâmplat în
prima parte a secolului al XVIII-lea. Sã ne gândim doar la urmãrile Unirii cu Roma (16971701), în Transilvania, în prima jumãtate a secolului al XVIII-lea ºi la începutul domniilor fanariote în Moldova, în anul 1711 ºi în Þara
Româneascã, în anul 1716, pentru a ne da seama
de epoca de regres din acest secol, în comparaþie
cu secolul al XVII-lea.
În secolul al XVII-lea, Principatul Transilvaniei devenise o putere europeanã chiar, iar

domnitorii din Þara Româneascã ºi Moldova,
mitropoliþii, episcopii, boierii ºi mãnãstirile desfãºurau o activitate culturalã strãlucitã (vezi în
sensul acesta lucrarea Maja Depner, Das Fürstentum Siebenbürgen im Kampf gegen Habsburg. Untersuchungen über die Politik Siebenbürgen während des Dreißigjährigen Krieges,
Verlag von W. Kohlhammer, Stuttgart, 1938,
331 p.).
Unirea lui Mihai Viteazul, din anii 15991601 a fost imitatã ºi urmatã de alte încercãri de
„unificare” sau „restaurare”, chiar numai sub aspect militar sau abuzive, în cele trei Principate

Stema lui Mihai Viteazul
Româneºti. Restaurarea Regatului Dacic sau
Restaurarea „Dacicã”, din partea principilor
calvini ardeleni era compensatã sau continuatã
de tendinþele de restaurare a Imperiului Bizantin, în Principatele Moldova ºi Þara Româneascã, acþiuni stimulate de nobilii creºtini fanarioþi
din Constantinopol, cu acordul tacit al Patriarhiei Ecumenice (vezi Dan Ionescu, ªerban
CantacuzPne et la restauration byzantine. Un
idéal B travers ses images, în vol. Études byzantines et post - byzantines, I, Publié par les soins
de Eugen Stãnescu et Nicolae-ªerban Tanaºoca,
Editura Academiei Române, Bucureºti, 1979, p.
239-268). În acelaºi timp se constatã ºi miºcarea
de rezistenþã împotriva elementului grecesc în
Moldova ºi în Þara Româneascã, miºcare ce se
va accentua ºi dezvolta în secolul al XVIII-lea.
În Transilvania se va constata lupta românilor

(1962-1965). Un aspect prea puþin apreciat încã
de cãtre cercetãtorii acestor probleme unioniste.
Relaþiile panortodoxe din secolul al
XVII-lea au fost încoronate de activitatea mitropolitului Petru Movilã de la Kiev (1633-1646),
prin Sinodul de la Iaºi, din anul 1642, de unde
avem MÃRTURISIREA ORTODOXÃ. Înainte
ºi dupã aceastã datã, principii, vlãdicii, boierii ºi
credincioºii din Moldova ºi Þara Româneascã
au ajutat financiar, în mod necondiþionat ºi permanent, atât Patriarhia Ecumenicã din Constantinopol, Sfântul Munte Athos, Mãnãstirea Sfânta Ecaterina din Sinai ºi Patriarhiile Apostolice
din Alexandria Egiptului, Antiohia Siriei ºi Ierusalimului, cât ºi celelalte biserici ortodoxe locale ºi mãnãstiri nãpãstuite de prigoana musulmanã, în Orient ºi în Imperiul Otoman, sau
confruntate cu intoleranþa catolicã ºi protestantã
din Europa ºi mai concret din Transilvania.
(vezi Teodor Bodogae, Din istoria Bisericii Ortodoxe de acum 300 de ani. Consideraþii istorice
în legãturã cu Sinodul de la Iaºi, Sibiu, 1943,
156 p. + il.; acelaºi, Ajutoarele româneºti din
Sfântul Munte Athos, Sibiu, 1940, 353 p.).
Mitropolitul Simion ªtefan al Transilvaniei (1643-1656), în anul 1648, a tipãrit la Alba
Iulia, Noul Testament de la Bãlgrad, reeditat la
Bucureºti, în anul 1703. În anul 1688, la Bucureºti a apãrut Biblia lui ªerban Cantacuzino,
mitropolit al Ungrovlahiei fiind Chir Teodosie
Veºtemeanul (1668-1672 ºi 1679- 1708, a doua
oarã), originar din pãrþile Sibiului.
Societatea româneascã ºi Biserica Ortodoxã din Principate s-au condus dupã Pravilele
sau colecþiile de legi ºi canoane tipãrite în acest
scop, tot în secolul al XVII-lea: Carte româneascã de învãþãturã la pravilele împãrãteºti ºi
de la alte giudeaþe, Iaºi, 1646 sau Pravila lui
Vasile Lupu (a nu se confunda cu Cazania lui
Varlaam, Iaºi, 1643, sau Carte româneascã de
învãþãturã dumenecele preste an ºi la praznice
împãrãteºti ºi svânþi mari); Pravila cea Micã
sau Pravila de la Govora, 1640; Pravila cea
Mare sau Îndreptarea Legii, Târgoviºte, 1652
etc. În Transilvania, Pravila cea Mare a fost
tradusã în limba latinã, în anul 1722, pentru uzul
judecãtorilor din acest Principat, pentru a fi utilizatã în litigiile în care erau implicaþi ºi românii.
Aici se mai cuvine precizat cã, în mod indirect, Pravila cea Mare, de la Târgoviºte, din
anul 1652, în secolul al XIX-lea a devenit îndreptarul canonic oficial, ºi pentru toate bisericile unite din Imperiul Austriac, adicã pentru
români, ruteni, slovaci, croaþi, unguri etc. Fenomenul poate fi înþeles graþie eforturilor episcopului unit de Oradea Mare Iosif Pop Sãlãjanu
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pentru rezistenþã, împotriva presiunilor calvinizante ºi pentru libertãþi sociale.
Iatã ce idealuri mari frãmântau societatea
înaltã a timpului, în toate trei Principatele Româneºti, dupã uciderea lui Mihai Viteazul, în tot
cursul secolului al XVII-lea. Domnitorul ªerban
Cantacuzino (1678-1688) al Þãrii Româneºti a
fost unul dintre exponenþii ideii de restaurare
bizantinã, iar prinþul Gabriel Bethlen (16131629) al Transilvaniei dorea fondarea Regatului
Unit al Daciei, cu includerea celor trei Principate Româneºti, pentru a menþiona doar douã
personalitãþi. În acest scop, adicã pentru fondarea Regatului Unit al Daciei, în sens calvinomaghiar, Gabriel Bethlen, în anul 1627 a ºi cerut
sprijinul Porþii Otomane, intenþie care nu exprima însã interesul politic al turcilor. (vezi Etudes historiques hongroises, 1980, publiées B
l‘occasion du XV–e CongrPs International des
Science Historiques par la Commission Nationale des Historiens Hongrois, în colaborare, vol.
I ºi II, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1980). Înaintea lui Gabriel Bethlen, la 29 decembrie 1610,
Principele Gabriel Báthory al Transilvaniei
(1608-1613) a atacat Þara Româneascã, a ocupat capitala Târgoviºte, iar la 26 ianuarie 1611
s-a proclamat Principe al Transilvaniei ºi Þãrii
Româneºti. Nefiind recunoscut de sultan, în data
de 16 martie 1611 s-a retras la Alba Iulia.
Numai lista tipografiilor din cele trei þãri
româneºti constituie o dovadã a înfloritoarei
vieþi culturale româneºti de care s-a bucurat
secolul al XVII-lea, în spaþiul carpato-danubian:
Câmpulung, 1635; Govora, 1637; Dealu,
1644; Târgoviºte, 1646; Bucureºti, 1678; Buzãu, 1691; Snagov, 1696; Râmnic, 1705; Iaºi,
1642; Alba Iulia, 1640; Sebeº, 1683.
Prin tipãriturile din secolul al XVII-lea,
s-a desãvârºit ºi acþiunea de introducere a limbii
române în Bisericã, adicã înlocuirea limbii slavone ca limbã liturgicã la români, cu limba românã, o realizare deosebit de importantã, care
meritã subliniatã în mod pregnant. Aºa se explicã ºi existenþa limbii române în Biserica Unitã din Transilvania, dupã anul 1698 ºi acceptarea ei ca atare, de cãtre autoritãþile imperiale,
de cãtre cardinalul Kolonics, de cãtre iezuiþi ºi
mai târziu de Roma chiar. Dacã în momentul în
care au avut loc tranzacþiile de Unire cu Roma,
Biserica Ortodoxã din Transilvania nu avea deja
de mult timp încetãþenitã limba românã ca limbã
liturgicã, atunci, conform uzanþelor canonice
uniatiste în vigoare, românii ardeleni ar fi rãmas
cu limba slavonã ca limbã liturgicã, de la 1697
ºi, poate, chiar pânã la Conciliul II Vatican
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(1863-1873), care fiind canonist, adicã specializat în dreptul bisericesc, a redactat în limba
latinã o lucrarea fundamentalã, Enchiridion Juris Ecclesiae Orientalis Catholicae. Pro usu auditorum Theologiae, et eruditione cleri graeco-catholici e propriis fontibus constructum, M.
Varadini (Oradea, 1862, 633 p.). În afara problemelor canonice, legate strict de dreptul canonic romano-catolic, partea „orientalã” a Enhiridionului este preluatã dupã Pravila cea Mare,
de la Târgoviºte, din anul 1652. Confraþii greco-catolici polemiºti nu se vor prea bucura de
aceastã veste, dar, de, asta e realitatea cruntã...
(vezi ºi Nicolae Nectarie Cotlarciuc, Stifterrecht
und Kirchenpatronat im Fürstentum Moldau
und in der Bukowina...., Stuttgart, 1907).
Mitropoliþi ca Anastasie Crimca (16081617 ºi 1619-1629), Varlaam (1632-1657), Do-

softei (1671-1674 ºi 1675-1686 + 1693) ai Moldovei, precum ºi ªtefan (1648-1653 ºi
1655-1668), Teodosie Veºtemeanul ai Ungrovlahiei sau Ilie Iorest (1640-1643 + 1678), Simeon ªtefan ºi Sava Brancovici (1656-1680 +
1683) ai Transilvaniei, la care trebuie sã-l amintim ºi pe Popa Ioan Zoba din Vinþ, sunt
numai câteva nume, care încununeazã activitatea prodigioasã culturalã, bisericeascã ºi profanã
chiar, din secolul al XVII-lea. Pe realizãrile acestui secol urma sã se construiascã, dezvolte ºi
extindã cultura româneascã a secolelor XVIII ºi
XIX, cu formele ei de amplificare modernã din
secolul al XX-lea. Desigur, influenþe bune ºi rele
au venit din toate pãrþile, dar baza culturii româneºti moderne ne-o oferã secolul al XVII-lea.
Acesta este ºi rãmâne în continuare SECOLUL
ROMÂNESC prin excelenþã.
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Piaþa Unirii din Cluj-Napoca
- spaþiu ºi timp
Prof. Damian TODIÞÃ

I

ntrigat de controversele
regretabile stârnite de noutãþile
din Piaþa Unirii, încerc sã
conturez un scurt istoric al acestui spaþiu,
cu speranþa cã el va fi de folos celor ce
doresc sã ºtie mai mult decât ceea ce scrie
pe plãcuþele de bronz de la capãtul estic
al sitului arheologic amenajat în piaþã.
Ar putea fi un ajutor ºi pentru cei care, cu
bunã ºtiinþã, uitã cã sub edificiile care
rezistã pe verticalã de câteva secole, se
aflã milenii de civilizaþie.
Arheologii confirmã în vatra oraºului
nostru continuitate de locuire încã din neolitic.
Una din davele importante ale dacilor era aici,
pe drumul milenar ce strãbãtea valea Someºului.
Numele dacic al râului (Samus) se menþine pânã
astãzi. Probabil Napoca dacicã a fost chiar aici,
sub oraºul actual. Important este faptul cã romanii cuceritori i-au menþinut numele (Napoca)
ºi au trasat aici incinta unei noi aºezãri, care va
deveni principalul centru urban în aceastã zonã,
legat organic de latinitatea vesticã.
Reperele principale ale acestui oraº (25
ha) sunt astãzi cunoscute. Specialiºtii spun cã
forumul lui era în sfertul nord-vestic al actualei

pieþe, centrul acestuia fiind strãbãtut pe direcþia
Est-Vest de drumul milenar de pe valea Someºului. Oriunde ai sãpa în zona centralã, ai
ºansa de a gãsi vestigii romane.
Civilizaþia romanã, superioarã, a marcat
definitiv evoluþia comunitãþilor umane din Dacia. Dupã retragerea aurelianã, Napoca a împãrtãºit destinul altor centre urbane romanice europene. Marile migraþii au distrus aceste centre,
singura posibilitate de supravieþuire fiind ruralizarea. Dupã câteva secole, numele oraºului roman este uitat, iar bãºtinaºii vor gãsi pentru vestigiile ce se încãpãþânau sã reziste pe verticalã o
denumire banalã legatã de amplasamentul lor.
I-au zis Clusium, adicã localitatea de la strâmtoare. Este vorba de ultima strâmtoare pe care o
strãbate Someºul în drumul lui spre câmpie.
Localitãþi din Franþa ºi Elveþia cu destin asemãnãtor, au denumiri asemãnãtoare, de tipul:
Klus, Cluses, Clusaz.
Un spaþiu fortificat s-a menþinut în colþul
nord-vestic al oraºului roman. În paralel, românii au amenajat pe dealul Calvaria o prisacã,
unde voievodul Gelu a încercat sã se salveze în
faþa ungurilor lui Tuhutum. Cele douã fortificaþii au fost luate cu forþa de noii veniþi, la
începutul secolului al X-lea, românii fiind obli-

nã, venitã aici prin filiera germanã (revenirea la
origini dupã o mie de ani). Sporul demografic a
provocat expansiunea extramuros ºi aºezarea
s-a extins spre est ºi cãtre sud, depãºind zidurile
de incintã ale oraºului roman. Incinta medievalã
construitã pe baza decretului regal în secolele al
XV – XVI-lea va cuprinde 45 de hectare. Efortul
constructiv din aceastã perioadã a pus la pãmânt
în totalitate Napoca romanã, ruinele devenind
principala sursã de materiale de construcþii. Au
fost date pãmântului doar simbolurile necreºtine
ºi surplusul fãrã valoare, materiale pe care le
gãsesc astãzi arheologii în sãpãturi întâmplãtoare (cel mai recent exemplu este cel de la
ªcoala Bob).
Împãraþii germani ºi regii Ungariei au recunoscut privilegiile acestui oraº ºi l-au obligat
la reciprocitate. Pânã la începutul sec. al XVIIlea, Clujul a fost „cel de al ºaptelea oraº sãsesc”,
fãcând parte din „Universitas Saxorum”. În aceastã vreme s-au construit bisericile-emblemã
(a Franciscanilor, Sf. Mihail, Reformatã) ºi incinta fortificatã, la adãpostul cãreia a devenit
„primul oraº al Transilvaniei”, ºtiut ºi ca „oraºul-comoarã”.
Piaþa centralã a fost martor ºi pãrtaº la
toate marile evenimente trãite de clujeni de-a
lungul secolelor: incendii, epidemii, cutremure,
rãzboaie, conflicte religioase. În cea mai mare
parte, acest spaþiu a fost destinat activitãþilor
comerciale. În colþul nord-estic, acolo unde este
astãzi toaleta publicã, era locul caznelor. Osândiþii erau aduºi de la închisoare prin gangul de la
nr. 27, acompaniaþi de mulþimea dornicã de suspans. Aici ºi-au gãsit sfârºitul oponenþii lui Sigismund Bathory (1594) ºi Baba Novac, marele
cãpitan al lui Mihai Viteazul (1601).

Piaþa Unirii în anul 1940
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gaþi sã se retragã în satele lor, unde relaþiile
interumane aveau la bazã Dreptul românesc (Ius
Valachicum).
Fiiind puþini, ungurii au chemat nemulþumiþii din toatã Europa. Dintre cei care au venit
în Ardeal mai numeroºi au fost saºii. Câteva
decenii din secolul al XIII-lea Europa a trãit sub
ameninþarea mongolã. Invazia din 1241-42 s-a
soldat cu distrugerea centrelor ardelene mai importante, printre victime fiind ºi Ovarul clujean
ºi Calvaria. Dupã ce s-a mai diminuat ameninþarea mongolã, exodul saºilor a fost reluat. O
comunitate numeroasã de saºi a venit la Cluj în
vremea regelui ªtefan al V-lea ( 1270 – 1272).
Ei au refãcut Ovarul, l-au fortificat cu ziduri ºi
porþi pãzite, pe fundaþiile vechii biserici romanice au ridicat alta mai spaþioasã, peste drum
au construit spitalul, iar în turnul sud-estic al
incintei fortificate au amenajat închisoarea, nelipsita instituþie educativã a Evului mediu. In
acest stadiu, „drumul mare”, care strãbãtea cândva
forumul roman, mergea de-a lungul incintei sudice, iar spaþiul de dincolo de drum va deveni
cimitirul Ovarului. Pentru nevoile cerute de ritualul înmormântãrii, pe locul unde este astãzi
grupul statuar al lui Matia Corvinul, s-a edificat
Capela Sf. Iacob (va fi demolatã abia în 1730).
Numele românesc al oraºului n-a putut fi
schimbat. Ungurii i-au adãugat „var” ºi i-au zis
Clusvar iar saºii au adãugat „burg”, ajungând la
Klausenburg. Abia când Matia Corvinul a dat
oraºului localitatea Cojocna (Koloj), din motive
lesne de înþeles, s-a ajuns la Kolozsvar (cetatea
de Cojocna).
Oraºul de la strâmtoarea Someºului va
înainta prin secole pe coordonatele civilizaþiei
apusene, care-ºi avea sorgintea în Roma creºti-
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În vremea stãpânirii habsburgice, Piaþa
centralã a cunoscut douã faze de avânt constructiv cu efecte care se vãd ºi astãzi. Propun sã ne
oprim în trei locuri: la intersecþia asimetricã din
colþul nord-estic, la intrarea bisericii Sf. Mihail
ºi în faþa grupului statuar Matia Corvinul. La
intersecþie începem povestea cu informaþiile pe
care ni le oferã harta lui Visconti (1699). Aici
piaþa centralã este un patrulater aproape perfect,
cu carosabile pe toate cele patru laturi, având
continuare pe aceeaºi direcþie pânã la zidul de
incintã. Patrulaterul acesta a fost modificat prin
amplasarea în carosabil a faþadei vestice a palatului Banffy (1787). Clãdirile construite ulterior pe latura esticã a pieþei s-au aliniat la faþada
palatului ºi astfel avem astãzi aici o intersecþie
cel puþin ciudatã. În faþa bisericii Sf. Mihail ne
aducem aminte cã, pânã la sfârºitul sec. al XIXlea, acest edificiu a fost de-a dreptul sufocat de
clãdiri cu destinaþii diverse (ateliere, prãvãlii, o
ºcoalã), de la care parohia încasa chirii consistente. Amenajarea pieþei în pragul secolului
XX a impus dãrâmarea acestor clãdiri ºi astfel
pierderea unei importante surse de venit de cãtre
parohie. Rezolvarea a venit într-o formulã caracteristicã vremurilor moderne. În compensa-

þie, parohia a primit capãtul strãzii Olarilor
(Iuliu Maniu), unde a construit cele douã palate
„oglindã”. In faþa grupului statuar al regelui
Matia, reamintim cã aici, undeva mai în faþã, pe
axa nord-sud a pieþei, a fost dezvelit primul
monument laic al Clujului, Obeliscul franciscan
(1831), care a fost mutat în Piaþa micã din Oraºul vechi, pentru a face loc regelui Matia. Întâmplãtor, Majestatea Sa are privirea îndreptatã
spre sud, acolo unde se aflã þara strãmoºilor sãi.
În fine, sã evocãm denumirile pe care le-a
avut acest spaþiu de-a lungul vremii. Pânã la începutul sec. al XX-lea s-a numit Piaþa Principalã (Fo
Ter), spre deosebire de Piaþa Micã din Ovar. Dupã
dezvelirea grupului statuar al lui Matia Corvinul, a
primit numele regelui. Dupã 1920 se va numi Piaþa
Unirii, în 1940 a reluat numele regelui Matia, dupã
rãzboi (1946) a fost botezatã Piaþa Libertãþii, iar în
1999 s-a revenit la „Unirii”.
Fiecare edificiu din Piaþa Unirii oferã celor interesaþi secvenþe din istoria fabuloasã a
acestui oraº, care a fost considerat întotdeauna o
„fereastrã deschisã spre Europa”. Este istoria
noastrã, a tuturor clujenilor ºi a fiecãruia în
parte, în mãsura în care ne asumãm ºi responsabilitãþi ºi ne strãduim pentru împlinirea lor.

Comunismul – O modernitate eºuatã

R

adu Preda, autorul volumului Comunismul –
O modernitate eºuatã, ne oferã prilejul de a citi
o carte, care, dupã cum singur ne previne, „s-a
scris oarecum de la sine”, actualitatea tematicii dezbãtute
în cuprinsul eseurilor sale impunând-o atenþiei cititorului
de la primele pagini ale fiecãrui capitol.
În calitatea mea de cititor pasionat, am ajuns sã afirm la
finalul lecturii cã am în faþã într-adevãr o carte care se citeºte
de la sine. Abordarea directã, fireascã ºi foarte documentatã a
problematicii istoriei recente a totalitarismului comunist
captivându-mi atenþia din capul locului.
S-ar putea ca cititorul sã se întrebe despre rostul
demersurilor autorului în legãturã cu un subiect care ne
apare la prima vedere ca fiind foarte cunoscut, dacã nu
chiar lipsit de interes ºi deci de aura noutãþii...?
Rãspunsurile nu întârzie sã vinã: la douãzeci de ani de la
cãderea comunismului, partenerii de dialog ai scriitorului cei occidentali bunãoarã - considerã cã, în fond
comunismul este ºi a fost ceva foarte bun pentru societate,
doar cã esticii nu s-au priceput sã-l punã în practicã.

Dr. Mirel GIURGIU
Frankenthal, Germania

În viziunea autorului, geneza comunismului apare ca o expresie a modernitãþii - fruct al
iluminismului - care va culmina cu Revoluþia
Francezã de la 1789, moment al istoriei în care
în conºtiinþa europeanã are loc o mutaþie fundamentalã în privinþa raporturilor dintre indivizi în
cadrul aceleiaºi societãþi. În epoca respectivã se
dorea o rupere irevocabilã cu toate marile tradiþii ºi cuceriri ale societãþilor anterioare bazate
pe dominaþia bisericii, a ierarhiei bazate în mare
mãsurã pe ereditate nobiliarã, având în vârful
piramidei sociale monarhia absolutistã.
Se afirmã ideea emancipãrii omului de
sub tutela bisericii ºi a tuturor formelor instituþionale ale statului. Omul trebuia sã se conducã dupã raþiune, cãutând mereu o explicaþie
materialistã a fenomenelor fizice, precum ºi ale
celor din societate. Postulatul raþiunii trebuia sã
constituie un garant al unei fericiri colective
viitoare, în care egalitarismul între toþi membrii
societãþii trebuia sã joace un rol primordial. În
numele raþiunii, revoluþia francezã a dus, dupã
cum se ºtie, la nenumãrate acte iraþionale, modernitatea acumulând la activ crime în masã, pe
care ºi-o dorea cu ardoare sã devinã atee, sie
însãºi suficienþtã prin negarea lui Dumnezeu ºi
distrugerea sistematicã a cultelor religioase ºi a
bisericilor.
Autorul îl menþioneazã pe Habermas care
susþinea cã „ceea ce ar fi trebuit sã fie marca
identitarã pozitivã a modernitãþii, raþiunea, devine defectul ei cel mai evident...” Asta dacã ne
referim la proiectul totalitarist, fie el de dreapta
sau de stânga care, în domeniul social, a eºuat.
Raþiunea, libertatea, egalitatea ºi fraternitatea concepte fundamentale ale modernitãþii, se vor
transforma, odatã cu revoluþia francezã ºi, mai
apoi cu instaurarea comunismului în Estul Europei, în contrariul lor, autodevorându-se într-o

caricaturã a vieþii sociale golitã de cele mai
elementare principii ºi norme de convieþuire
umanã.
Aceste aserþiuni nu eludeazã în construcþia ideilor afirmate, în cartea de care ne ocupãm,
avantajele modernitãþii, progresele înregistrate
de omenire în materie de ºtiinþã, cuceririle geografice, cultivarea pãmântului, de folosirea resurselor naturale ºi începutul industrializãrii cuceriri care au devansat, începând cu veacul al
XIX-lea, secole anterioare de istorie a civilizaþiei omenirii. Din lectura cãrþii desprindem
însã, la acest capitol, neconcordanþa dintre diferitele reforme, instituþii ale statului, dintre diferitele mutaþii ºi transformãri, atâtea contradicþii
ce constituie la un moment dat apanajul modernitãþii. Toate acestea vor servi de minune
teoriilor socialisto-comuniste de mai târziu, în
marºul lor grãbit spre cucerirea puterii statale,
clamând sus ºi tare necesitatea îmbunãtãþirii
vieþii sociale.
Teoreticienii modernitãþii nu vor ezita sã
se raporteze la valorile creºtinismului genuin, la
Iisus Hristos chiar, vãzut ca un lider care doreºte
sã instaureze o dreptate socialã - dimensiunea
religioasã fiind trecutã sub tãcere - la atâtea
texte neo ºi vetero-testamentare servite discipolilor lor ca pe niºte argumente solide ale necesitãþii afirmãrii justiþiei sociale pentru care ei
militau. Ca fin teolog, Radu Preda nu putea sã
nu remarce faptul cã moderniºtii cãutau punct de
sprijin argumentativ tocmai în tabãra creºtinã,
pe care, de altfel, o combãteau cu toate mijloacele
unei propagande care va lua, odatã cu apariþia
comunismului ideologic a lui Marx ºi Engels,
forme dintre cele mai lipsite de orice scrupul de
ordin moral. Se escamoteazã voit faptul cã vechii creºtini doreau sã-ºi punã bunurile în comun pentru a le consuma tot în comun, pentru a
le împãrþi între ei, fãrã a viza vreun profit material, fãrã a dobândi ceea ce în limbajul marxist
economist se va numi plusvaloare... În contextul
istoriei culturii universale, au existat mari personalitãþi care au pledat pentru limitarea proprietãþii private. Platon în a sa Republica, promovând ideea interzicerii acesteia în cazul
conducãtorilor care, în urma îmbogãþirii, ar
putea lua decizii eronate, având urmãri nefaste
pentru societate - o idee care îºi probeazã actualitatea ºi în zilele noastre. Thomas Morus,
Augustin, Thomaso Campanella, unii dintre pãrinþii bisericii apusene ºi rãsãritene, alþi gânditori citaþi ºi comentaþi copios de autor erau
preocupaþi de problema justiþiei sociale, a fericirii omului pe pãmânt, pe care o vedeau în afara
acumulãrii materiale, þinând în orice caz în pri-
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Germanii susþin cã eºecul sistemului
comunist este, de fapt, un dezastru economic
menit sã demonstreze superioritatea
capitalismului.
În fine, la noi se trece uºor peste aceastã
problemã, tematica totalitarismului de stânga
nefiind abordatã în ultimii 20 de ani cu
seriozitatea cuvenitã gravitãþii acestui
fenomen ºi importanþei acestei aniversãri.
Explicaþiile simpliste, abordarea superficialã,
confuziile de tot felul, preocuparea obsesivã
pentru existenþa materialã, atât în societãþile
din vest cât ºi în cele din est, l-au motivat pe
autor din plin sã caute a da explicaþii limpezi
unor vremuri tulburi care au marcat existenþa
a milioane de oameni în secolul al XX-lea.
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Radu Preda (n. 1972, Galaþi), teolog,
lector la Facultatea de Teologie Ortodoxã
din Cluj Napoca.
A fãcut studii la Facultatea de Teologie Ortodoxã din Bucureºti (1991-1995),
urmând apoi studii doctorale la Heidelberg,
Paris ºi Roma. Titlul ºtiinþific de doctor în
teologie l-a obþinut la Facultatea de Teologie Ortodoxã din cadrul Universitãþii
Babeº-Bolyai din Cluj-Napoca.
mul rând de domeniul spiritual. Dar tocmai
acest domeniu al spiritului va fi combãtut cu
vehemenþã nemaiîntâlnitã pânã la ei, de cãtre
adepþii lui Marx ºi apoi ai lui Lenin ºi Stalin.
Ajungând la Marx ºi la publicarea în anul
revoluþionar 1848, de cãtre acesta împreunã cu
Engels a „Manifestului Partidului Comunist”,
fãrã a se lãsa acaparat de amãnunte, autorul
eseurilor de care ne ocupãm marcheazã insistenþa conjugatã cu ferma convingere a gânditorului german cã viaþa umanã este guvernatã de
factorul economic, acesta fiind dintotdeauna
cauza tuturor relelor societãþii, singura cauzã a
vicisitudinilor istoriei omenirii. Rãul suprem
fiind proprietatea privatã asupra bunurilor materiale - acestea vor trebui sã treacã în mâna
proletariatului - sublinierea lui Radu Preda este
aceea cã, în practicã, statele comuniste le-au
trecut în proprietatea statului, care ar fi trebuit,
de fapt ,sã joace un rol de arbitru garant al dreptãþii
sociale. Trecând de la teorie la faptã, Marx proclamã, odatã cu binecunoscutul sãu manifest,
ideea revoluþiei proletare, a rãsturnãrii ordinii
sociale prin mijloace de orice tip, neocolind pe
cele mai violente dintre ele. Se legifereazã, în
felul acesta, crima ca mijloc de preluare a puterii
în stat: „Proletariatul, pãtura cea mai de jos a
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societãþii actuale, nu se poate ridica ºi elibera,
fãrã sã arunce în aer întreaga suprastructurã a
pãturilor care alcãtuiesc societatea oficialã” Marx, citat de Radu Preda.
Propagând violenþa ºi principiul luptei de
clasã, desfiinþarea pluralismului politic - a dialogului social - Marx ºi Engels se vor îndepãrta
de miºcarea socialistã ce începuse a se dezvolta
odatã cu industrializarea la sfârºit de secol al
XIX-lea, devenind anacronici deja de la acea
datã. Socialiºti proeminenþi precum Jean Jaures
se vor afirma ca adepþi ai reformelor sociale în
cadrul aceluiaºi stat - pentru dialogul social cu
reprezentanþii altor curente de gândire - fãrã a
încerca sã rãstoarne prin revoluþie ordinea stabilitã prin legi ºi prin constituþia fiecãrui stat în
parte.
Desprindem din eseurile care alcãtuiesc
capitolele cãrþii lui Radu Preda, între altele, ideea cã folosirea crimei pentru cucerirea ºi menþinerea puterii în stat de cãtre comuniºti, este
„firul roºu” conducãtor care trece prin întreaga
perioadã scursã de la apariþia Manifestului Partidului Comunist în anul 1848 ºi pânã în zilele
noastre când, în unele þãri - între care China mai sunt la putere regimuri comuniste. Cu atât
mai imperios necesarã ne apare ideea înþelegerii
ºi dezbaterii în societatea civilã, în ºcoli ºi universitãþi „sine ira et studio” a fenomenului comunist apãrut la un moment dat pe scena istoriei
lumii acesteia. Scenã pe care, dupã cum vedem
cu toþii, regimurile totalitariste de stânga nu doresc sã o pãrãseascã.
Deºi aceastã carte se restrânge la un numãr relativ mic de pagini (366) - cuprinsul sãu
este vast prin numãrul ºi întinderea epocilor pe
care le abordeazã, le analizeazã, prin multitudinea faptelor descrise, urmãrind ideea comunistã de la origini ºi pânã în prezent - autorul
fãcându-se adesea ecoul propriei noastre memorii ºi ceea ce e mai important, al propriei
noastre conºtiinþe.
Rememorarea unor fapte istorice este, desigur, necesarã în expunerea de motive - ele
formeazã osãtura dezbaterii de idei de care aminteam mai sus. Cum poþi sã treci cu vederea
momentul revoluþionar care l-a adus la putere pe
Lenin? Ce om de conºtiinþã poate ignora faptul
cã revoluþia bolºevicã nu ar fi fost cu putinþã fãrã
sprijinul masiv al împãratului Wilhelm al II-lea
al Germaniei care, prin interpuºi rãmaºi în parte
anonimi ai istoriei, dar ºi prin diplomaþii sãi
acreditaþi la Moscova ºi în alte þãri europene,
i-au facilitat lui Lenin cãlãtoria cu trenul din
Elveþia prin Germania ºi apoi prin peninsula
Scandinavã pânã la Petrograd. Acolo urma el

roºu, ca ºi revoluþia, ca ºi armata. Toate sunt
roºii din cauza sângelui vãrsat de toþi cei care în
mod real sau aparent numai, stãteau în calea
consolidãrii ºi menþinerii puterii dictatorului.
Radu Preda aminteºte de epurãrile la care acesta
a recurs, eliminând fãrã milã foºti colegi de acþiune, adevãrate simboluri ale comunismului sovietic: Bucharin, Kamenev, Synoviev ºi, mai
târziu, Trotzki. Toate aceste epurãri, în loc sã-l
demaºte pe criminal, îi vor contura o aurã de
protector al cuceririlor revoluþionare ale poporului sovietic. Garantul unei fericiri viitoare la
care nu se poate ajunge fãrã lichidarea celor care
stau în calea acestei fericiri generale, mai ales
acei indivizi catalogaþi drept duºmani ai poporului. De aici ºi pseudonimul de „Tãtucul” Stalin, „pãrintele” grijuliu care se gândeºte zi ºi
noapte ºi se oboseºte pentru ocrotirea „copiilor”
lui, cãrora vrea sã le asigure un viitor luminos de aur dacã se poate... Câtã „omenie” revãrsatã
cu atâta „generozitate” asupra poporului celei
mai întinse þãri a lumii acesteia.
Presupun cã fiecare dintre noi are o explicaþie, unii chiar o interpretare proprie, vizavi
de cãderea comunismului. În acest caz, lectura
cãrþii lui Radu Preda devine cu atât mai interesantã cu cât avem ocazia sã aflãm opiniile în
materie ale unui autor binecunoscut în þara
noastrã pentru asumarea ºi propagarea la nivel
academic a unor idei de mare actualitate socialã.
O primã explicaþie oferitã de autor eºecului sistemelor totalitare comuniste o constituie „excesul de propagandã”, înþelegându-se
prin aceasta nenumãrate promisiuni ale unei bunãstãri mereu amânate, devenitã la un moment
dat o „fata morgana” a rãtãciþilor prin deºertul
comunist care a înlocuit în fapt „paradisul” promis odatã cu îndepãrtarea prin forþã a claselor
exploatatoare. Mereu se vorbea de victoria socialismului ºi comunismului în lume, „victorie”
pe care, treptat, poporul o resimþea pe pielea lui
ca pe o veritabilã ºi dureroasã înfrângere.
O altã cauzã a prãbuºirii comunismului,
decelatã de Radu Preda este dispariþia duºmanului din afarã al „societãþii multilateral dezvoltate”, duºman pe seama cãruia erau puse toate insuccesele din interiorul þãrilor comuniste.
Cum nu poþi obroci lumina, tot aºa nu poþi escamota la infinit incapacitatea diriguitorilor sistemului de a face faþã cu succes ºi de a gãsi soluþii
viabile, marilor provocãri ale contemporaneitãþii, fie ele de ordin economic, material, spiritual, cultural etc...
La toate acestea se adaugã ignorarea de
cãtre regimul comunist aflat la putere a individului, a cetãþeanului - om care avea nevoi
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sã-ºi foloseascã talentele propagandistice ºi sã-i
mobilizeze pe bolºevici spre a face revoluþie.
Dar Lenin nu avea nicio împuternicire din partea proletariatului rusesc, cu atât mai puþin din
partea þãranilor proprietari de pãmânt. ªi atunci
cum sã faci o revoluþie...? Fãcând propagandã
antiþaristã ºi împotriva guvernului provizoriu al
lui Kerenski, nu numai cu talent oratoric, ci ºi cu
sume enorme de bani date în mai multe rânduri
unor persoane influente, sãptãmânalul german
Der Spiegel menþioneazã în numãrul sãu din 10
decembrie 2007 suma de 50.000 de mãrci în aur,
plãtitã în septembrie 1914 de cãtre ministerul de
Externe German, urmatã de alte douã milioane
plãtite la izbucnirea revoltei.
Þarul, care abandonase tronul înaintea sosirii lui Lenin la Petrograd, va fi în fapt înlocuit
de acesta, dupã ce confiscase prin teroare toatã
puterea atribuitã iniþial sovietelor. ªi tot prin
teroare avea sã impunã dictatura partidului unic
ºi, în cele din urmã, a sa personalã. Lecturând
paginile cãrþii ne dãm seama cât de inconsistentã
ºi plinã de demagogie a fost teoria revoluþionarã
a egalitarismului - a libertãþii ºi fraternitãþii - a
puterii proletariatului împotriva cãruia Lenin ºi
bolºevicii sãi au tras în mai multe rânduri fãrã
nici o ezitare. De altfel - dupã modelul Revoluþiei din Franþa de la 1789 - acelaºi Lenin
avea sã înfiinþeze tribunalele populare menite sã
le înlocuiascã pe cele burgheze. Desigur cã ºirul
faptelor abominabile, prezentate adesea într-o
formã literarã de autorul eseist, nu poate încãpea
în comentariul nostru. De aceea îl invitãm pe
cititor sã le descopere singur, punându-ºi întrebãri ºi dându-ºi rãspunsuri având textul în faþã.
Din capitolul intitulat „Victimele: Crima
ca metodã politicã” la care am fãcut referire
scriind despre Lenin, nu poate lipsi figura sinistrã a dictatorului cu nume de oþel ºi inima de
piatrã: I. V. Stalin. Dintre crimele menþionate de
autor pentru a argumenta ideea violenþei extreme la care au recurs liderii comuniºti pentru a
ajunge la putere ºi a ºi-o pãstra, vom menþiona
doar una dintre cele cu care „Tãtucul” a atras
atenþia asupra lui Lenin. Este vorba de lovitura
datã de acesta la Banca Naþionalã din Tiflis capitala Georgiei sale natale - loviturã de maestru în urma cãreia a reuºit sã sustragã ºi apoi sã
fugã cu suma de un sfert de milion de ruble pe
care a vãrsat-o în contul partidului comunist.
Pentru ca lovitura sã reuºeascã, a fost nevoie ca
viitorul dictator sã împuºte, fãrã nici o ezitare,
nu mai puþin de 40 de oameni. Culoarea tot mai
roºie a steagului partidului se îmbogãþea de
semnificaþii ºi simboluri…
Drumul pe care pãºeºte Stalin este ºi el
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materiale ºi spirituale la cote din ce în ce mai
înalte odatã cu trecerea timpului ºi trecerea la o
epocã a informaþiilor imposibil de îngrãdit la
infinit. Te întrebi ce a mai rãmas din celebra
aserþiune marxist-leninistã care susþinea sus ºi
tare cã „Omul este cel mai preþios capital”?
Doar o lozincã din care vântul istoriei a ºters
fãrã milã chiar subiectul mult lãudat. Acest om
era pe de o parte lãsat în voia sorþii ºi desconsiderat - pe de altã parte supravegheat, ameninþat ºi tot mai lipsit de libertatea opiniei, cãlãtoriei, etc. Ne amintim în acest context o definiþie majorã a libertãþii - datã de Roza Luxemburg la început de secol XX: „Die Freiheit ist
immer die Freiheit des anders denkender” –
„Adevãrata libertate este cea acordatã acelui
care gândeºte altfel...” Dupã cum bine se ºtie,
comuniºtii nu au þinut niciodatã cont de aceastã
maximã înþeleaptã ºi de bun simþ, drept pentru
care cea care a avut curajul s-o exprime a fost
asasinatã.
Ideea cuprinzãtoare pe care o îmbrãþiºeazã autorul acestor minunate eseuri adunate
într-o carte este cã eºecul comunismului, ca expresie a modernitãþii, þine de incapacitatea sistemului de a se reforma, de a se pune de acord cu
schimbãrile permanente survenite în lume. Citez din Radu Preda: „Încremenit în propria lui
imagine despre ceea ce pãrea sã fie succesul,
modelul social comunist îºi atinsese gradul maxim de dezvoltare: comunismul avea trecut, însã
nu ºi perspectivã...”
Cartea lui Radu Preda este înþesatã de idei
foarte bogate în conþinut, dezvoltate într-o formã plãcut lizibilã, care reconforteazã cititorul în
dorinþa lui de a cunoaºte mai bine trecutul apropiat al unei istorii a ideilor ºi faptelor care, în
mare mãsurã, i-au implicat ºi pe compatrioþii
noºtri români. Din lectura diferitelor rapoarte ºi
documente elaborate la nivelul instituþiilor europene, autorul constatã „lipsa unui consens etico-politic asupra necesitãþii ºi a modului de condamnare a gravelor încãlcãri ale drepturilor
omului pe întreaga duratã a regimului comunist”. Dacã existã o serie de condamnãri ale unor
crime sãvârºite de cãtre regimurile comuniste
totalitare - lipseºte din pãcate „o condamnare
clarã ºi fermã a ideologiei comuniste”. La sfâr-
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ºitul cãrþii, cititorul poate gãsi la capitolul „Anexe” diferitele documente elaborate de cãtre APCE
(Adunarea Parlamentarã a Consiliului Europei)
vizând regimurile totalitare din rãsãritul Europei. Cea mai importantã ºi mai interesantã mi s-a
pãrut a fi Anexa 5, care cuprinde „Declaraþia de
la Praga, privind Conºtiinþa Moralã Europeanã
ºi Comunismul” - declaraþie ce a fost consemnatã la Praga la data de 3 Iunie 2008, la Senatul
Parlamentului Republicii Cehe. Cititorul interesat poate afla detalii dintre cele mai importante în privinþa abordãrii serioase a tematicii
totalitariste comuniste. Din aceastã abordare rezultã importante concluzii pentru viitorul continentului nostru ºi al lumii întregi.
Din multele detalii pe care ni le oferã
autorul atunci când se referã la condamnarea
totalitarismului de stânga, am reþinut observaþia
foarte importantã legatã de percepþia unilateralã
a vinovãþiei totalitariste, care s-ar situa cu precãdere de partea dreaptã a spectrului politic. Se
condamnã prin intermediul mass-media adesea
extrema dreaptã ºi se trec cu vederea gravele erori
ale extremei stângi, încã aureolate de scopurile
nobile ale justiþiei sociale pe care le proclama.
Invitând cititorul la o lecturã atentã a cãrþii
lui Radu Preda, Comunismul – O modernitate
eºuatã, îmi exprim pãrerea cã tematica extrem
de vastã ºi de importantã pentru generaþiile mai
vechi ºi mai noi ale societãþii româneºti meritã o
dezbatere la nivel naþional pentru a vedea ºi
analiza - cu acribia ºi onestitatea necesarã istoria politicã a secolului al XX-lea, care a
influenþat ºi influenþeazã încã destinul a milioane de oameni. Este pe cât de european, pe
atât de uman sã încercãm sã rãspundem mãcar la
doua dintre întrebãrile autorului puse unor studenþi ai Universitãþii A. I. Cuza din Iaºi, cu
ocazia unei conferinþe, abordând fenomenul totalitar din perspectiva oferitã de apariþia cãrþii pe
care am încercat s-o comentãm aici: „Suntem
oare numai spectatori ai istoriei? Sau suntem
niºte agenþi activi ai istoriei..? Ce dorim sã
fim...?” De felul cum vom ºti sã rãspundem la
aceste întrebãri cruciale va depinde viitorul copiilor noºtri ºi al întregii noastre societãþi, pe
care o dorim cu toþii a fi mai bunã ºi mai dreaptã.
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Ultimii supravieþuitori ai gulagului românesc
petrecut un an prin Penitenciarul Oradea, Jilava ºi
Mislea doar pentru vina cã ar fi avut printre cunoºtinþe membrii unei organizaþii subversive.
Universul concentraþionar românesc s-a
„remarcat” prin cele mai cumplite metode aplicate
deþinuþilor. Fiecare închisoare avea o „neagra”
unde deþinuþii care nu se supuneau rigorilor din interior erau închiºi zile în ºir, fãrã mâncare, luminã,
în aceastã celulã nu exista pat, iar în interior era în
permanenþã apã. Existau dulapuri care, din exterior spre interior, aveau bãtute cuie, iar deþinuþii
recalcitranþi erau închiºi în aceste morminte de
lemn. Imaginaþia torþionarilor nu avea limite,
pentru a-i determina sã semneze mãrturiile confecþionate de cãtre securiºti, deþinuþilor li se prindeau între degetele de la mâna stângã creioane,
dupã care li se aplicau o mãnuºã care le strângea
falangele pânã la strivire. La cei 17 ani pe care îi
avea, Ioan Lascu îºi aminteºte de celebra torþionarã de la Penitenciarul Timiºoara, lt. maj. Nedici
Vidosava. „Era o femeie frumoasã, însã am auzit
cã avea metode cumplite de torturare a bãrbaþilor.
Printre metodele favorite era bãtaia la testicule”,
ne-a povestit Ioan Lascu.
Ororile prin care au trecut foºtii deþinuþi
politici bihoreni nu se opresc aici. Dupã eliberare
au fost urmãriþi pânã în 1989, nu au mai putut
profesa în domeniul în care s-au pregãtit, fiind
mereu hãrþuiþi pentru a deveni informatori.
Mulþi dintre ei au decedat în închisori,
pentru ei foºtii lor colegi de carcerã au þinut un
moment de reculegere. În prezenþa preotului Aurel
Puºcaº, parohul Bisericii Ortodoxe „Sfânta Treime”, s-a oficiat un Te Deum, dupã care cei prezenþi la manifestare au depus o coroanã la troiþa
ridicatã în scuarul din faþa ªcolii cu clasele I-VIII
„Oltea Doamna” din Oradea.
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âþiva dintre supravieþuitorii temniþelor comuniste din România s-au reunit
la începutul acestui an pentru a-ºi comemora colegii de detenþie care au murit ºi suferit
pentru idealurile ºi credinþa lor. Printre cei care au
depus o coroanã la troiþa ridicatã în scuarul din
faþa ªcolii cu clasele I-VIII „Oltea Doamna” din
Oradea l-am remarcat ºi pe Lucian Silaghi, cel mai
tânãr dintre cei 300 de membri ai Asociaþiei
Foºtilor Deþinuþi Politici Filiala Bihor. Din cei 300
de membri ai Asociaþiei Foºtilor Deþinuþi Politici
Filiala Bihor, doar 20 au participat la slujba de
pomenire a martirilor perioadei comuniste, oficiatã
la Biserica Ortodoxã „Sfânta Treime” Oradea.
Potrivit informaþiilor oferite de cãtre preºedintele AFDP Bihor, Constantin Nistoricã, aproximativ 2.000 de bihoreni au luat calea închisorilor ºi coloniilor de muncã instituite de cãtre
noul regim democrat-popular instaurat în România dupã Al Doilea Rãzboi Mondial. La umbra
faimosului articol 209 din Codul Penal al acelor
vremuri, au fost condamnaþi sute de deþinuþi la
câte 25 de ani muncã silnicã. Însã, majoritatea
dintre ei au fost privaþi de libertate în baza unor
mãsuri administrative. În ceea ce priveºte fostele
elemente ostile principiilor socialiste, acestea proveneau din toate categoriile sociale: de la elevi,
studenþi, cadre militare, preoþi la agricultori.
Orice pretext era bun pentru a arunca în
temniþã o persoanã care nu rãspundea pozitiv mesajelor de propagandã. Ascultarea unor emisiuni
de radio, citirea unor cãrþi interzise, rãspândirea de
cãrþi religioase, întâlnirile cu prietenii, oficierea
unor slujbe religioase, dar ºi ajutarea fugarilor din
munþi sau atacarea unui convoi de securiºti care
transportau deþinuþi politici sunt câteva dintre capetele de acuzare care au stat la baza condamnãrii
foºtilor deþinuþi politici bihoreni.
Opozanþii bihoreni ai regimului
comunist au cunoscut reeducarea de
la Piteºti, dar ºi cumplitele închisori
de la Aiud, Gherla, Sighet ºi, nu în
ultimul rând, Oradea. „Penitenciarul
Oradea avea celule groaznice. Pe jos
era doar ciment. O celulã avea 3 pe 3
ºi era pentru douã - trei persoane. Nu
erau paturi, numai o rogojinã rãpciugoasã. Nu era nicio sursã de cãldurã.
Primeam doar terci, o mãmãligã subþire”, ne-a declarat Elena Suciu, care a
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Despre Creºtinismul arab,
între tradiþie ºi teritorialitate (I)
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ncercarea de a vorbi despre creºtinii
din Orientul Mijlociu, sau mai bine zis
despre arabii creºtini încadraþi în lumea musulmanã începând cu secolul al VII-lea,
poate pãrea un lucru îndepãrtat de spaþiul geografic tradiþional creºtin. Ce au însemnat arabii
în istoria umanitãþii, se cunoaºte foarte bine, au
realizat lucruri remarcabile în domenii dintre
cele mai diverse, plecând de la descoperirile
arheologice ºi continuând cu înfãptuiri deosebite în matematicã, medicinã, filosofie, literaturã, arte etc. Din pãcate creºtinii din Occident
sau chiar cei din Europa de Est ºi Rusia uitã
uneori cã religia creºtinã s-a nãscut în Orient, iar
când vorbesc despre Orientul Apropiat sau cel
Mijlociu se gândesc aproape în exclusivitate la
arabii musulmani. De asemenea, impresiile
despre acest spaþiu sunt adesea deformate de
mass-media, de o literaturã româneascã, de o
informaþie lipsitã de obiectivitate, ori de o impresie superficialã, ce poate proveni dintr-o
scurtã cãlãtorie turisticã sau de afaceri. De aceea
este necesar un studiu mai amãnunþit al tradiþiei
arabe creºtine, ce se întinde din Orientul Apropiat pânã în Spania; din punct de vedere cultural ea se intersecteazã cu tradiþiile siriacã,
latinã ori armeanã, distingând ºi filoane maronite, caldee sau asiriene.
Din punct de vedere dogmatic, tradiþia
arabã creºtinã se împarte în trei confesiuni:
- cea melkitã, ataºatã hotãrârilor de la Calcedon din anul 451 ºi învãþãturii cu privire la
unicul ipostas al lui Iisus Hristos cu cele douã
firi. În cultura arabã credincioºii melkiþi mai
poartã ºi numele de Rum, adicã romani, în calitate de moºtenitori ai creºtinilor bizantini „romani“.
- iacobiþii, care vorbesc despre un singur
ipostas cu o singura fire a lui Iisus Hristos;
siriacii, copþii ºi armenii, care sunt de acord cu
ei, ºi se considerã „monofiziþi”.
- nestorienii, care susþin existenþa lui Iisus
Hristos a douã ipostase ºi douã firi, doctrina este
îmbrãþiºatã de asirieni.
În forma ei eclesialã, tradiþia arabã îºi gãseºte cea mai bunã expresie în Biserica coptã din
Egipt, cea mai mare dintre Bisericile vechi-ori-

entale ca numãr de credincioºi ºi ca influenþã.
Biserica asiro-caldeeanã îºi are centrul în Irak,
Bisericile siriacã ºi melkitã sunt concentrate în
Siria, iar cea maronitã in Liban.

Cruce coptã
Originalitatea tradiþiei arabe creºtine este
cu atât mai evidentã cu cât ea este anterioarã
Islamului. Prima scriere arabã provine din siriacã ºi ar fi opera mediului creºtin, deoarece
cele mai vechi vestigii au fost descoperite în
preajma unor biserici ca cea de la Zebd, la
sud-est de Alep, unde existã inscripþii trilingve,
în limbile greacã, arabã ºi siriacã. Prin învãþãmântul practicat pe lângã Bisericã, scrierea va
ajunge pânã în Bahrein sau în regiunile de
coastã ale Golfului Persic, unde erau instalate
comunitãþi de creºtini. Astfel obiecþia venitã din
partea arabilor musulmani, în sensul cã arabii
creºtini nu ar fi indigeni, adicã arabi, nu are nici
un fundament istoric. Aceastã remarcã se poate
sprijini parþial pe refuzul „arabicitaþii“ câtorva
grupe de creºtini, cãrora le place uneori sã accentueze apartenenþa lor etnicã mai veche, identificând religia cu etnia. Fiecare dintre contestatari uitã cã aceºti creºtini erau arabi înainte de
secolul al VII-lea, când a început epoca islamicã. Examinând bine arabicitatea ºi islamitatea, putem releva o diferenþã apreciabilã: cea
mai mare parte a musulmanilor nu sunt arabi,
aceºtia reprezentând practic numai 17% din totalul lor. Cele mai mari state musulmane nu sunt
cele arabe ci: Indonezia, Pakistanul, Bangladeºul ºi India. În sfârºit, marele numãr de
creºtini arabi, moºtenitori în secolul al IV-lea ai
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riului Bizantin ºi melkiþi, nestorieni sau monofiziþi din regiunile periferice ale Imperiului ºi
de dincolo de el, din Armenia, Egipt ori Siria.
Aceste segmentãri ºi fracþionãri confesionale
stabilite în urma unor divergenþe de ordin hristologic, generau noi diviziuni profunde de genul
celor de ordin politic sau cultural, între diferitele
populaþii semitice. În cadrul Imperiului Otoman,
minoritãþile arabo-creºtine erau sub autoritatea
Patriarhului de la Constantinopol, secondat de
Patriarhul Alexandriei pentru Africa, ºi de cei ai
Antiohiei ºi Ierusalimului pentru Orientul Apropiat. Caracteristica acestor ortodocºi arabi era
faptul ca ei aveau episcopi greci, iar preoþii ºi
diaconii erau arabi. Creºtinii monofiziþi erau
conduºi pentru Egiptul copt, de cãtre Patriarhul
copt de la Alexandria, iar pentru restul Imperiului de cãtre Patriarhul armean a cãrui autoritate se întindea ºi asupra siriacilor-iacobiþi, ca
ºi asupra nestorienilor de la frontiera turco-persanã, vorbitori ai limbii arameene.
Maroniþii proveneau dintr-o erezie ieºitã
din monofizism, numitã monotelism, care accepta în persoana lui Iisus Hristos o singurã
voinþã, cea dumnezeiascã. Ei erau situaþi din
punct de vedere geografic, în regiunea Libanului de astãzi ºi se vor alãtura Romei în perioada cruciadelor. Creºtinii arabi ori arabizaþi
traiau îndeosebi în valea Nilului sau în zonele
fertile ale Palestinei, Siriei ºi Mesopotamiei. În
cazul ortodocºilor, ei erau în marea majoritate
urbanizaþi, iar alþii precum maroniþii locuiau în
zonele muntoase, începând cu secolul al XVII-lea,
fiecare din aceste Biserici a cunoscut un proces
de uniatizare, adicã de ataºament al clerului ºi
credincioºilor faþã de Roma. Expansiunea ro-
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prozeliþilor arabi de care vorbeºte Faptele Apostolilor, demonstreazã cã nu putem identifica religia cu naþiunea. De altfel, arabicitatea nu poate
indica o rasã sau o religie, ci o culturã, o istorie
ºi un destin comun.
În secolul al IX-lea întâlnim foarte multe
lucrãri ale comunitãþilor arabe creºtine, care îºi
exprimã acordul lor asupra dogmei ºi dezacordul asupra termenilor filosofici, folosiþi în exprimarea ei. De exemplu, un scriitor siriac din
secolul al XI-lea, Aii ben Arfadi, care locuia nu
departe de Alep, ilustreazã raportul dintre
creºtini prin urmãtoarea imagine: „trei persoane
escaladeazã un munte, fiecare dorind sã ajungã
în vârf, acest vârf este Iisus Hristos, spre care
tindem cu toþii. În pofida diferenþelor, noi suntem cu toþii de acord asupra lui Iisus Hristos“. O
încurajare a acestei apropieri a fost ºi folosirea
unei singure limbi - araba, de cãtre toate comunitãþile creºtine din aceastã zonã. De altfel,
disputele dintre creºtini, pentru motivele politice, culturale sau filosofice, într-un cuvânt,
între culturile acestor comunitãþi, au permis diviziunile din secolul al V-lea. Fiecare comunitate avea limba sa: greaca, siriaca, copta, armeanã, împreunã cu cultura corespunzãtoare.
Astfel, în disputele hristologice calcedoniene ºi
postcalcedoniene pentru exprimarea credinþei
unice în Iisus Hristos s-a resimþit dificultatea de
înþelegere a termenilor teologici, diferiþi în fiecare comunitate.
Odatã cu expansiunea musulmanã, limba
arabã va câºtiga întregul Orient-Apropiat, ceea
ce-i va determina treptat pe creºtini sã-ºi abandoneze limba, scrierea, ºi sã vorbeascã araba,
folositã ºi la Sfânta Liturghie. Astfel, fãrã a se
converti la Islam, creºtinii s-au arabizat în Egipt,
Mesopotamia ºi întregul Orient-Apropiat. De
aceea, limba arabã a devenit, practic, un mijloc
de comunicare pentru întreaga regiune între
creºtinii care au înþeles cã nu trebuie sã rãmânã
izolaþi. Cultura ºi limba arabã au fost factori de
unitate a creºtinilor din zonã.
Nu trebuie uitatã nici legãtura istoricã a
arabilor creºtini cu lumea bizantinã din care
provin în chip parþial, ori implicarea lor începând din secolul al XIX-lea în problema Orientului ºi jocul marilor puteri în regiune (Franþa,
Marea Britanie, Rusia, Statele Unite ale Americii). Toate acestea au fãcut ca diversitatea problemelor unor comunitãþi arabe creºtine sã evidenþieze relaþia dintre teritoriu ºi identitate, despre
care voi încerca sã vorbesc în acest material.
Am vãzut cã în momentul cuceririi musulmane creºtinii din aceastã parte a lumii erau
deja divizaþi, între ortodocºi rãmaºi fideli Impe-
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manã a reprezentat un semn al sosirii marilor
puteri în zonã, în lupta lor pentru recucerirea ºi
dezmembrarea Imperiului Otoman. Folosirea
factorilor religioºi urma o schemã simplã: Franþa îi proteja pe catolici (maroniþi ºi uniþi, de toate
tendinþele), Rusia pe ortodocºi, privilegiind în
mod sistematic elementul arab ºi determinându-l sã se opunã ierarhiei greceºti, observând în
acest gen de pan-ortodoxie un complement la
politica sa în Balcani, cu perspectiva deschiderii
la Marea Mediteranã. Tot Rusia a depus eforturi
deosebite ºi pentru apropierea Bisericii copte
din Etiopia ºi posibilitatea instalãrii la Marea
Roºie, ceea ce i-ar fi permis accesul la Africa.
În secolul al XIX-lea, alte puteri pãtrund în
Orientul Apropiat prin intermediul religiei. Austria apare ca protectoare a greco-catolicilor, iar
Marea Britanic ºi Statele Unite ale Americii îºi
vor întinde misiunile protestante peste tot. La
sfârºitul secolului vom asista în Mesopotamia la
o veritabilã cursã de „misiuni” printre populaþiile
creºtine locale, acþiune acceleratã ºi de descoperirea unor însemnate zãcãminte de petrol.
Înainte de a trece la prezentarea modului
de funcþionare identitarã a acestor creºtini arabi
în perioada declinului Imperiului Otoman, ca ºi
a creºterii sentimentului naþional arab, credem
cã este util sã ne oprim puþin asupra aspectului
sociologic al acestor comunitãþi. Supuse statului
juridic rezervat non-musulmanilor de cãtre musulmani, aceste comunitãþi creºtine formeazã
aºa-numitele micro-societãþi închise, adesea delimitate teritorial în zone muntoase de refugiu,

FAMILIA ROMÂNÃ

FILE DE ISTORIE

76

Basilicã melkitã la Harissa, Liban

ceea ce permitea dezvoltarea unui sentiment identitar deosebit de puternic, întãrit ºi de ostilitatea
ambiantã. Unele dintre ele se aflau în zone care
fãceau obiectul unor intense rivalitãþi între puterile europene: rivalitatea dintre Franþa ºi
Anglia din Egipt, în regiunea siro-palestinianã ºi
Mesopotamia, germano-englezã ºi ruso-englezã
în Mesopotamia.
În aceste condiþii, minoritãþile creºtine, ca
ºi cele musulmane (druizi, alaouþi, ºiiþi etc) din
Orientul Apropiat devin un punct de sprijin
pentru diferitele puteri în rivalitãþile dintre ele.
În schimb, aceastã instrumentalizare se va traduce printr-o consolidare a identitãþii acestor
comunitãþi-naþiuni ºi prin adoptarea pentru unele dintre ele a unui model politic european de
genul Stat-Naþiune. În general, aceste tentative
vor fi destinate eºecului. Ortodocºii arabi nu au
manifestat niciodatã veleitãþi naþionaliste. Populaþiile urbanizate cu o situaþie materialã bunã
din vremea lui Petru cel Mare, influenþate de
propaganda rusã, anti-greceascã, trãiau într-o
relativ bunã înþelegere cu otomanii. La începutul secolului al XX-lea, ei aleg mai degrabã
cauza arabã decât particularismul ortodox ºi militeazã de partea naþionaliºtilor arabi împotriva
otomanilor, a francezilor sau a englezilor. Astfel, unul dintre fondatorii partidului Baas a fost
un ortodox, Michel Aflak. Rãspândirea ortodocºilor arabi în oraºele Siriei otomane (Liban,
Siria, Palestina, Iordania) excludea orice posibilitate de teritorializare a indentitãþii lor, care
se va îndrepta în aceste condiþii cãtre formele
unui militantism arab, mai mult sau mai puþin
laic.
Unii ortodocºi precum melkiþii, foarte
marcaþi de influenþa francezã ºi cea austriacã, se
vor ataºa Romei în secolul al XVIII-lea, pentru a
se desprinde de episcopatul grecesc. Aceºtia vor
juca un rol foarte important în procesul de reînnoire al culturii arabe ºi al renaºterii sentimentului naþional arab. Din perioada napoleonianã, aceºti uniaþi arabi vor participa la
dezvoltarea Egiptului ºi a Siriei. Orientarea lor
pro-occidentalã va declanºa, însã, o atitudine reþinutã faþã de ei din partea turcilor. Acelaºi fenomen s-a petrecut ºi cu monofiziþii arabi, numiþi iacobiþi, dintre care o parte sunt ataºaþi
Romei, fiind rãspândiþi în Siria Otomanã. Aceºtia au cunoscut în vremea primului rãzboi
mondial un început de genocid cu caracter religios. Astfel, risipirea diferitelor minoritãþi creºtine în Orientul Apropiat le-a diminuat posibilitãþile reale de teritorializare a propriei lor
identitãþi comunitare, conducându-le spre un
naþionalism arab radical.
(Continuare în numãrul urmãtor)
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În satul românesc de munte,
Grigore Vieru rãmâne în frunte
Azi, toþi cei 800 de locuitori ce trãiesc în
210 case faine sunt români. Inclusiv o parte
dintre locuitorii Apºiþei sunt la origine români,
chiar dacã ei nu ºtiu o boabã româneºte.
Pe cele 7 vãi sunt tot atâtea uliþe, fiecare în
lungime de 4 kilometri, adicã satul se întinde pe
o suprafaþã la fel de mare ca a municipiului
Sighetu Marmaþiei, aºezare pe care mulþi români de aici nu au vizitat-o, întrucât nu au paºaport! Acesta costã 100 de dolari, plus tot atâta
viza ºi drumul la Cernãuþi. Profesorii de limba ºi
literatura românã s-au lamentat cã din aceastã
cauzã, ei nu au vizitat niciodatã România!
Împreunã cu poetul Vasile Muste, directorul Casei de Culturã Sighetu Marmaþiei ºi dr.
Ion Botoº, preºedintele Uniunii Regionale „Dacia” a Românilor din Transcarpatia, principalul
organizator al primei ediþii a Festivalului literar
„Grigore Vieru” am intrat în sala profesoralã a
ªcolii din Plãiuþ. Cadrele didactice, toate, s-au
ridicat în picioare, salutându-ne. Directorul
Nuþu Dan a fãcut oficiile de gazdã. Ion Botoº,
redactor ºef al publicaþiei „Apºa”, dar ºi colaborator al Radio Sighet, a pus pe bandã un interviu radiofonic cu Grigore Vieru realizat de
Dorel Todea. Vasile Muste a donat 30 de volume
de poezie din creaþia sa ºi a prezentat ultima
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a una din ediþiile Festivalului „Mãrþiºorul” de la Biserica Albã, am remarcat grupul artistic al elevilor din
Plãiuþ, care au recitat ºi cântat într-o românã
perfectã, deºi satul românesc se aflã izolat, la
vreo 20 de kilometri de Tisa, râul de frontierã
care, dupã 1945, a despãrþit copiii de pãrinþi sau
fraþii de fraþi.
Abia la prima ediþie a Zilei Satului, în
octombrie anul trecut, am descins în satul românesc ce aparþine de comuna Apºiþa, localitate
populatã în întregime de ucraineni. A doua oarã,
am fost în satul cu 7 uliþe.
De la Slatina pânã la Plãiuþ sunt 30 de
kilometri pe o ºosea bunã, pe care circulaþia s-a
desfãºurat normal, deºi am prins pe 14 ianuarie
o zi autenticã de iarnã, cu polei ºi omãt proaspãt
de 30 de centimetri, cu un peisaj mirific, desprins din basmele copilãriei. Pe drum, mi-am
amintit de legenda satului, povestitã de prof.
Nuþu Dan, directorul ªcolii româneºti de gradul 1-3.
Prin secolul XV, 7 fraþi români din Apºa
de Mijloc au primit moºtenire un teritoriu întins
pe 7 vãi. Doi dintre ei ºi-au luat neveste din
localitatea Iapa, azi cartier al Sighetului, situatã
la o zi luminã cu calul.
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carte a lui Grigore Vieru, pe care marele poet ºi
academician român i-a dat un autograf cu dedicaþie la Sighet, cu douã luni înainte de tragica
sa dispariþie. Atât cadrelor didactice, cât ºi elevilor, mai târziu, Vasile Muste le-a relatat despre vizita în Maramureºul istoric ºi convorbirile
cu Grigore Vieru.
Semnatarul acestor rânduri le-a vorbit plãiuþenilor despre Graiul Maramureºului, iar Ion
Botoº i-a informat pe dascãli cã la varã, câþiva
copii din Plãiuþ vor fi trimiºi în tabãrã pe litoralul românesc ºi a donat cãrþi din partea Consulatului General al României la Cernãuþi ºi a
Bibliotecii Judeþene „Petru Dulfu” din Baia Mare.
În cadru festiv, tot preºedintele Botoº a
înmânat din partea Consulatului Diplome de excelenþã directorului ªcolii ºi directorul Casei de
Culturã din Plãiuþ, co-organizatori ai manifestãrilor. Domnia sa a înmânat ºi diplome ºi cadouri din partea „Uniunii Dacia” celor 70 de
copii din clasele I-XI angrenaþi în aceastã manifestare de suflet, la care cu emoþie ºi talent
elevii au recitat zeci de poezii ºi au interpretat
numeroase cântece scrise de „regele poeziei
pentru copiii români nãscuþi dincolo de hotarele
þãrii”, Grigore Vieru, poet studiat în ºcolile româneºti din Transcarpatia încã de pe vremea
când dascãlii de azi, cu studii universitare la
Chiºinãu, erau elevi.
Da, Grigore Vieru era ºi este la loc de
cinste alãturi de Eminescu, Creangã, Coºbuc,
Sadoveanu, Slavici, Alecsandri. Poeþi ºi scriitori
români despre care elevii de astãzi învaþã doar
dupã fragmentele din manualele ºcolare, cu portrete timbru sau deloc. Profesorii i-au rugat pe
delegaþii din România sã le trimitã portretele
literaþilor români studiaþi în ºcoalã, dar ºi opera
integralã a acestora.
Festivalul a fost deschis de Nuþu Dan, pe
scena Casei de Culturã.
A fost prezentatã biografia ºi opera celui
omagiat, pe care vorbitorul l-a cunoscut personal, în 1975, la Orhei. Domnia sa a trecut în
revistã creaþia lui Grigore Vieru. „Abecedarele
sunt pline de poeziile sale. Vieru a fost un om
vesel. El ºi-a iubit limba maternã, mama, colegii, a iubit copiii ºi tineretul. El a fost ºi rãmâne Luceafãrul poeziei pentru copii. El a fost
veºnic tânãr la suflet. Creaþia lui am iubit-o din
copilãrie, o iubesc ºi o voi iubi întotdeauna”.
Adresându-se celor din stânga Tisei, directorul a
mai adãugat: „Dacã vreþi sã nu fim deznaþionalizaþi, veniþi mai des la noi. Vizitaþi-ne ºi
ascultaþi-ne, precum ºi noi vã ascultãm ca pe
niºte modele care vorbesc limba literarã românã, care cunosc vechile tradiþii ºi obiceiuri ro-
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mâneºti. Menirea dumneavoastrã este sã ne corectaþi, dacã greºim”.
Ion Botoº a explicat de ce acest festival la
Plãiuþ, satul pe care vrea sã-l scoatã din anonimat.
Preþ de douã ore, am asistat la un recital de
poezie ºi cântece rãscolite din întreaga creaþie a
celui omagiat. De la poeziile copilãriei, la cele
de dragoste, de la poezia militantã la cele dedicate Mamei, Grigore Vieru a fost rostit de minunaþii elevi traºi la ºpiþ ori echipaþi în uniforma
ºcolarã.
Învãþãtorii ºi profesorii de românã care au
realizat decupajul regizoral: Aurica Dan, Niþa
ªuºca, Ana Tânþaº, Lilia Vlad, Maria Pipceac,
Elena ªiman, Ileana Procopici ºi Nuþu Dan. Regia tehnicã a fost asiguratã de pedagogul ºcolii.
Încãperea micã, fãrã acusticã, fãrã sonorizare a fost, totuºi, primitoare.
Cu Nuþu Pipceac, directorul Casei de Culturã din Plãiuþ, ne-am dus ºi pânã la pârtia de
schi, de 500 de metri, la poalele muntelui
Apeþka, cu vârful de 1.500 metri. Deºi eram în
plin sezon, Vasalie ªiman, proprietarul pârtiei ºi
al pensiunii cu 60 de locuri de cazare era dus la
lucru... în Italia! De pensiune se ocupa soþia,
care povestea cã zãpadã a cãzut cât pentru toatã
iarna într-o zi ºi o noapte. Adicã, pânã în 13
februarie, schiorii nu au prea avut pe ce aluneca
pe pârtia cu teleschi de 1.000 metri. Cazarea ºi 3
mese pe zi costã aici în jur de 80 lei.
Ghidul nostru, Nuþu, îºi amintea pe drum
de armata care a fãcut-o în timpul URSS. Doi
ani a fost soldat gardian la un batalion disciplinar, cum ziceam noi. Numai cã el a fost la o
divizie, cu 10 mii de militari din tot URSS-ul,
trimiºi spre reeducare taman în Mongolia! De
acolo, Nuþu a venit o singurã datã acasã, 12.500
kilometri. Cu avionul a fãcut dus-întors 3 zile.
Cu trenul, ar fi fãcut 14 zile. La unitatea disciplinarã din Mongolia, regimul era pentru toþi la
fel. Un cãprar idiot, imbecilizat, l-a lovit odatã
pe Nuþu atât de puternic, încât a zãcut 3 luni la
recuperare! A fost lovit pentru cã nu s-a deplasat
în pas alergãtor prin unitate. De aceea, pentru a
nu le fi pecleºiþi feciorii, prin anii '80, '90, românii din dreapta Tisei preferau sã dea ºpagã
2-3 mii de dolari, pentru a nu le fi luaþi copiii în
cãtane. Mulþi dintre cei încorporaþi au fost trimiºi în Afganistan sau Cecenia, de unde s-au
întors… împachetaþi!
În ultimii 20 de ani, în dreapta Tisei am
aflat multe istorisiri cutremurãtoare. Acolo, fiecare om are povestea sa.
Inclusiv medicul Ion Botoº a lucrat fizic în
tinereþe, în Siberia. Povestea lui ºi a altora o veþi
afla în alte scrieri.

IULIE 2010

Simpozion internaþional

Politici imperiale
în estul ºi vestul spaþiului românesc

D

eºi nu suntem încã la vremea bilanþului, putem sã spunem ca s-a realizat
ceva pentru istoriografia românã în
urma colaborãrii ºtiinþifice dintre Universitatea din
Oradea prin Facultatea de Istorie, Geografie ºi Relaþii Internaþionale ºi Universitatea de Stat din Moldova, a Academiei Române, prin Centrul de Studii
Transilvane ºi a Muzeului Þãrii Criºurilor din Oradea. Realizãrile sunt în plan ºtiinþific dar, în egalã
mãsurã, ºi în plan uman. Am spus-o întotdeauna,
relaþiile instituþionale bune sunt premerse aproape
întotdeauna de relaþii umane, de prietenie ºi respect
între membrii colectivitãþii academice. Conferinþa ºi
volumul Frontierele spaþiului românesc în context
european, Oradea, 2008; Istoriografie ºi politicã în
estul ºi vestul spaþiului românesc, Chiºinãu-Oradea,
2009 ºi astãzi Politici imperiale în estul ºi vestul
spaþiului românesc (Oradea-Chiºinãu, ediþia a III-a,
10-13 iun. 2010) sunt câteva din realizãrile ºtiinþifice.
De ce un simpozionul ºtiinþific cu titlul: Politici imperiale în spaþiul românesc? Pentru unii ar
putea sã parã depãºit, pentru alþii poate elitist. Ideea
a venit de la colegii ºi prietenii din Chiºinãu, mai
expuºi politicilor imperiale ºi post-imperiale. Scopul este de-a investiga consecinþele politicilor imperiale pentru spaþiului românesc în general, pentru
extremitãþile sale estice ºi vestice, în special. A-

Prof. univ. dr. Sorin ªIPOª
tenþie, analiza urmãreºte consecinþele negative,
prezentate de o anumitã parte a istoriografiei din
vremea regimului comunist, dar ºi politica de modernizarea a Curþii Vieneze, politica religioasã care
a impus naþiunea românã toleratã în rândul stãrilor
din Transilvania .
Simpozionul s-a desfãºurat pe urmãtoarele
secþiuni: ! Imperii, modele ºi politici imperiale: izvoare ºi istoriografie; ! Politicã, administraþie ºi
societate în cadrul imperiilor în Evul Mediu ºi la
începutul epocii moderne; ! Politicã, administraþie ºi
societate în cadrul imperiilor în epoca modernã; !
Construcþii ºi strategii imperiale în spaþiul românesc
în secolul XX; ! Consecinþe ºi ecouri ale politicilor
imperiale în perioada contemporanã. De asemenea,
a existat ºi o secþiune unde s-au prezentat publicaþiile
ºtiinþifice din Chiºinãu, Oradea ºi Cluj-Napoca.
Dintre participanþii la simpozion îi amintim
pe acad. Ioan-Aurel Pop, directorul Centrului de
Studii Transilvane; prof. univ. dr. Barbu ªtefãnescu,
prof. univ. dr. Ioan Horga, prof. univ. dr. Sorin
ªipoº, (preºedintele Simpozionului) - Universitatea
din Oradea; prof. univ. dr. Ion Eremia, conf. univ.
dr. Igor ªarov, conf. univ. dr. Ion Gumenâi - Universitatea de Stat din Chiºinãu; conf. univ. dr. Ovidiu Mureºan, conf. univ. dr. ªerban Turcus, Universitatea „Babeº-Bolyai“ din Cluj-Napoca.
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Oaspeþii din stânga Tisei ºi cadrele didactice din Plãiuþ au fost invitaþii domnului
Botoº la un dineu de lucru la pensiunea „Loredana”, ai cãrei patroni au rudenii apropiate la
Iapa ºi Sarasãu. Acolo au continuat discuþiile.
La urmãtoarele ediþii vor fi invitaþi mai
mulþi poeþi din stânga ºi dreapta Tisei. ªcoala

are 127 de elevi ºi 22 cadre didactice. Mulþi plãiuþeni sunt
constructori. Câþiva conduc
afaceri în Cehia sau Rusia.
Aici, la Plãiuþ, se vorbeºte foarte bine limba românã, dar ºi
limba oficialã, ucraineana, de
cãtre tânãra generaþie, dar ºi de
cãtre ceilalþi români, care au învãþat ucraineana de la vecini.
Cei de vârsta a doua sau a treia vorbesc foarte
bine ºi rusa, limba oficialã pânã în 1991.
S-a profilat conturul viitoarelor ediþii ale
manifestãrilor „Grigore Vieru”, s-au spus legende ºi bancuri ºi s-a toastat frecvent, un bun
obicei preluat de la ruºi ºi de la ucraineni, semn
cã buna convieþuire între etnii duce la civilizaþie, la progres ºi la PACE.
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Vasile Muste, Ion Botoº, Florentin Nãsui
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ROMÂNII DIN VECINÃTATEA IMEDIATÃ - O inþiativã a Institutului „Fraþii Golescu”

Bucovina
15-28 martie 2010 • Expoziþie foto VALENTIN ELISEU
• Muzeul Þãranului Român, Bucureºti
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ÎN MEMORIA VICTIMELOR
MASACRULUI DE LA FÂNTÂNA ALBÃ
Pe data de 1 aprilie 1941 peste 3000 de
þãrani din Bucovina cotropitã de sovietici,
femei, copii, bãrbaþi, tineri ºi bãtrâni au
plecat cu icoane ºi prapori spre frontierã
ca sã treacã în România neocupatã. În
poiana de la Varniþa, aproape de punctul
numit Fântâna Albã au fost seceraþi de
mitralierele armatei roºii. Morþii ºi rãniþii unii care mai miºcau - au fost traºi cu caii
de lipovenii din Fântâna Albã ºi aruncaþi
în gropi comune. Nici pânã astãzi nu se ºtie
exact numãrul lor.
Parafrazându-l pe Eminescu, de prea multe ori s-a „îmbrãcat în doliu, frumoasa Bucovinã”. Numai armatele muscaleºti au cãlcat-o de
12 ori în perioada 1711 - 1944. Ca ºi toponimul
Basarabia, numele Bucovina, cu toatã rezonanþa
sa miticã, nu este decât botezul nefast ºi nedorit
pe care l-a nãºit Casa de Austria. ªtim cã pânã în
1774, la anexare, þinutul era Þara de Sus a Moldovei ºi cã în aprilie 1780 Consiliul Aulic de
Rãzboi de la Viena, ca sã facã uitat furtul, au
numit-o Bucovina, adicã Þara Fagilor. Ca ºi în
magia neagrã, confiscarea numelui trebuia sã
provoace moartea fiinþei. De fapt, anexarea din
1774 a fost „mangleala” bazatã pe mitã, Imperiul Austriac plãtind Imperiului otoman ºi
dragomanului trãdãtor Costache Moruzzi
11.000 de florini. Grigore III Ghica Vodã,
pentru cã s-a opus cu îndârjire „ruºinosului târg”
a sfârºit asasinat de turci. Viena controleazã
Þara de Sus mai întâi direct, ca district militar
(1775-1786), apoi administrarea þinutului revine Galiþiei (1786-1862) pentru ca între 1862 ºi
pânã la Unire (1918) sã devinã Ducatul autonom
al Bucovinei. Moldova austriacã, i s-a mai zis…
Schimbãrile aduse de Primul Rãzboi Mondial ºi
poziþia preºedintelui Woodrow Wilson aduc
mai aproape de realitate visul românilor bucovineni. Pe 27 oct. 1918 se convoacã Adunarea
Naþionalã a Românilor din Bucovina care, sub
preºedinþia lui Iancu Flondor, se transformã în
Constituantã ºi voteazã unirea întregii Bucovine

cu Regatul României. Iancu Flondor, figurã emblematicã a Unirii, îndreaptã cu înþelepciune
fiecare pas cãtre þelul unirii ºi obþine adeziunea
(mai puþin a Consiliului Naþional Ucrainian care
viza încorporarea nu numai a Bucovinei, dar ºi a
Basarabiei) celorlalte naþionalitãþi: polonezi,
germani, evrei ºi armeni. În ziua de 28 noiembrie 1918, în Sala de marmurã a Palatului Mitropolitan din Cernãuþi, la ora 11:00 dimineaþa a
început Congresul General al Bucovinei (74
membri români, 6 membri polonezi, 7 membri
germani ºi 13 primari ai comunelor ucrainiene
dintre Prut ºi Nistru). Iancu Flondor declara:
„Unirea necondiþionatã ºi pentru vecie a Bucovinei, în vechile ei hotare, pânã la Ceremuº,
Colacin ºi Nistru, la Regatul României”. Ion
Nistor, actor important al momentului Unirii,
avea sã scrie, cu optimism prematur, „Istoria
Bucovinei se sfârºeºte în 1918”. Nu a fost sã
fie… Nistor însuºi este rãsplãtit de comuniºtii
români cu o celulã în închisoarea de la Sighet,
iar Iancu Flondor, trecut la Domnul în 1924, este
uitat cu uºuraticã ºi condamnabilã ingratitudine.

VALENTIN ELISEU, autodefinit
drept „fotograf din plãcere ºi din întâmplare” este de profesie grafician ºi activeazã ca realizator de filme, de desene animate ºi director de animaþie. Cu o carierã de
peste 30 de ani în cinematografie, a participat la realizarea a mai mult de 250 de filme
de animaþie clasicã de scurt ºi lung metraj.
În ultimii ani a colaborat exclusiv cu
case de producþie de film din Franþa, Spania, Anglia, Danemarca ºi Germania. A organizat un master-class de desen animat
tradiþional în cadrul Festivalului Internaþional de Animaþie ANIMEST, care se organizeazã anual în Bucureºti. Dupã o lungã
perioadã în care a locuit ºi activat în afara
þãrii, se repatriazã ºi iniþiazã un nou curs de
animaþie, primul curs de nivel profesionist
organizat în România, în ultimii 20 de ani.
Deþine câteva premii pentru animaþie, obþinute în Spania, Egipt ºi România, printre
care prestigiosul Premiu Goya. Este membru titular al Uniunii Cineaºtilor din România ºi al Societãþii Dacin-SARA.
„În copilãrie, la ºcoalã, mi se pãrea curios
cã mai existã încã o Bucovinã ºi încã o Moldovã,
locuri în care oamenii vorbeau aceeaºi limbã ca
ºi mine... dar în altã þarã. ªi nici un profesor nu
explica «de ce». Aflasem cã Eminescu, Pumnul,
Porumbescu ºi alþii ca EI trãiserã ºi în «cealaltã» Bucovinã... ºi în «cealaltã» Moldovã... ªi mã
întrebam cu mintea de copil, cum de se întâmplase aºa?
Ulterior, am aflat despre imensa nefericire
istoricã a acelor locuri româneºti, dar mi-a rãmas curiozitatea din copilãrie, de a vedea cu
ochii mei ºi de a pipãi cu mâna mea, locurile ºi
cetãþile pe unde se preumblaserã ªtefan ºi ceilalþi Oameni Români din cãrþile de istorie ºi
literaturã. Anul trecut, de Paºti, prin bunãvoinþa
Institutului «Fraþii Golescu» ºi a bunului meu
prieten, avocat Mihai Nicolae am avut ocazia sã
cãlãtoresc pentru prima datã în Bucovina ocupatã ºi în miticul, pentru mine, Cernãuþi. Oraº
mare, cu nume mare, dar atât de schilodit în
limbile imperiilor care l-au stors de vlaga fizicã
ºi spiritualã.
Deºi am trãit destul prin lume, acolo... în
«cealaltã» Bucovinã am avut pentru prima datã
aceeaºi senzaþie de «întoarcere acasã» la fel ca ºi
când m-aº fi întors în România. Întoarcere acasã
ºi întoarcere în timp... În aceeaºi casã a mea, a
noastrã, dar într-o altã camerã... În camera uitatã
de demult, în camera copilãriei. Într-o camerã a
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Pactul Ribbentrop-Molotov, semnat pe 23
august 1939 (Vai, alt 23 august!) îl determinã pe
Iosif Visarionovici Stalin sã adreseze guvernului român Nota Ultimativã din 26/27 iunie
1940. Pe 28 iunie 1940 însã, începeau deja manifestaþiile antiromâneºti la Cernãuþi, iar pe monumentul Unirii de aici se arboreazã drapelul
roºu. Sovieticii fãcuserã ºi un „gest de politeþe”
faþã de cel de-al 3-lea Reich: pe data de 23 iunie
1940 au solicitat „îngãduinþa” Germaniei de a
accepta ºi ocuparea Bucovinei, unde - se plâng
sovieticii - trãieºte o minoritate ucrainianã ce
este „extrem de prigonitã” de administraþia româneascã. A. Hitler a perceput actul ca o „încãlcare” a pactului, dar a acceptat sã-ºi evacueze
etnicii germani din Nordul Bucovinei. La Sesiunea a 7-a a Sovietului Suprem al U.R.S.S. (2
august 1940) se adoptã legea cu privire la formarea R.S.S. Moldoveneºti Unionale. Art. 4
stabilea ca Sovietul Suprem al R.S.S. Ucrainiene ºi Sovietul Suprem al noii republici vor
prezenta spre examinare Sovietului Suprem al
U.R.S.S. proiectul privind stabilirea frontierelor
între R.S.S. Ucrainiene ºi R.S.S. Moldoveneºti.
Astfel, Bucovina intrã în componenþa R.S.S.
Ucrainiene ºi va rãmâne aºa (cu excepþia perioadei româneºti din 1941-1944 ºi cu unele
ajustãri teritoriale ulterioare) pânã la 24 august
1991, când Ucraina îºi proclama independenþa.
La aceastã istorie, expusã aici în varianta
„sms”, trebuie adãugat cã un anume zel colonizator al noilor autoritãþi face ca dupã proiectul
austriac de germanizare ºi coºmarul sovietizãrii,
Bucovina sã sufere acum un susþinut ºi inutil
efort de ucrainizare. Semnatarã a Convenþiei
Cadru pentru protecþia minoritãþilor naþionale,
vecina Ucraina nu se sfiieºte sã restrângã dreptul la educaþie în limba maternã, naþionalizeazã
istoria minoritãþilor, rescrie cronologia prezenþei rutene în Bucovina, recenzeazã de-a valma ºi
români ºi, mai ales, moldoveni. Kievocentrismul actual rãmâne strãin locurilor ºi ostil spiritului european. Concordia pragmaticã realizatã
în perioada Ducatului prin aplicarea politicii de
ausgleich (mediere, compromis, acord) a condus la detensionarea relaþiilor interetnice ºi
poate oferi încã un model.
Sã fi greºit, oare, bãtrânul socialist Zamfir
Arbore când decreta cã: „…un stat ucrainian neatârnat ar fi un zid de apãrare pentru Þara Româneascã”? (interesant este cã articolul apare în
1916 ºi este publicat de Editura „Uniunii pentru
Eliberarea Ucrainei”. Unde? La Bucureºti.)
Sã aibã, oare, dreptate poetul bucovinean
Vasile Tãrâþeanu când scrie: „Rãstignit pot fi
chiar mâine/ Numai nu pe douã hãrþi”?
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copilãriei noastre, în care altcineva a intrat cu
ciubota plinã de noroi ºi a fãcut o dezordine
cumplitã.
Din nefericire, aceste locuri ale noastre
devin pe zi ce trece, din ce în ce mai mult,
locurile uitãrii noastre ºi ale uitãrii de noi. ªi

este meritul Institutului «Fraþii Golescu», care
printr-o zbatere donquijotescã în faþa morilor de
vânt ale istoriei, încearcã sã îndepãrteze cât de
cât colbul gros al istoriei, care sufocã «cealaltã
Românie», ºi Bucovina...” (5 februarie 2010,
Bielsko-Biala).
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t Invitatul vernisajului expoziþiei de fotografie dedicatã Bucovinei: Alexandru
Rasneac (coordonator www.basarabeni.ro) t Institutul „Fraþii Golescu” este organizaþie
neguvernamentalã, dedicatã relaþiilor cu românii din strãinãtate. Organizeazã concursul Ars
adolescentina, în colaborare cu Radio 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 maramureºenilor din
dreapta Tisei (9 ediþii). Dã o mânã de ajutor la înãlþarea bisericii „Sf. Apostoli Petru ºi
Pavel” din Hagi Curda, Sudul Bugeacului. ªi multe altele. t Parteneri media: Romanian
Global News, www.basarabeni.ro, revista Familia românã.

Masacrul de la Fântâna Albã.
Un Katyn românesc aproape uitat…
Horia ªtefan (Nucu) CÎMPEANU

S

upravieþuitorii au þinut sub tãcere oroarea care s-a petrecut acolo, în Duminica de Paºte din 1 aprilie 1941,
când trupele sovietice au ucis sute, poate mii, de
refugiaþi români – bãrbaþi, femei ºi copii – care
încercau sã treacã (graniþa spre România, nota
mea) prin pãdure.
Prãbuºirea Imperiului sovietic a scos însã
acel cãluº, din cauza cãruia atrocitãþile comise la
Fântâna Albã au rãmas un secret nemãrturisit al
celui de-al Doilea Rãzboi Mondial. Oamenii au
început sã vorbeascã.
„Vrem sã începem sã facem sãpãturi, sã
descoperim cadavrele, dar nu am obþinut încã
permisiunea din partea autoritãþilor”, spune
Petru Grior, un lider al comunitãþii române locale.
Ecaterina Suceveanu, în vârstã de 67 de
ani, stã în ograda casei ei ºi îºi aminteºte de
vãrul ei, Constantin, ºi de sute de alþi români
care au fost împuºcaþi fãrã milã în locul acela.
Soldaþii au deschis focul în oamenii care
mergeau în procesiune spre România, þinând
sus, deasupra capetelor, crucile mari, pe care le
luaserã din bisericile satelor lor.
„Nu am sã uit niciodatã Duminica aceea
de Paºte. ªi acum o mai vãd noaptea, în vis”, a
declarat pentru Reuters Ecaterina Suceveanu, o
þãrancã din partea locului. Mãrturia ei a fost
confirmatã de alþi sãteni intervievaþi de Reuters.

O supravieþuitoare, care a cerut ca numele
sã nu îi fie menþionat, a declarat cã a vãzut, mai
târziu, cum se miºca stratul subþire de pãmânt
aruncat peste groapa comunã din pãdure, deoarece unii dintre cei care fuseserã îngropaþi
acolo mai erau încã vii.
Fântâna Albã, cum e denumit locul în limba românã, se aflã în Bucovina de Nord, o parte
din România care a fost anexatã cu forþa de
dictatorul sovietic Iosif Stalin în 1940, împreunã
cu alte provincii româneºti.
Anexarea a fãcut parte dintr-un tratat secret (al lui Stalin – nota mea) cu Germania
nazistã, cu care România fusese aliatã în rãzboi.
Acum, liniºtea pare sã domneascã peste
acest þinut unde trãiesc þãrani prosperi ºi zâmbitori, cu gospodãrii dichisite ºi case vopsite în
culori vii, ghemuite pe dealuri molcome, presãrate cu pãduri înalte de brazi, fagi ºi mesteceni. Amintirile despre violenþele din trecut
mocnesc însã aproape de suprafaþã.
Petru Grior, în vârstã de 42 de ani, preºedintele Societãþii Golgota, un grup de presiune al etnicilor români, spune cã masacrul, deportãrile în masã ºi colonizarea cu ruºi ºi alte
grupuri etnice au redus populaþia românã autohtonã de la o majoritate de 80 la sutã, în 1940, la o
minoritate de 20 la sutã.
Comunitatea românã din nordul Bucovinei este estimatã în prezent între 180.000 ºi

preascã procesiunea, înainte de a ajunge la noua
graniþã cu România.
„Oamenii din satele noastre au refuzat sã
se opreascã. ªi-au ridicat crucile deasupra capetelor ºi au mers spre moarte plângând.”
Soldaþii îi aºteptau în pãdure, în cuiburi de
mitraliere, gata sã tragã la ordin. „Vãrul meu a
fost printre primii care au fost seceraþi. A fost
împuºcat în cap, când încerca sã acopere cu
trupul lui un bãiat din sat”, povesteºte Ecaterina
Suceveanu.
Bãiatul a fost unul dintre puþinii supravieþuitori care s-au întors în sat în noaptea aceea.
„Ne-a adus cãciula lui Constantin. Am gãsit
înãuntru o bucatã de os din craniul lui, plinã de
sânge, ºi am pus-o într-un borcan. O þinem ºi
acum, sunt moaºtele familiei noastre.”
Elena Iliuþan are 35 de ani ºi spune cã s-a
alãturat ºi ea pelerinajului comemorativ la Fântâna Albã din Duminica de Paºte, anul trecut,
când sute de români din satele învecinate au
refãcut „drumul crucii” spre pãdurea unde rudele ºi prietenii lor sunt îngropaþi în gropi comune, anonime.
Societatea Golgota a ridicat douã cruci de
piatrã pe locul unde se crede cã se aflã gropile
comune. În apropiere, o cruce simplã de lemn a
fost înfiptã în pãmânt, la un an dupã masacru.
„În trecut era interzis sã vorbim despre
Fântâna Albã”, spun Elena Iliuþan. „Dar acum
suntem liberi sã vorbim ºi trebuie sã o facem,
pentru cã nu se ºtie niciodatã cât timp va dura
aceastã libertate.”

FAMILIA ROMÂNÃ

200.000 de oameni, un sfert din populaþia dinainte de 1941.
Numãrul exact al victimelor masacrului de
la Fântâna Albã nu este cunoscut. Românii din
partea locului spun cã ar putea fi chiar ºi 5.000.
Unii oameni de acolo au ajuns în România,
unde sovieticii au instalat la putere un regim
comunist dupã cel de-al Doilea Rãzboi Mondial.
Alþii au fost adunaþi ºi deportaþi la mare
depãrtare. Unii dintre ei s-ar putea sã mai fie ºi
acum în exil. Puþinii care au supravieþuit pustietãþilor sãlbatice din Siberia sau Kazahstan s-au
întors, în cele din urmã – ºi au început sã vorbeascã acum.
Familia Ilenei Vãtãcean, acum în vârstã de
68 de ani, a supravieþuit masacrului, dar au fost
toþi deportaþi în Asia Centralã. „Am stat ºapte ani
în Kazahstan, din 1941 pânã în 1948, împreunã
cu alte 40 de familii de români”, spune ea.
Societatea Golgota, cu sediul în capitala
Bucovinei de Nord, Cernãuþi, strânge mãrturii
de la supravieþuitori ºi de la cei deportaþi.
Petru Grior cerceteazã arhivele de stat sovietice, în cãutarea dovezilor despre chinurile la
care au fost supuºi românii sub regimul stalinist.
Ecaterina Suceveanu îºi rãscoleºte memoria ca sã-ºi aminteascã detaliile acelei zile.
„Era Duminica de Paºte ºi oamenii s-au
strâns la biserica din sat”, spune ea. „Au scos crucile mari ºi prapurii ºi au pornit în procesiune (spre
România, n.a.). Dar nu au ajuns niciodatã acolo.”
Femeia îºi aminteºte cã trupele armatei
sovietice au încercat de mai multe ori sã o-
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Oare vom ajunge sã aflãm adevãrul?
Raisa PÃDUREAN,
Tiraspol
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proape un an s-a scurs din ziua de 7
aprilie, dar în suflet au rãmas aceleaºi amintiri dureroase. Ziua de 7
aprilie 2009 - de dimineaþã pãrea a fi o zi liniºtitã
aici, la Tiraspol. Nimeni nu vorbea, nici la radio,
nici la televiziune, cã la Chiºinãu opoziþia organizeazã un miting de protest în legãturã cu fraudarea alegerilor parlamentare din 5 aprilie 2009.
Dupã data de 5 aprilie sufletu-mi era bolnav, nu-mi gãseam liniºtea, fiindcã nu vroiam sã
cred cã au câºtigat iarãºi fariseii roºii. Cei care
au dus poporul la pierzanie atâta amar de vreme!
Era imposibil ca ºi în aceste alegeri sã câºtige ei.
A doua zi dupã alegeri, am avut „vizitatori” de la
securitatea din Tiraspol, care au intrat în incinta
ºcolii unde activez, au ameninþat administraþia,
apoi m-au urmãrit pânã am terminat ziua de
muncã pentru ca mai apoi sã mã ameninþe cã:
„Este gata cu viaþa ta!”.
De ce? Motivul era acela, cã în ziua de 5
aprilie, am organizat transportul de la Tiraspol
spre Varniþa, pentru ca doritorii sã poatã merge
la vot în partea dreaptã a Nistrului la aproximativ 20 km distanþã tur-retur. Apoi, aceeaºi
persoanã m-a urmãrit ºi la primãrie, într-o zi de
ºedinþã a consiliului municipal. Eram curioasã
sã aflu motivul pentru care am fost urmãritã pas
cu pas. Mi s-a anunþat câte microbuse am organizat, câþi oameni ieºeau din fiecare microbus,
avea notat pe foaie ºi numãrul de înmatriculare
al fiecãrui mijloc de transport. Oare cineva crede cã un domn, care a intrat ºi a ameninþat în
public conducerea liceului ºi care vorbea limba
românã perfect, ar fi putut acþiona singur, fãrã sã
fie condus de cei de la Tiraspol sau de la
Chiºinãu? Eu nu cred ºi nu voi crede niciodatã.
Dar sã revenim la ziua de 7 aprilie. Ceea ce s-a
întâmplat la protestele din Chiºinãu m-a durut ºi
mã doare ºi nu ºtiu dacã aceastã durere va dispãrea vreodatã.
Evenimentele din Piaþa Marii Adunãri
Naþionale din Chiºinãu
Ajunsã în Piaþa Marii Adunãri Naþionale
am observat feþele nemulþumite ale miilor de
oameni adunaþi acolo. Pe faþa fiecãrei persoane
prezente puteai citi tristeþea ºi indignarea celor
care au votat schimbarea ºi pânã la urmã au

ajuns acolo de unde au pornit. Strigãtele de
LIBERTATE veneau din adâncul sufletului.
Printre protestatari am observat ºi oameni în
vârstã, care strigau alãturi de tinerii ce au venit
la proteste. Priveam în ochii lor ºi citeam durerea sufletului, care pentru mulþi a rãmas neºtearsã. O doamnã purta la piept o inscripþie ºi
poza fiului sãu. Ea mi-a atras atenþia prin modul
în care striga în gura mare: „Jos comuniºtii!
Cãlãii lui Voronin mi-au omorât feciorul”. Oare
nu este clar ce a adus-o aici în faþa Preºedinþiei?
Inscripþia era scrisã necãrturar, dar strigãtele ce
veneau din adâncul sufletului spuneau tot.
Eram fericitã cã am reuºit sã ajung în Piaþa
Marii Adunãri Naþionale ºi cã aveam posibilitatea sã-mi exprim nemulþumirea alãturi de
ceilalþi cetãþeni. Am protestat ºi eu, dar eram
curioasã sã vãd ce se petrece în faþa Preºedinþiei
ºi în faþa Parlamentului Republicii Moldova.
Acolo era ºi mai multã lume fiindcã era imposibil sã stai acasã dupã evenimentele din 5
aprilie. Ajunsã în faþa celor douã sedii, am început sã compar mulþimea din Piaþa Marii Adunãri
Naþionale cu miile de cetãþeni aflaþi aici. Am
avut curajul sã mã apropii de cordonul de poliþiºti mascaþi pentru a înþelege... unde-i adevãrul? Feþele criminale aflate în faþa mulþimii nu
m-au lãsat indiferentã. Printre ele am recunoscut
ºi tineri din lumea rãu–famatã de la Tiraspol. Un
tip mi-a atras atenþia prin modul în care comunica - era beat ºi vorbea în limba rusã. Când
l-am întrebat ce cautã aici, el mi-a rãspuns: „...a
cito, horoso zaplatili, horso napoili, pocemu ne
criciati...?” (m-au plãtit bine, mi-au dat de bãut,
de ce sã nu strig…?)
Agitatorii tensioneazã atmosfera
În momentul când poliþia a reuºit sã despartã protestatarii în douã jumãtãþi, am rãmas la
un moment dat faþã în faþã cu cei mascaþi care
arãtau groaznic. Fiori reci de gheaþã mi-au pãtruns prin tot corpul, dar nu m-am pierdut cu
firea. Am reuºit sã ajung ºi în faþa parlamentului
RM. Þipetele ºi strigãtele nu m-au lãsat indiferentã. Am observat cu ochiul liber persoane
care agitau mulþimea. De aceea pânã în prezent
îmi pun întrebarea la care nu pot gãsi rãspunsul:
Cine era persoana care se afla alãturi de dl.
Þurcanu atunci când dãdea indicaþii sã arboreze

secret cã Preºedintele României organizeazã în
fiecare an odihna acestor copii în cadrul programului ARC. ªi în anul 2009, în luna iunie, un
grup de peste 100 copii ºi profesori au fost
invitaþi în România pentru a-ºi petrece vacanþa.
Vama Cahul a rãmas în memoria fiecãrui copil
dar ºi adult, ca o infecþie periculoasã. Dorinþa de
a nu mai trece niciodatã prin aceastã vamã, cred
cã nu-i pãrãseºte pe cei ce au avut de suferit în
urma controlului vamal la întoarcerea din þarã.
În ziua de 22 iunie, când grupul de copii ºi
profesori au trecut vama Cahul, au fost prezentate actele necesare: invitaþia, listele elevilor, declaraþiile pãrinþilor etc, fiindcã fãrã aceste
acte nimeni nu-þi permite sã treci hotarul þãrii.
Acea sãptãmânã a fost una de vis, mai ales cã
mai marii de la Chiºinãu au uitat de multã vreme
cã ºi copiii din Transnistria au dreptul la odihna
de varã, precum mulþi alþi copii din republicã.
Însã la întoarcere, pe data de 28 spre 29 iunie,
vameºii de la vama Cahul au ºters în câteva clipe
acele momente de vis din sufletele lor: 3 autocare cu elevi ºi profesori au fost reþinute în vamã
mai bine de 5 ore. Au fost reþinuþi pentru cã se
întorceau de la odihnã la invitaþia Preºedintelui
României ºi al Departamentului Pentru Relaþiile
cu Românii de Pretutindeni, dar ºi pentru aceea
cã fiecare copil avea câte un rucsac cu cãrþi în
limba românã, cãrþi pe care le-au primit cadou
din partea dlui preºedinte Bãsescu.
Eu mã aflam în autocarul cu nr.3, în spatele grupului. De câteva ori am încercat sã ies ca
sã pot merge spre primul autocar, unde copii erau
verificaþi pânã la piele cu niºte detectoare speciale. Aveam impresia cã vameºii, în prezenþa
criminalilor lui Voronin, cãutau bombe. Din
bagajele copiilor zbura lenjeria murdarã ºi nimeni nu înþelegea de ce. Ei, aºa-numiþii vameºi,
îmbrãcaþi în uniforma respectivã, împreunã cu
cãlãii lui Voronin, cãutau Cd-urile cu evenimentele din 7 aprilie. Am reuºit însã sã îmbrâncesc grãnicerul care mã privea cu ochi de
om prost, ºi care avea misiunea de a nu permite
nimãnui sã iasã din autocar ºi am mers în faþã
unde ceea ce am vãzut m-a ºocat. Din bagajele
copiilor erau scoase ºi aruncate în niºte lãzi
murdare cãrþile, dicþionarele care le-au primit în
dar de la Preºedintele României. M-am prezentat ºi am cerut explicaþii de la ofiþerul de
serviciu, însã mi s-a rãspuns brutal ºi nu am
primit ceea ce am cerut. Alãturi de vameºi erau
ºi persoanele care vorbeau numai în limba rusã,
învinuindu-ne cã aducem în þarã literaturã în
limba românã ºi de aceea ei sunt obligaþi sã facã
confiscãri. Unul din ei a încercat sã-mi explice
cã el la ºcoalã a învãþat limba „maldavneascã”.
Dupã atâta ceartã, am fost chematã la interogare.
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drapelul României pe clãdirea Parlamentului?
Anume acel domn mi-a atras atenþia în ziua de 7
aprilie, fiindcã ceea ce fãcea era ieºit din comun.
Persoana îmbrãcatã în trening gri, care în timpul
protestelor agita mulþimea, a fost mâna dreaptã a
lui Þurcanu. Cuvintele lui: „..haideþi bre cã amaru-i a vostru… eu deja mi-am trãit traiul, dar voi
trebuie sã trãiþi...”, îmi sunã pânã în prezent în
urechi.
Oare dl. Þurcanu nu ºtie cine a fost alãturi
de el ºi cine a organizat dezastrul din 7 aprilie?
Cât putem þine gura legatã? Oare vom accepta
trecerea dintr-un partid în altul ca sã ne spãlãm
de pãcate ºi cu aceleaºi „succese” mergem înainte pentru a comite alte crime? Cine va rãspunde pentru vieþile tinerilor care au pãrãsit
aceastã lume? Cine va trebui sã rãspundã pentru
copiii rãmaºi fãrã tatã ºi cine va trebui sã priveascã în ochii pãrinþilor rãmaºi fãrã alinare?
Protestele continuã
Protestele au continuat ºi în data de 8
aprilie, apoi în ziua de 12 aprilie, Duminica
Floriilor ºi ziua înmormântãrii lui Valeriu Boboc. De fapt, în ziua de 12 aprilie, în Piaþa Marii
Adunãri Naþionale au participat la proteste ºi
oameni mai în vârstã fiindcã studenþii erau þinuþi
cu forþa în cãmine. Mulþi priveau în ochii tinerilor, dar eu pentru cã sunt mamã, mã strãduiam
sã privesc în ochii doamnelor care erau prezente
în piaþã, mai ales dupã acea declaraþie de ameninþare a Zinaidei Greceanâi. Oare ce puteam
citi în privirea lor? Cred cã dacã le-ar fi fost
indiferentã soarta copiilor ºi nepoþilor lor, nu ar
fi venit sã protesteze împotriva crimelor ºi a dictaturii comuniste.
Valeriu Boboc - Prima victimã
a crimelor comuniste
Dupã mitingul paºnic din Piaþa Marii
Adunãri Naþionale, am plecat la Bubuieci pentru
a-l petrece pe ultimul drum pe Valeriu Boboc. O
tragedie pentru familie, dar mai ales pentru micuþul Dragoº, fiul lui Valeriu care privea la tãticul sãu ºi, probabil, nu-l recunoºtea. Este încã
mic ºi cine mai ºtie, poate într-o bunã zi, când va
creºte mai mare, va privi aceste poze ºi-ºi va
aminti de bunul sãu tãtic care l-a pãrãsit, fiind
victima crimelor comuniste. Sunt sigurã cã va
blestema tot neamul comunismului pentru cã l-a
despãrþit de cel pe care l-a iubit.
Securitatea lui Voronin
acþioneazã în vama Cahul
Ziua de 7 aprilie ºi-a lãsat amprenta pânã
în prezent. Toþi ºtiu prin câtã mizerie au trecut ºi
mai trec copiii din ºcolile cu predare în limba
românã din Transnistria. De data aceasta au avut
de suferit ºi ei, alãturi de profesorii lor. Nu este
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Zilele Literaturii
Române la Chiºinãu
În perioada 19-21 mai 2010, la Chiºinãu a avut loc prima ediþie a Zilelor Literaturii Române. Trei zile în care cititorii au
avut ocazia sã se întâlneascã cu importanþi
scriitori din Republica Moldova ºi România.
Evenimentul a cuprins conferinþe, lecturi
publice ºi dezbateri la care au participat
Gabriela Adameºteanu, Vladimir Beºleagã,
Aurelia Borzin, Iulian Ciocan, Constantin
Cheianu, Dumitru Crudu, Claudiu Komartin,
Dan Lungu, Eugen Negrici, Doina Ruºti,
Alexandru Vakulovski, Elena Vlãdãreanu,
Varujan Vosganian.
„Cât de diferiþi suntem e greu de spus.
Cât de asemãnãtori suntem e poate mai uºor.
Nu ar trebui sã ne sperie nici una din întrebãri. ªtim însã un lucru foarte sigur:
Pentru a avea o relaþie normalã e nevoie de o
(re)cunoaºtere reciprocã. Prin acest proiect
ce reuneºte scriitori «de pe ambele maluri»
ne propunem sã facem un prim pas spre
încetarea reproducerii ignoranþei ºi necunoaºterii reciproce. La aceastã primã ediþie,
vom încerca sã rãspundem la câteva întrebãri simple: de ce ne cunoaºtem atât de puþin? Ce s-a întâmplat ºi ce se întâmplã cu noi,
cu poezia ºi literatura noastrã?” (Vasile Ernu,
coordonatorul proiectului)
Etajul II al vamei, într-o încãpere sumbrã, aveam senzaþia cã mã aflu în celula neagrã de la
muzeul din Sighetul Marmaþiei. Vorbele proaste
ºi mirosul de bãuturã mã doborau. Moartã de
obosealã, fiindcã eram în picioare de la ora 5
dimineaþa, mã strãduiam sã-mi pãstrez calmul,
deºi mã aflam la un interogatoriu presãrat cu
insulte ºi ameninþãri.
Mi s-a impus cu forþa sã dau explicaþii în
scris: „Unde am fost? Cu cine m-am întâlnit?
Despre ce am discutat? Cu ce m-am ocupat în
timpul liber? Ce am discutat cu Preºedintele
României tete-a-tete?”, erau doar unele din întrebãri. Vãzând cã nu mã dau bãtutã, m-au întrebat la direct: „De ce nu-l iubeºti pe Voronin?”. Atunci mi s-au limpezit minþile ºi am
înþeles cã totul ce se petrecea cu grupul nostru
era la indicaþia lui Voronin. ªi o altã doamnã
profesoarã de la un liceu din Transnistria, unde
directorul era tot comunist, a avut aceeaºi mi-

siune: de a mã urmãri pas cu pas, fiindcã nu
degeaba, ajunºi la vamã, ei ºtiau deja absolut
totul... Am început sã strig la ei si i-am întrebat:
„Dar ce a fãcut Voronin pentru noi? Pentru ce
sã-l iubim? Ce merite are el în faþa acestor copii?
Uitaþi-vã ce a fãcut el în ziua de 7 aprilie!”.
Dupã aceste vorbe discuþia a luat amploare. Am
înþeles anume cã „acele Cd-uri” erau cãutate ºi
confiscate de ei. Cd-urile cu filmuleþe copiate de
pe net ºi nu numai, „ADEVARUL DIN 7 APRILIE”. Pânã la urmã am fost învinuitã cã fac
propagandã împotriva „ºefului statului”, adicã a
lui Voronin, cã pentru aceasta este articol ºi va
trebui sã rãspund în faþa legii. Am mai primit ºi
alte ameninþãri, dar nu m-au speriat. M-am ridicat ºi le-am amintit cã copiii sunt reþinuþi mai
bine de 5 ore în vamã ºi dacã acum, îndatã,
autocarele cu copii nu vor pleca din vamã, ei vor
plãti scump pentru aceasta. Am pornit spre ieºire, iar colonelul care participase la interogare
alerga dupã mine sã semnez „explicaþia”, fiindcã
atâta timp cât m-au interogat a avut misiunea
sã-mi impunã sã dau în scris explicaþii ºi sã
semnez cele spuse de mine. Am cerut paºaportul
ºi îndatã cum l-am primit am întrebat dacã mi-au
pus interdicþii. Am mers spre autocar fiindcã mã
aºtepta vameºul pentru a-mi verifica bagajul.
Miratã am fost când acesta m-a întrebat încet:
Aveþi Cd-uri? DA! am rãspuns eu, am la mine
multe Cd-uri, dânsul s-a prefãcut cã verificã
bagajul, apoi mi-a ordonat sã închid valiza ºi sã
urc în autocar.
Dupã atâta chin, copiii mai mici au adormit, iar tinerii de vârstã mai mare au început sã
discute cele întâmplate, fiindcã nu le venea sã
creadã cã au trecut prin vama de la Cahul ºi nu
prin cea de la Tighina.
Aproape un an s-a scurs din acea zi neagrã
pentru þãriºoara noastrã. Evenimentele din 7 aprilie 2009 au constituit o cotiturã decisivã a
istoriei privind viitorul românilor de peste Prut.
Alegerile din iulie 2009 au consfinþit înfrângerea comuniºtilor ºi victoria forþelor democratice de la Chiºinãu care se pronunþã pentru
apropierea Republicii Moldova de România ºi
integrarea cât mai rapidã în structurile europene.
Dar alte întrebãri mã frãmântã: Cine sunt
persoanele vinovate de moartea tinerilor: Valeriu Boboc, I. Þîbuleac, E. Þap ºi cine va trata
sufletele rãnite ale celor maltrataþi? Cine sunt
cei care au dat aceste ordine iresponsabile de
reprimare atât de durã a tinerilor?
Daca s-a dovedit cã România nu este implicatã în proteste, care a fost scopul denigrãrii
þãrii-mamã? Vom ajunge oare sã aflãm adevãrul? Când va fi asta?
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„La capitolul românism, adevãrata capitalã
trebuie recunoscutã Chiºinãul”

Vasile ªoimaru
— Aþi vizitat de curând Canada, cum vi
s-a pãrut comunitatea moldoveanã ºi cea românã de acolo?
— Am vizitat Canada la invitaþia medicului ºi scriitorului Dumitru Pãdeanu din Winnipeg ca sã cunosc Comunitatea românã de acolo.
Prima escalã a avut loc la românii din franþuzescul Montreal ºi mare mi-a fost mirarea sã
gãsesc în incinta Comunitãþii române ºi una
„separatistã” - a moldovenilor… La întrebarea
mea: „Ce-i cu separatismul acesta ºi în Canada?
Nu ne ajunge cel din Transnistria faþã de R.
Moldova sau cel basarabean faþã de România? ”
Rãspunsul m-a dezarmat, m-a lãsat fãrã replicã:
„Dupã cum vezi, noi aici am fãcut Unirea! Pe
când ºi voi cei de acasã o veþi face?…” Acest
lucru s-a repetat ºi în alte oraºe canadiene pe
care le-am vizitat.
— Ce mesaj puteþi transmite comunitãþii
române ºi moldovene din Quebec ºi din
Canada?
— Sã nu uite ei ºi sã-i ajute pe copiii ºi
nepoþii lor sã nu uite cã sunt români, urmaºi ai
lui Traian ºi Decebal, ai lui ªtefan cel Mare ºi
Mihai Viteazul, ai lui Cuza Vodã, ai altor personalitãþi marcante ale Neamului, care au fãurit,
apoi au ºi ocrotit Marea Unire din 1918… ªi
Bunul Dumnezeu, care a creat naþiunile, vrea
acest lucru!
(Ziarul IMPACT,
Montreal, Canada, 26 februarie 2010)
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— Cine este Vasile ªoimaru?
— Pânã prin 1987-1988, când am deschis
primul, în viaþa mea, manual de Istorie a românilor (de Constantin ºi Dinu Giurescu), eram
un moldovean convins cu slabe cunoºtinþe de
limbã literarã românã ºi de istorie naþionalã,
care fãcusem facultatea de economie, apoi doctoratul în acelaºi domeniu ºi publicasem patru
cãrþi de specialitate ºi, toate, în limba rusã, cu
creierii „neinfectaþi” de românism sau mai corect spãlaþi cu Dero de românism de cãtre ocupanþi…
Dupã 1989 m-am tratat definitiv de boala
moldovenismului! Dovada? Ani la rând vizitez
ºi adun cu propriile forþe materiale despre românii din jurul României, care au intrat în prima
ediþie a albumului meu Românii din jurul României în imagini (tipãrit în anul 2008). Aceste
eforturi pot fi interpretate ca o rãzbunare a mea
împotriva celor care au încercat sã mã lipseascã
de bucuria de a fi român… ºi continui sã lucrez
pentru a 2-a ediþie a albumului care va fi cel puþin
de douã ori superioarã-calitativ ºi cantitativ.
— Românismul pe care-l manifestati, îl
regãsiþi ºi la românii din România?
— Îl regãsesc mai rar… La kilometru pãtrat sau la mia de locuitori, desigur! Dar, în
marea capitalã, Bucureºti, ºi mai rar… Dacã am
compara cele douã capitale româneºti - Chiºinãu
ºi Bucureºti la capitolul românism, apoi adevãrata capitalã trebuie recunoscutã Chiºinãul.
Poate, pentru cã (încã) nu are un Institut Cultural Român cu un Patapievici în frunte, care
toacã milioane de euro ale românilor împotriva
culturii lor. Iar ºefii Statului român sunt neputincioºi în faþa lui/lor…
— Existã vreo ºansã de unificare a Basarabiei cu România?
— În orice caz, ºanse am avut ºi avem mai
multe decât au existat dupã 1989, politicieni români, bãrbaþi adevãraþi, pe ambele maluri ale
Prutului, care sã doreascã acest lucru … Cei de
pe malul stâng al Prutului nu vor sã-ºi piardã
fotoliile ºi paºapoartele diplomatice, iar cei de
pe malul drept nu-ºi doresc beleli geopolitice în
plus, în timp ce-ºi numãrã veniturile din businessul politic.
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Deschiderea unei reprezentanþe consulare
a României în Transcarpatia
Florentin NÃSUI
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n satul Bouþul Mic, comuna Strâmtura,
din dreapta Tisei, l-am întâlnit pe consulul Dorin Popescu (în stânga, în fotografie), de la Consulatul General al României la
Cernãuþi.
ªtiind cã de 10 ani existã promisiuni din
partea României cã se va deschide o reprezentanþã
consularã la Slatina sau în Ujgorod, dar ºi faptul cã
cetãþenii ucraineni din dreapta Tisei ºi nu numai
au cel mai apropiat consulat român la Cernãuþi,
l-am rugat pe distinsul diplomat sã ne vorbeascã
despre modul în care etnicii români din Transcarpatia pot vizita mai uºor România, þara în care
mulþi dintre ei au rudenii foarte apropiate, dar nu
au fost niciodatã în vizitã.
Dorin Popescu: „Deplasarea în România a
cetãþenilor ucraineni necesitã obþinerea prealabilã
a unei vize de cãlãtorie. Aceasta nu înseamnã cã
trebuie sã urci Everestul, dar sunt câteva condiþii
care trebuie îndeplinite, România fiind parte a
Uniunii Europene, care a impus niºte bariere privind circulaþia ºi intrarea în teritoriul european a
cetãþenilor ne-membri ai spaþiului UE. Toate misiunile diplomatice ºi consulare româneºti din
Ucraina vin în sprijinul etnicilor români care trãiesc în apropierea graniþelor cu România. Partea
românã negociazã cu partea ucraineanã un acord
politic privind micul trafic la frontierã. Nãdãjduiesc cã nu va dura multã vreme pânã va fi
semnat ºi implementat acest acord, care va permite deplasarea în România, respectiv în Ucraina,
a cetãþenilor celor douã þãri, care locuiesc în zona
de frontierã, pe o distanþã care încã nu a fost
stabilitã. Cetãþenii ucraineni din aceastã zonã nu
vor avea nevoie de vizã, ci doar de un permis de
cãlãtorie. Totodatã, partea românã pledeazã insistent ºi aºteaptã un rãspuns de la partea ucraineanã,
cu privire la deschiderea în regiunea Transcarpatia
a unui nou oficiu, birou sau consulat simplu ori
general al României. Deschiderea acestuia ar facilita deplasarea etnicilor români ºi nu numai în
România din regiunea Transcarpatia ºi cele adiacente, fãrã a mai fi necesarã deplasarea la
Cernãuþi, cale de 450 km dus-întors. De asemenea,
vã informez cã de o vreme, la Consulatul General
de la Cernãuþi am renunþat la practica listei de
aºteptare, astfel încât, în momentul de faþã, orice
cetãþean care se prezintã în vederea deplasãrii în
România cu documentele necesare obþinerii vizei,

în zilele de luni, marþi, joi ºi vineri, primeºte acest
înscris în termen de 7 zile pe o duratã de 6 luni sau
mai mult, funcþie de scopul ºi natura deplasãrii.
Preþul standard, stabilit la nivelul întregii Uniuni
Europene, este de 55 dolari pentru toate tipurile de
vizã, însã existã 14 categorii de cetãþeni care beneficiazã de gratuitãþi: minorii, cei care se deplaseazã la acþiuni culturale, umanitare sau sportive, pensionarii etc. La ora actualã, mai mult de 55
la sutã dintre solicitanþi obþin vizã gratuitã. Fiind
nevoiþi a se deplasa de douã ori la Cernãuþi, locuitorii din Slatina, bunãoarã, pierd douã zile pe
drumuri. (Cu un autoturism bun, strãbaþi acest
traseu, fãrã oprire, dus-întors în 9 ore). Pânã la
soluþionarea cererii noastre de deschidere a reprezentanþei consulare româneºti în Transcarpatia, nu
existã alte soluþii.”
Reamintim cã atât românii din regiunea învecinatã, cât ºi maghiarii sau ucrainenii au neamuri în judeþele vecine Maramureº ºi Satu Mare.
Aceºti cetãþeni au nevoie de o invitaþie din România pentru a obþine viza. În cazul în care aceºtia
obþin altfel de vizã, ei nu sunt obligaþi sã prezinte
la intrarea în România o anumitã sumã de bani în
valutã convertibilã sau alte documente prin care sã
facã dovada asigurãrii subzistenþei pe un anumit
numãr de zile.
Din pãcate, mulþi dintre cetãþenii celor douã
þãri care au rudenii, dincolo de graniþã, nu au
paºapoarte, sau nu au vize. Cunosc inclusiv maramureºeni din stânga Tisei, care nu ºi-au mai
permis sã-ºi reînnoiascã paºaportul sau nu au avut
niciodatã aºa ceva, în afarã de acele permise de
trecere în regim simplificat a frontierei, valabile
pânã în urmã cu câþiva ani.
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Memoria noastrã cea de toate zilele
Mirel HORODI
Haifa, Israel

Autoarea volumului, Sanda Golopenþia,
scrie în prolog: „Viaþa noastrã cea de toate zilele
nu ne-o cunoaºtem. Ne trezim, mâncãm, lucrãm,
vorbim cu prieteni ºi cu necunoscuþi, scriem,
citim, ne plimbãm, cumpãrãm, toate se învãlmãºesc într-o mulþime amorfã de gesturi (...)
Trãim amorf.”
În continuare, domnia sa adaugã: „Iatã
însã cã în cazul meu, ºi nu sunt singura, o instituþie de stat, Securitatea, a consemnat cu acribie
mecanicistã faþa exterioarã a vieþilor noastre,
miºcãri, cumpãrãturi, întâlniri, convorbiri telefonice, discuþii la restaurant sau pe stradã. Vizat
era Anton Golopenþia, tatãl meu (...) Urmãrind
pas cu pas existenþa lui A.G. (Anton Golopenþia,
nota mea), echipa de filaj a ajuns însã sã dea
socotealã ºi de existenþa noastrã, a mamei, ªtefania Golopenþia, a bunicii noastre, Emma (...), a
fratelui meu Dan ºi a mea. Familia noastrã ºi-a
avut astfel, nedoriþi, cronicarii ei.”
Ce aflãm din aceastã cronicã de familie?
Nimic în legãturã cu faptele pentru care, chi-

purile, era suspectat A. G.. Aflãm însã cum trãia o
familie de intelectuali la Bucureºti, în anii aceia,
de început al regimului comunist în România.
În prima perioadã de filaj, de la 15 aprilie
la 14 mai 1948, A.G. funcþiona ca director general
delegat la Institutul Central de Statisticã (ICS),
funcþie în care fusese instalat la propunerea liderului comunist Miron Constantinescu ºi pe
care a deþinut-o între 10 august 1947, dupã demiterea predecesorului sãu, Sabin Manuilã ºi
pânã la 7 septembrie 1948. Aºa cum noteazã
autoarea, ironia a fost cã cea mai înaltã funcþie
ierarhicã a primit-o Anton Golopenþia de la
Miron Constantinescu ºi nu de la profesorul lui
venerat, Dimitrie Gusti!
Deºi tatãl avea o funcþie importantã, familia Golopenþia trãia într-un spaþiu locativ limitat. În Cotroceni, pe strada Lister 7, la etajul
3, în dreptul bisericii Sfântul Elefterie, familia
Golopenþia avea un apartament de douã camere
ºi hol. În camera mai mare era dormitorul, unde
dormeau pãrinþii ºi cei doi copii. În camera mai
micã era biroul lui A.G., unde dormea bunica.
Câte familii nu s-au chinuit la fel, în epocã, fãrã
un spaþiu locativ decent?
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Viaþa unei familii de intelectuali
din Bucureºti

Sanda Golopenþia
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espre destinul tragic al sociologului
român Anton Golopenþia am aflat din
Ultima carte, un volum de aproape o mie
de pagini, publicat în anul 2001 de fiica sa, Sanda
Golopenþia, cuprinzând textul integral al declaraþiilor
regretatului sociolog român, arestat de Securitate la 16
ianuarie 1950, în cadrul anchetei contra liderului
comunist Lucreþiu Pãtrãºcanu ºi decedat în închisoare,
dupã 18 luni, la 9 septembrie 1951, ca urmare a unei
tuberculoze galopante netratate. D-na profesor Sanda
Golopenþia, de la Universitatea Brown, Providence,
Rhode Island, SUA, care pe lângã activitatea sa
universitarã ºi literarã, se dedicã memoriei pãrinþilor
domniei sale, a publicat recent un nou volum
memorialistic, intitulat Viaþa noastrã cea de toate
zilele, (424 pagini, editura „Curtea Veche”, Bucureºti,
2009), bazat pe filajul tatãlui ei de cãtre Securitate,
înaintea arestãrii.
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Datoritã funcþiei, A.G. avea însã maºinã la
dispoziþie ºi i se instalase telefon.
Anton Golopenþia era un om dedicat muncii. Pleca de acasã zilnic, în jurul orei 8, se
întorcea acasã la amiazã, dar revenea la serviciu
dupã masã, unde rãmânea pânã seara târziu. Îi
plãcea sã meargã pe jos. De multe ori mergea pe
jos pânã la Institutul Central de Statisticã, din
Brezoianu 31. Desigur, mulþi bucureºteni mergeau pe atunci pe jos, nu însã din cei care aveau
la dispoziþie maºinã! În plus, A.G. avea performanþa cã putea merge pe jos citind un ziar sau o
carte. Autoarea noteazã: „Cred cã se bucura
simplu de îmbinarea a douã lucruri care-i erau
cu deosebire dragi: mersul ºi cititul” (pag.39).
Deºi pãrea un „workaholic”, A. G. participa la
viaþa familiei, fãcea cumpãrãturi, stãtea la cozi,
dar nu neglija sã se plimbe cu copiii, mai ales
duminica, prin parcuri ºi pãdurile din jurul Bucureºtiului.
În a doua perioadã de filaj, premergãtoare
arestãrii, de la 5 octombrie 1949 la 16 ianuarie
1950, A.G. era ºomer. El totuºi continua sã munceascã, mergea zilnic la Biblioteca Academiei,
executa lucrãri comandate pentru Comisia de
Stat a Planificãrii (CSP). Deºi abãtut, el continua sã viziteze librãriile ºi anticariatele ºi mai
ales sã se plimbe cu copiii. Din înregistrãrile
telefonului înþelegem cã ºi soþia era persecutatã,
ameninþatã sã-ºi piardã postul de profesoarã.
Desigur, dacã cartea s-ar limita la notele ºi
referatele securiºtilor, ar fi anostã, ea capãtã însã
viaþã prin mixarea acestora cu textele scrise de
A. G. în timpul anchetei ºi, mai ales, prin comentariile memorialistice inedite ale autoarei.
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Vocea lui Anton Golopenþia
Autoarea a selectat din declaraþiile lui A.
G. la anchetã, publicate în volumul „Ultima carte”, textele care sunt relevante pentru urmãrirea
lui (despre personajul nefast Nicolae Betea etc)
ºi pentru notele de filaj. Ele sunt legate mai ales
de persoanele cu care a venit în contact în timpul
supravegherii.
Dar cel mai emoþionant, vocea lui A.G. se
face auzitã în scrisorile din închisoare, adresate
în iunie 1950 soþiei (pag. 151) ºi copiilor (pag.
370-371), care bineînþeles nu au fost predate
destinatarilor de cãtre reprezentanþii regimului
criminal, care-l arestase fãrã temei. În scrisoarea
cãtre copii sunt sfaturile unui tatã grijuliu, un
testament de comportare pentru Sanda ºi Dãnuþ,
în care ei sunt sfãtuiþi sã înveþe bine, sã citeascã
mult, dar sã aibã grijã sã-ºi întãreascã corpul. El
scrie: „Trebuie sã ºtim sã ne purtãm cu oamenii:
sã nu fim nici timizi, dar nici obraznici, sã ne
distrãm alãturi de alþii, prin jocuri, dans, sporturi. Sã vã feriþi de a fi singuratici: dimpotrivã,
sã cãutaþi sã fiþi totdeauna printre colegii ºi colegele voastre”. ªi, în naivitatea sa, el adaugã
sfaturi „pe linie”, sperând cã autoritãþile vor þine
seama de acest lucru ºi scrisoarea va ajunge la
destinaþie: „Trebuie sã învãþaþi de mici sã luaþi
parte la viaþa republicii: sã ºtiþi ce se întâmplã în
þarã, uitându-vã în gazete, sã scrieþi pentru gazeta de perete, sã vorbiþi la ºedinþe (...)”
Vocea Sandei Golopenþia
Comentariile Sandei Golopenþia sunt partea cea mai interesantã din carte. Ea l-a înþeles
cel mai bine pe tatãl ei, care a fost un însingurat,
neputând adopta nici poziþia comuniºtilor, reprezentatã de Miron Constantinescu, nici crezul
exaltat al adepþilor lui Pãtrãºcanu, care l-au
atras, fãrã voie, într-o aventurã cu care nu avea
nici o legãturã ºi nici acþiunea de sabotare a
regimului, reprezentatã de poziþia lui Manuilã ºi
Georgescu-Roegen, aceºtia din urmã reuºind sã
pãrãseascã România în mod ilegal. El dorea sã
munceascã, sã fie dacã se poate folositor þãrii.
Desigur nu era de acord cu politica Partidului
Comunist. Spera, ca mulþi alþii în anii aceia, cã
salvarea va veni de pe urma unui rãzboi iminent
între americani ºi sovietici, în care americanii
vor fi învingãtori. Nu-ºi închipuia cã regimul
comunist va dura în România 40 de ani ºi cãderea lui va veni, de fapt, de la Moscova!
Este de remarcat cã autoarea nu are resentimente justiþiare faþã de cei care l-au antrenat în aceastã aventurã pe A.G., nici mãcar
pentru un personaj dubios ca Nicolae Betea (be-
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Câteva concluzii
Sanda Golopenþia ajunge în epilogul cãrþii
la concluzia cã în România acelor ani a fost un
rãzboi civil implicit, în care statul a dus o luptã
surdã de exterminare a unei întregi generaþii de
intelectuali, oameni de culturã ºi politici, purtatã
prin securiºti ghidaþi de consilieri sovietici. În
acest rãzboi „oamenii erau filaþi, arestaþi, torturaþi, suprimaþi” (pag. 381). Una din victimele
acestui rãzboi civil a fost Anton Golopenþia.
Rezultatul pentru generaþia copiilor, a
Sandei ºi a lui Dãnuþ ºi atâtor alþi copii, a fost cã
au „crescut singurateci”, fãrã sentimentul cã li
se cuvin „clipele vesele obiºnuite ºi bucuriile
explicite la îndemâna tuturor.” Autoarea conchide: „Am învãþat sã ne bucurãm homeopatic ºi
sã nu ne mirãm de multe”.
ªi, generaþia Sandei a mai învãþat sã tacã.
„La terminarea studiilor – scrie autoarea – eram
doctor în tãcut”. Ea explicã: „Tãceam nu din
teamã (...) nerostitul ne intrase în sânge, tãceam pe termen lung ºi mai cu seamã pentru
a nu consfinþi, vorbind, acte ºi întâmplãri de
care ne voiam separaþi ºi departe, chiar dacã
trãiam, aparent, prinºi în ele. Tãceam simplu, spre a rãmâne normali” (pag. 383).
Este o carte impresionantã ºi utilã, pentru
cã ne aduce aminte lucruri pe care nu avem voie
sã le uitãm. Noi, cei care am trãit, în acele
timpuri, în România, sau în alte þãri din lagãrul
comunismului sovietic, înþelegem foarte bine
semnificaþia ei. Mã întreb însã dacã un cititor
occidental sau un tânãr de astãzi, poate oare
înþelege cum a fost „viaþa noastrã cea de toate
zilele” în timpurile acelea, cum au fost „copilãriile noastre palide”?
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Anton Golopenþia (1909-1951)
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þiv, afemeiat ºi sifilitic, eventual agent plasat de
SSI, dupã cum noteazã Lavinia Betea în cartea
sa Lucreþiu Pãtrãºcanu. Moartea unui lider comunist, editura „Curtea Veche”, 2006, pag. 141
ºi 474) sau pentru Constantin Pavel, colegul de
la ICS care l-a dus pe A.G. la întâlnirea cu
Betea, la sfârºitul anului 1947, când ºtia cã acesta era urmãrit de Securitate.
Amintirile Sandei se referã, bineînþeles, la
tatãl ei, dispãrut într-o zi, fãrã o explicaþie (copiilor li s-a spus cã este bolnav, la Timiºoara). Ei
au înþeles cã era un subiect despre care nu se
putea vorbi...
Un capitol este dedicat bunicii paterne,
Emma Staschek, „doamna în negru cu ochelari”,
care gãtea, spãla, tricota pulovere, fãcea mâncare „din nimic”, spãla vasele, pe care Sanda le
ºtergea... „Bunica mea uitatã, cu viaþa ei rãvãºitã, trãitã demn ºi drept, fãrã bucurii” (pag.
61), scrie autoarea.
Un alt capitol este dedicat mamei, ªtefania Cristescu Golopenþia, cea care rãmasã singurã ºi fãrã mijloace, ºi-a crescut totuºi copiii cu
lecþii particulare de limbi strãine, cu spectacole
de teatru ºi operã, cu tabere de varã. Cu duioºie,
Sanda scrie despre „mama noastrã cea curajoasã
ºi tristã, tare ºi fragilã” (pag. 63), care „trecea cu
greu prin verile opãrite care nu o odihneau,
visând uneori la un drum spre Craiova copilãriei
ei pe care nu l-a fãcut” (pag. 66).
Amintirile Sandei dedicã un capitol „minunatului domn Negru, al copilãriei noastre cenuºii”. Coleg la Facultatea de Drept cu A. G.,
Ion Negru fusese simpatizant legionar, în perioada 1934-1937. Ulterior s-a distanþat de legionari ºi a lucrat la Institutul de Statisticã, pânã
la destituirea lui A.G. Apoi s-a „recalificat” tehnician dentar. Scrie Sanda: „Paradoxalul domn
Negru, care nu a venit niciodatã în vizitã la noi
câtã vreme tata a fost liber, dar a devenit musafirul nostru nelipsit dupã arestarea ºi mai apoi
moartea lui. Singurul care venea la noi regulat,
mai erau câþiva sufletiºti, am vorbit de Nicolae
Economu, Ion Apostol, Iuliu Mãlinaº ºi Alexandru Nistor, care nu ne-au uitat ani lungi de
zile de niciun Crãciun. Dar domnul Negru venea
mereu, era o parte a vieþilor noastre” (pag. 148).
Referindu-se la aceºti oameni de omenie, autoarea noteazã în alt loc: „Câtã vreme au trãit,
oameni ca N. Economu, I. Apostol ne-au fãcut
sã simþim cã tata nu murise de tot, cã stãruia în
jurul nostru deschiderea bunã ºi generoasã în
care crezuse adânc” (pag. 257).
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O viaþã în douã geamantane
Otilia TUNARU
Canada
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n momentul în care mi-am înghesuit
toatã viaþa în douã geamantane, am
realizat mai mult ca niciodatã cã bunurile materiale nu valoreazã mare lucru în viaþã. Mi-am luat strictul necesar, aº putea spune
chiar mai puþin decât atât. A fost momentul
trierii, momentul renunþãrii la cãrþile mele dragi,
la lucruri pentru care fãcusem sacrificii ca sã le
cumpãr. Ca sã mã încadrez în limita de greutate
impusã, am scos rând pe rând obiecte de uz
casnic, haine... Renunþam cu greutate la fiecare
lucru, apoi, cu o tot mai mare detaºare, am golit
pe jumãtate valizele burduºite ºi mi-am zis: cu
Dumnezeu înainte! Într-o ultimã pornire, am
înlocuit tacâmurile ºi o pereche de pantofi cu
câteva volume: Eminescu, Nichita, Labiº,
Creangã, Caragiale, Biblia. Cãrticica de rugãciuni era de la început în geantã, nu ºtiam în acel
moment cã o s-o folosesc atât de des. Acum are
colþurile tocite ºi se deschide singurã, la paginile
pe care rutina zilnicã le-a însemnat.
Momentele de cumpãnã, încercãrile prin
care am trecut ºi confruntãrile hotãrâtoare m-au
îngenunchiat deseori, însã în faþa icoanei. Am
luat totul ca pe o provocare ºi am înþeles cã am
ºansa unui nou început. În primul rând, am luat
contact cu domeniul în care aveam experienþã.
Zile ºi nopþi întregi am cãutat informaþiile necesare în cãrþi de specialitate, pe internet ºi
m-am pregãtit pentru interviuri. M-am înscris la
cursuri ºi mi-am dat seama cã este o regulã
nescrisã sã-þi completezi sau chiar sã-þi refaci
studiile. Stabileºti astfel contacte ºi te pui la zi
cu ce este nou în domeniu. Trebuie sã recunoaºtem cã, oricât de bine pregãtiþi venim din
România, avem multe lucruri de învãþat. În
Canada, în condiþiile în care se pleacã pe cale legalã, oricine are ºansa de a lucra în domeniul în
care este pregãtit. Singura condiþie este sã fie
foarte bine pregãtit!
Mitul imigrantului care face munci fizice
ºi adunã bani, iar mai târziu devine om de afaceri, ei bine, nu mai e valabil în zilele noastre.
Lucrul cel mai important este sã acumulezi o
experienþã folositoare, pe care sã o poþi menþiona în CV. Am cunoscut multe persoane care
s-au complãcut sã lucreze sub pregãtirea lor.

Peste ani de zile, s-au regãsit în aceeaºi fabricã
ºi pe acelaºi post de muncitor, cu amãrãciunea
de a fi deþinãtorii unor diplome de studii superioare care nu folosesc la nimic.
Am afirmat la început cã nu se pot da
sfaturi, însã mi-aº permite sã subliniez acest
lucru care este important pentru cei care pleacã
într-o altã þarã: chiar dacã este mai la îndemânã
sã accepþi un job într-un fast-food, e mult mai
înþelept sã înveþi sã-þi faci un CV profesionist, sã
te perfecþionezi prin studii ºi sã urmãreºti un þel.
Am învãþat sã ne spunem „Te iubesc!”
Am început cu un contract de o lunã în
Biblioteca anglofonã „Fraser Hickson”. Am
continuat cu un contract de ºase luni într-un
centru de cercetare în istorie, apoi cu un alt contract de un an... ºi, în decursul a trei ani, CV-ul
meu de o paginã a ajuns la trei pagini. De mai
bine de un an, lucrez la Biblioteca Naþionalã din
Québec. Cu sprijinul guvernului, în mai 2005,
s-a inaugurat noul sediu pe cinci nivele, adaptat
exigenþelor pe care le impune o asemenea
instituþie. Profilul din sticlã ºi oþel, interiorul
modern, serviciile gratuite ºi de calitate, toate acestea reprezintã imaginea Marii Biblioteci, aºa
cum este supranumitã cu mândrie localã. În fiecare dimineaþã în care intru pe uºa acestui colos
al culturii quebecoise, nu pot sã nu mã gândesc
la colegii mei de la Biblioteca Naþionalã a
României. Ei lucreazã în depozite prãfuite sau
cu mucegai, se descurcã aºa cum pot cu lipsa de
spaþiu ºi de logisticã, asistã neputincioºi la distrugerea de fonduri de patrimoniu ºi la degradarea noului sediu pentru care se alocã bani, dar
care... se dãrâmã ca în Legenda Meºterului Manole. Oare ce Anã ar trebui sacrificatã în zidurile
care de mai bine de 16 ani aºteaptã sã fie
finisate?
Visez la ziua în care Biblioteca Naþionalã
a României îºi va regãsi demnitatea ºi locul
binemeritat atât în peisajul bucureºtean, cât ºi în
cultura româneascã. Povestea mea de imigrant
continuã ºi în planul jurnalistic. Participând la
un atelier de lecturã ºi de creaþie organizat în
bibliotecile din Montreal, am avut ºansa de a
descoperi ºi de a investiga zone noi ale cu-

cient sã aibã liniºtea unui cãmin, pentru alþii este
necesar sã caute acel „ceva” care le lipseºte. Dar
cea mai mare mulþumire a fost aceea cã fetiþa
mea, Raluca, a trecut testele ºi a fost acceptatã în
programul internaþional al unei ºcoli de elitã.
Este un program special conceput pentru a oferi
o culturã generalã solidã ºi pentru a forma buni
comunicatori, cetãþeni capabili sã ia decizii responsabile. Într-o zi, când dintr-un anumit motiv
eram îngânduratã, s-a cuibãrit în braþele mele ºi
mi-a spus: „Astãzi, la ºcoalã, ne-am ales personajul preferat cu care am vrea sã semãnãm. Eu
am spus cã vreau sã fiu ca mama mea!”. Destãinuirea naivã a copilului de ºase ani a alungat
pentru totdeauna orice umbrã de pe fruntea mea.
Am scris aceste rânduri pentru pãrinþii mei. De
ziua tatãlui meu, acesta a fost cel mai frumos
cadou pe care îl aºtepta, o ºtiu. Voia sã mã ºtie
fericitã, aºa cum orice pãrinte din lumea aceasta
o doreºte pentru copilul sãu. Pentru mama mea,
care nu mã are aproape, telefoanele de mai bine
de o orã, în care îi povestesc câte lucruri am
realizat în decursul unei sãptãmâni, cred cã sunt
cea mai mare satisfacþie pe care puteam sã i-o
dau. Dar mai ales am învãþat sã ne spunem: „Te
iubesc!” Distanþa ne-a apropiat sufleteºte ºi
sentimentele au prins glas, preþuind faptul cã
suntem sãnãtoºi ºi cã ne avem unul pe altul.
Probabil cã aºa e dat omului, sã treacã prin multe
pentru ca sã înþeleagã cã de fapt fericirea e
ascunsã în el însuºi.
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noaºterii. Plãcerea de a discuta pe marginea unui
text, atmosfera de efervescenþã creatoare,
sentimentul cã vorbesc aceeaºi limbã a vibraþiei
interioare, toate acestea m-au fãcut sã mã simt
„acasã“, m-au fãcut sã îmi dau seama cã tocmai
asta îmi lipsea înainte. Montreal-ul, oraº multicultural prin excelenþã, mi-a oferit aceastã ºansã
ºi, totodatã, provocarea de a-mi împinge limitele
mai departe. Am urmat cursuri în jurnalisticã ºi
redactare în francezã; am colaborat la ziarul
comunitãþii româneºti, Actualitatea Canadianã,
al cãrui editor este Cãtãlin Mihãilescu. Aici
mi-am fãcut ucenicia, dupã care, timp de un an,
am fost redactor-ºef. În prezent, fac parte din
colectivul de redacþie al revistei de culturã Terra
Nova, al cãrei redactor-ºef este scriitoarea de
origine românã Felicia Mihali. Scopul acestei
publicaþii este de a promova evenimentele culturale montrealeze ºi, în acelaºi timp, de a fi o
rampã de lansare pentru tinerii scriitori ºi jurnaliºti. Profit de acest prilej pentru a vã invita sã
descoperiþi diaspora româneascã pe site-ul
www.terranovamagazine.ca.
Acum, privind în urmã, sunt convinsã cã
în viaþã este important sã ai curajul de a încerca
ºi de a lupta pentru ca visul sã devinã realitate.
Atâta timp cât un gând s-a cuibãrit în mintea ta,
eºti dator sã-l urmezi, sã-i dai contur ºi sã faci
sacrificii pentru a-i da aripi. Acum ºtiu cã e bine
sã îþi asculþi glasul inimii, cel de-al ºaselea simþ,
dorinþa de a te autodepãºi. Pentru unii este sufi-
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Strada cu numele
Predeal-Trudeau alãturi de
Podul Românilor
sunt douã denumiri cu
caracter românesc înscrise
în documentele
toponomastice ale
Quebecului.
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Restituirile Teresiei Bolchiº-Tãtaru
Corneliu FLOREA
Winnipeg - Canada
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criitoarea Teresia Bolchiº-Tãtaru a
adãugat la bogatul sãu palmares
literar un nou roman (Restituiri,
Editura Criterion, Bucureºti, 2008), a cãrui
lecturã prezintã cititorului, în maniera livrescã
actualã ºi înalta þinutã scriitoriceascã, real ºi
detaliat, soarta ºi viaþa societãþii româneºti de
la instalarea prin forþã ºi dictat a
comunismului totalitar sovietic, a dominaþiei
ruseºti ca supraputere militarã, pânã dupã
evenimentele anului 1989.
Pentru cititorul român care a trãit acest interval istoric este o lecturã pe care o va absorbi
cu interes ºi o va aproba întru
totul, fiindcã acea perioadã
trebuie consemnatã în publicistica românã pentru viitorime ca document istoric, de
mãrturie ºi acuzare. Lucrarea
este prezentatã într-o formã
scriitoriceascã în care ideile
ºi evenimentele au prioritate
faþã de normele, în general depãºite azi, ale literaturii clasice de cãtre personalitatea
puternicã, de sine stãtãtoare,
verticalã ºi atotcuprinzãtoare
a Teresiei Bolchiº-Tãtaru. Pe
cititorul tânãr, aceastã lecturã,
alãturi de ale altor scriitori, la
fel de dãruiþi lumii ºi adevãrului, îl ajutã sã-ºi creeze
imaginile concrete despre drama ºi tragedia pãrinþilor ºi bunicilor sãi, despre dezastrul istoric,
social ºi psihologic ce s-a abãtut peste þarã, peste
români în acea perioadã de dominare ºi opresiune. Prin acest roman, cititorul tânãr are posibilitatea sã înþeleagã mult mai bine calamitatea
comunistã ce a distrus identitatea ºi libertatea românilor, decât prin pseudocondamnarea comunismului din raportul Bãsescu - Tismãneanu,
raport ce este doar o acþiune propagandisticã a
paleopolitrucilor comuniºti. Autoarea romanului oferã tânãrului cititor premisele comprehensiunii evenimentelor ºi a situaþiei sociale care a
urmat dupã cãderea comunismului, când mulþi

tovarãºi culpabili pentru faptele lor opresive au
scãpat nepedepsiþi, metamorfozându-se în tot
felul de democraþi, întâi datoritã faptului cã nu a
fost o realã cãdere ci doar o parþialã ºi temporarã
înlãturare ºi, în al doilea rând, profitând de confuzia ºi naivitate populaþiei extenuatã de mizeria
socialã ºi materialã înduratã.
Romanul este o îmbinare reuºitã ºi captivantã de personaje cu simþire amplã de viaþã
personalã, familialã ºi socialã, de zbucium ºi revoltã pentru ceea ce trebuie sã trãiascã, obligatoriu, în interrelaþie tovãrãºeascã cu dominanþii ºi uneltele lor, pentru a supravieþui în
sistem. Dar înainte de toate
este un roman politic cu
multe fapte, situaþii ºi dovezi
diferite, ce amplificã ideea ºi
tema romanului, cu istorie ºi
istorioare ce fixeazã, nu din
obsesie, ci din datorie moralã
fondul acelor vremuri. Nu se
poate trece cu vederea, ar fi o
impietate, mãiestria la care a
ajuns Teresia B. Tãtaru în toþi
aceºti mulþi ºi fructuoºi ani
de îndeletnicire publicisticã
ºi literarã, scrisã apãsat, în a
prezenta scene de roman unice prin dimensiune ºi expresie. Nu am motive de supraaprecieri ºi ca exemplu vã
invit sã citiþi paginile 56-62,
sau 179-184. (ªedinþa de partid în care Andrei
urma sã fie murdãrit ºi coada pentru alimente,
batjocura regimului mai ales faþã de intelectuali.)
Cititorul obiºnuit, care urmãreºte evoluþia
personajelor ºi situaþiilor, observã în scrierea
autoarei un vocabular bogat, larg, cuprins între
cel maramureºean, rural sau urban, pânã la cel
elevat, academic, ce cuprinde întreaga gamã sufleteascã, de la sensibilitate ºi duioºie emoþionantã pânã la sarcasm ºi duritate demolatoare.
Tot romanul decurge limpede ºi fluid, cu interes
ºi nu suferã cu nimic cã nu este scris în canoanele stricte ale romanului clasic, de odini-

Teresia Bolchiº-Tãtaru s-a nãscut
la 3 iulie 1935, în Silvaºul de Sus, Haþeg,
judeþul Hunedoara.
A predat biologia în Baia Mare pânã
în anul 1976, când a emigrat în Germania,
stabilindu-se la Ausgburg.
Este membrã a cercului cultural-artistic Apoziþia din München, a Liter-Art
XXI din SUA ºi a l'Union Catholique Internationale de la Presse.
A scris mai multe cãrþi de prozã,
poezie, literaturã pentru copii.
primat uniþii cu Roma, din România, fermentul
unitãþii naþionale pentru toþi românii. În aceastã
posturã, direct ºi indirect îºi atrage picã ºi chiar
ostilitate din partea unor ortodocºi, care trec cu
vederea peste esenþialul creºtinismului ºi istoria
sa la români, care nu recunosc datoriile lor materiale ºi creºtineºti faþã de conaþionalii lor,
acum la început de mileniu, când creºtinismul ar
trebui sã fie unit, ca niciodatã înainte vreme,
când omenirea este la rãscruci de noi ideologii ºi
convingeri. Creºtinismul rãsãritean ar trebui sã
sprijine mai mult acum, pe creºtinul din aceastã
lume nestatornicã ºi tumultoasã, pe lângã obsedanta pregãtire pentru lumea de apoi.
Pagini ºi pagini de mizerie comunistã ºi
când personajele, dar ºi cititorul, se simt înãbuºite, asfixiate sufleteºte de partid ºi Omul
albastru, autoarea gãseºte antidotul, îi scoate la
aer, la munte. Este o ieºire tonicã, reconfortantã,
fiindcã ea cunoaºte profesional natura ºi iubeºte
cu respect munþii noºtri. Ne urcã la munte, sus la
marginea cetinei de brazi sã admirãm pânã la
bucuria cereascã spectacolul unic al cocoºilor
de mesteacãn, la început de primãvarã, sau altãdatã, mai sus, în golul alpin sã sãrutãm Ru-
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oarã, canoane care pe zi ce trece sunt lãsate tot
mai în urmã, inevitabil în noua societate umanã
spoliatã de energie ºi timp. Tânãra familie
Andrei ºi Pia Brânzeu deschid romanul ºi nu
sunt numai protagoniºtii lui, ci ºi observatori ºi
critici, prezentatorii ºi confidenþii celorlalte
personaje. Printre primele personaje care apar în
roman întunecând ºi ameninþând viaþa celor ce
nu vor decât sã fie lãsaþi în pace este Omul
albastru, securistul, pe care autoarea îl prezintã
original, cum nu am mai întâlnit pânã acum în
literatura româneascã. Omul albastru, tovarãºul
Popescu - securist de când se ºtie - apare în acest
roman citind ºi studiind - pentru a câta oarã? Directivele de bazã ale NKVD-ului - strict secret - datate, Moscova 2-6-1947, dupã care se
repede ca o hidoasã reptilã zburãtoare asupra
celor ce trebuie sã ºtie cã sunt trecuþi sub stãpânirea lui. De-a lungul romanului îl vom întâlni
la tot pasul, urmãrind, urzind intrigi ºi ºedinþe de
partid, de adevãrate inchiziþii NKVD-iste ºi asmuþind informatori asupra celor ce nu îºi doresc
decât sã fie lãsaþi în pace, cum în repetate rânduri subliniazã Uca, sora Piei.
Uimitor cum, în toatã opera literar-publicisticã a scriitoarei T.B.T., de la începutul activitãþii ei, în România anilor 60, ºi pânã azi,
Omul albastru este prezent ºi nimeni nu ºi-a dat
seama, mai ales atunci, în perioada cenzurii ºi
autocenzurii, cine ºi ce vrea sã reprezinte acest
Om albastru, cu toate cã uneori prezentarea era
foarte transparentã, ca ºi în cazul de faþã, însã
mult mai directã.
Teresia Bolchiº-Tãtaru are o mare uºurinþã de a deschide, prin diferite personaje, ferestre în istoria românilor din secolul XX; de la
Regina Maria - pe care o îmbracã în costume
naþionale ca suprema admiraþie ºi recunoºtinþã
faþã de aceea care a fãcut întregirea României ºi pânã la Veturia Goga, pe care o dezbracã de
personalitate ºi îi pune veºminte de turnãtoare.
De asemenea, prin personajele sale, este neîndurãtoare cu societatea „iepocii de aur” ºi conducãtorii ei, cu tovarãºii ºi slugile lor, dar se
transformã radical când vorbeºte despre maramureºenii ei de pe Mara ºi Iza, pe care îi venereazã ºi îi respectã încrustându-i în icoane de
lemn sfânt. Familia maramureºeanã este portretizatã ca o unitate de iubire, de mândrie, trudã
ºi biruinþã prin credinþã. Este ºi va fi fiind, puncteazã într-o altã idee arãtând rezistenþa împotriva vremurilor potrivnice. Atinge însã apogeul
pioºeniei de câte ori scrie, ºi scrie des, despre
credincioºii Bisericii Unite, greco-catolice ºi se
dezlãnþuie cumplit împotriva celor ce au su-
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picapra rupicapra, aceastã minune micã ºi
delicatã a plaiului nostru mioritic din Munþii
Rodnei. Autoarea îºi încununeazã condescendenþa faþã de peisajul românesc ducându-ne în
primul nostru Parc Naþional, Rezervaþia Retezat
cum spunem cu toþii azi, Rãtezat, cum spuneau
strãmoºii noºtri sau, ºi mai de mult, Cogaionul
sacru al geto-dacilor. Cu aceste capitole, sunt
convins cã autoarea a rãscolit imagini ºi simþiri
cititorilor care au umblat pe cãrãrile montane
descrise ºi dorinþa lor de-a le revedea. În zilele
noastre se gãsesc destule elite de bulevard ºi
partide, care zeflemizeazã plaiul nostru mioritic,
nu numai pentru cã sunt ignoranþii de pe urmã, ci
ºi pentru cã natura i-a hãrãzit amputaþi psihic ºi
spiritual.
Ce m-a uimit pe mine, cititorul, dupã peste
douã sute de pagini de lecturã, de mãrturii ºi
acuzaþii împotriva „iepocii de aur” depuse de

personajele romanului a fost când am ajuns la
Decembrie 1989, scrie fãrã vervã, de entuziasm
nici nu mai vorbesc, doar câteva rânduri, de
parcã ar fi vorba, doar aºa, de trecerea strãzii de
pe o parte pe alta. Atât! Am fost contrariat,
pentru cã o cunosc pe Tibiti cum îi spun eu de
aproape trei decenii, în care a scris articole în
presa exilului (Cuvântul românesc, Curentul)
eseuri ºi multe cãrþi împotriva dictaturii comuniste ºi acum, la cãderea comunismului, abia a
molfãit câteva rânduri într-un roman de peste
250 de pagini! Încet, încet, citind în continuare
m-am dumirit, mai mult m-a impresionat cât de
iscusit literar a marcat acel eveniment, început
ca o revoluþie în þarã ºi sãvârºit ca o loviturã de
stat pentru putere, la Bucureºti, de cãtre un grup
pregãtit dinafarã. Într-un anumit sens, într-adevãr a fost doar o trecere de stradã, de pe o parte
pe cealaltã.
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Tabãra Internaþionalã de Tineret din Petah Tikva

Ambasadorii lumii ºi poarta speranþei...
Roni CÃCIULARU
Petah Tikva, Israel

F

oaierul elegant al sãlii de festivitãþi
„Sharet”, aparþinând primãriei din
oraºul meu, Petah Tikva din Israel a
fost luat cu asalt de mai mulþi tineri, elevi din
ultimele clase de liceu. Frumoºi, destinºi ºi distinºi, unii uºor teribiliºti, alþii serioºi, unii degajaþi, parcã indiferenþi în aparenþã, alþii emoþionaþi ºi pãtrunºi de frumuseþea momentului.
Bãieþi ºi fete între 16 ºi 18 ani. Din mai multe
þãri. Sunt aºa numiþii „ambasadori” ai tinereþii ºi
ai pãcii.
Iniþiativa – devenitã deja o tradiþie anualã
- este a Primãriei noastre. Ambasadorii celor
mai curate sentimente ale lumii alcãtuiesc Tabãra Internaþionalã de Tineret din Petah Tikva,
care îºi propune schimburi de idei, cunoaºterea
locurilor ºi vieþii israelienilor, preocupãrile oamenilor, realitãþile adevãrate, la faþa locului.
„Sunt convins – spunea primarul Petah Tikvei,
I. Ohaion, care s-a întreþinut cu oaspeþii – sunt
convins cã generaþia voastrã, lipsitã de prejudecãþi, va aprecia mai bine decât alþii faptul cã
aici, la noi, se munceºte, se creeazã, se edificã
pentru mai bine ºi mai frumos, pentru înþelegere
ºi bunã convieþuire ºi cã oamenii de pretutin-

deni, în esenþa lor, sunt la fel, au aceleaºi nãzuinþe, aceleaºi idealuri, de înþelegere, de armonie, de pace. Cum se ajunge la pace? Iatã o
întrebare esenþialã pe care voi, care puteþi fi diplomaþii lumii de mâine, ba chiar ºi de azi,
sunteþi chemaþi s-o elucidaþi în mod original.
Pentru asta trebuie cunoaºtere, ºtiinþã, înþelepciune ºi suflete curate. Voi le aveþi ºi le dezvoltaþi în continuare ºi de asta vã primim cu
dragoste. Fiþi bineveniþi pe pãmântul nostru!”
Între cei prezenþi la acest moment inaugural, neprotocolar, intim, decent, ºi emoþionant
s-au aflat reprezentanþi din România, din Norvegia, din China, din Germania. „Domnule primar Ohaion, vã mulþumim pentru vorbele calde
ºi dorim sã vã aducem salutul meleagurilor
noastre bãcãuane, din România, cãci ºtim cã
oraºele noastre sunt înfrãþite. Prin legãturi directe oamenii se cunosc cu adevãrat, nu numai
prin ziare sau prin televiziune. Viaþa adevãratã
suntem noi, nu presa. Iar diplomaþia adevãratã
cred cã este zâmbetul nostru, întâlnirea privirilor, înþelegerea care vine din lucruri mici ºi din
bunãvoinþã, dar mai ales proiectele bune, aflate
în slujba pãcii”.

salimului, cu un popas la preºedintele þãrii, ªimon Peres, laureat al premiului Nobel pentru
Pace, ca ºi la Parlamentul Israelului (Kneset), la
monumente istorice sau religioase, la „Zidul
Plângerii” ºi în cartierele moderne, elegante. De
asemenea, tinerii sunt oaspeþii „Oraºului fãrã
pauzã” de pe malul Mediteranei – Tel AvivYaffo. În sudul þãrii vorbim de ospeþia lor la
Marea de Sare (Marea Moartã), Cetatea istoricã
Messada etc... De asemenea „ambasadorii” tinereþii româneºti au avut întâlniri, în aceastã
perioadã, cu ambasadorul României în Israel,
excelenþa sa domnul Eduard Iosiper, ca ºi cu
înalþi funcþionari ºi demnitari diplomatici israelieni, cu personalitãþi politice proeminente, ºi
bineînþeles, cu tineri elevi din Petah Tikva ºi din
þarã.
Când te afli întru-un astfel de context tânãr, dornic de cunoaºtere ºi de prietenie, alcãtuit
din vlãstare de pace, te simþi parcã mai capabil
de a înþelege ºi de a te încrede în lumea cam
anapoda ºi cam nu întotdeauna aºa cum ne-am
dori. Te simþi mai optimist, mai încrezãtor în
viitorul omenirii. Elie Wiesel spunea cu aer
pragmatic: „Pacea nu este un dar al lui Dumnezeu
dat creaturilor sale. Este un dar pe care noi ni-l
facem unul altuia”. Copiii ãºtia, tinerii ambasadori, ei sunt speranþa. Ei sunt purtãtorii drapelului de mâine, pentru o lume mai bunã, mai
frumoasã. Aici, la noi, poate cã învaþã ceea ce
deja ºtiu: sã facã daruri! Ei vor ºti sã ofere lumii
ceea ce este pentru ea cel mai important ºi dorit
ideal: Pacea.
Cam aºa gândeam întorcându-mã acasã, la
locuinþa mea din Petah Tikva – care, în traducere, înseamnã nici mai mult, nici mai puþin
decât „Poarta Speranþei”! Ce pot spune?! Sã
treceþi prin aceastã Poartã, dragii mei prieteni,
sã treceþi ºi sã continuaþi triumfãtori. ªi sã duceþi
mesajul de pace al poporului meu pretutindeni!
Fiþi vã rog ºi ambasadorii mei!
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Câtã dreptate are aceastã elevã, Ramona
Hobu, puþin sfioasã, din celãlalt oraº al meu,
unde m-am nãscut ºi am iubit pentru prima datã
o fatã ca ea. Au vorbit frumos ºi inteligent mai
mulþi tineri din alte localitãþi ale lumii (printre
care ºi din Bucureºti), dar mie mi-a rãmas întipãritã Ramona, ºi parcã-mi venea sã-i spun, ca
unei alte Zaraza, cã „zãrile-s trandafirii”. Dar
mi-am dat seama cã ea ºtie ºi singurã acest lucru,
iar eu, la vârsta mea, nu se cade sã fiu romantic...
Directoarea Departamentului de Relaþii
Externe al Primãriei, doamna Monica Cohen,
sub conducerea cãreia se desfãºoarã aceastã Tabãrã Internaþionalã de Tineret, a zâmbit cu înþelegere ºi apropiere faþã de freamãtul acestor
tineri, alãturi de S. Herþel, adjunct al ºefului
Secþiei de Tineret din cadrul aceleiaºi Primãrii,
conversând cu unii din cei veniþi în aceastã vizitã de lucru, încercând sã rãspundã la unele întrebãri, ori sfãtuindu-i cum sã-ºi organizeze mai
bine sejurul lor de cunoaºtere ºi apropiere.
Ceea ce mi-a fãcut plãcere sã remarc însã
este ºi faptul cã am avut prilejul sã discut cu
„Directoarea de la Externe” în limba românã,
aflând ºi unele amãnunte despre programul acestei acþiuni. „Mai întâi, îmi spune ea printre
altele, vreau sã remarc faptul cã de un mare folos
ne este colectivul de la „ªcoala ambasadorilor
tineri”, ºcoalã care funcþioneazã de mai mult
timp în oraºul nostru. Partea de teorie aplicatã a
acestei acþiuni care începe acum se bazeazã pe
fundamentul ideatic ºi metodologic de la ºcoala
diplomaticã amintitã. Iar prezenþa tinerilor bãcãuani, an de an, printre noi, se datoreazã pre ºedintelui HOR (Uniunea Originarilor din
România în Israel). Filiala din localitate, economistul Moni ªeinºtein, permanent în mijlocul
nostru, care este ºi iniþiatorul înfrãþirii dintre
cele douã oraºe. Încât dacã l-aþi vãzut pe domnul
Ionuþ Tomescu, putãtorul de cuvânt al primãriei
bãcãuane, împreunã cu doamna Daniela Mihãilã, ºefa de cabinet a primarului de la Bacãu,
înmânând oficial un cadou simbolic din partea
domnului Romeo Stavarache (cetãþeanul nr.1 al
Bacãului), nu trebuie sã vã mire de loc. Relaþiile
dintre noi sunt frumoase ºi bune, constructive.
Dar noi avem astfel de relaþii ºi cu alte localitãþi
de pe mapamond ºi cultivãm prietenia, respectul, demnitatea ºi cunoaºterea reciprocã, împreunã cu interesele comune economice ºi de altã
naturã, ca de pildã educativã, socialã etc”.
Tinerilor ambasadori ai pãcii ºi înþelegerii
dintre oameni li s-au creat condiþiile necesare
pentru vizitarea nordului þãrii, la Haifa, la Osafia ºi la Roº Hanikra, dar în primul rând a Ieru-
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Patriarhul României, Prefericitul Daniel,
a pus piatra de temelie la Catedrala Episcopalã
Ortodoxã Românã din Madrid
Alexandru PETRESCU
Madrid, Spania
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n 18 aprilie 2010, a avut loc slujba
punerii pietrei de temelie a Bisericii
Parohiale „Preasfânta Fecioarã Maria”
ºi Catedralei Ortodoxe Române a Episcopiei
Spaniei ºi Portugaliei. Sfânta Liturghie a reunit
mii de compatrioþi stabiliþi pe tãrâm hispanic.
Evenimentul a reprezentat o ocazie de reconfirmare a bunelor relaþii româno-hispanice, la
slujbã asistând din partea autoritãþilor spaniole,
ºeful executivului regional madrilen, Esperanza
Aguirre, alãturi de consilierul pentru locuri de
muncã, femei ºi imigraþie, Paloma Andrados.
Terenul pe care se va construi Catedrala Episcopalã, a fost obþinut în urma concursului susþinut
la Primãria oraºului Madrid de cãtre Parohia
Ortodoxã Românã „Preasfânta Fecioarã Maria”,
parte integrantã a Episcopiei Ortodoxe Române
a Spaniei ºi Portugaliei.
Din partea românã au fost prezenþi: deputatul de diaspora, William Brînzã, însoþit la
eveniment de senatorul Viorel Badea, de secretarul de stat pentru românii de pretutindeni,
Eugen Tomac ºi de secretarul de stat pentru
Culte, Adrian Lemeni, precum ºi de ambasadorul României în Spania, Maria Ligor.
Comunitatea Românilor din Spania a invitat cu aceastã ocazie sã se facã reconcilierea
naþionalã mãcar a celor morþi pe pãmântul iberic
Sursa: www.basilica.ro

pentru idealuri ce abia acum îºi vãd finalul. S-a
dorit ca Preafericitul Pãrinte sã fie prezent la
Monumentul Românilor cãzuþi la Majadahonda
ºi în Cimitirul Civil de la Almudena din Madrid,
unde sunt îngropaþi români ºi, de asemeni, la
monumentul natural omagial numit „Pãdurea
celor ce nu mai sunt” din Parcul Retiro, dedicat
victimelor atentatului de la 11 martie 2005 ºi a
celor 16 români morþi.
„Pânã la Dumnezeu te omoarã (sau te
mãnâncã) sfinþii”! Cred cã asta au dorit ei, cei cu
birocraþia ºi „sforile” de la Patriarhie sã ne demonstreze... Cu câteva zile înaintea vizitei, deºi
noi cei din Comunitatea Românilor din Spania
am fãcut publicã necesitatea reconcilierii dintre
români, am primit un telefon de la un „sfânt”
care sigur nu era Simon Templar, celebrul personaj al scriitorului Leslie Charteris ce între
1928 ºi 1963 a bântuit literaturã britanicã. Cu o
voce blândã ne-a tot „coordonat” sã nu ne adunãm la aeroport ºi nici sã credem cã Prea Fericitul ar avea timp pentru cererile noastre...
Sunt convins cã Patriarhul României nu a
fost nici mãcar informat despre demersurile
noastre... deoarece acel „sfânt” nu a dat drum
liber scrisorii noastre sã ajungã acolo unde trebuia... Altfel, Patriarhul României ar fi fãcut
unele precizãri despre reconcilierea românilor ºi
ar fi avut câteva cuvinte de laudã la
adresa preotului ortodox grec, cunoscut sub numele de Padre Dimitri
(Dimitri Tsiamparlis), care timp de 50
ani a botezat, cãsãtorit ºi înmormântat
sute de români din Iberia. ªi îngerul
(sfânt) birocrat român mi-a spus clar:
„Prea Fericitul nu poate menþiona pe
orice om în discursul sãu…” Dar doresc sã-i aduc aminte birocratului
dintre lumânãri cã spaniolii, aici în
þara lor, au dat nu doar o coajã de
pâine zecilor de mii de ºomeri fugiþi
de foame din þarã, nu doar le-au þinut
copiii în ºcoli gratuit, sau i-au îngrijit
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Români în cursa Oxfam Trailwalker 2010
din Noua Zeelandã
Cristi DUMITRACHE
Auckland, Editor „Pagini Româneºti în Noua Zeelandã”

O

XFAM TRAILWALKER, este un
eveniment anual organizat cu scopul colectãrii de fonduri pentru
eradicarea sãrãciei ºi injustiþiei în lume. Evenimentul neo-zeelandez al anului 2010 s-a desfãºurat în perioada 10-11 aprilie în Taupo (Insula de Nord a Noii Zeelande) ºi a constat în
efectuarea de cãtre o echipã de patru persoane
a unui marº pe un traseu bine definit de 100 de
km timp de 36 de ore. Aceastã competiþie sportivã nu este o ºtafetã, cei patru membri trebuie
sã înceapã ºi sã termine cursa împreunã. Anul
acesta au participat 350 de echipe, dintre care
una a fost compusã din români. Buna desfãºurare a cursei a fost asiguratã de 400 de voluntari, care au oferit asistenþã competitorilor
pe tot parcursul traseului.

Oxfam Trailwalker New Zealand este o
competiþie sportivã care face parte dintr-o serie
de evenimente internaþionale dedicate aceluiaºi
scop ºi care se desfãºoarã ºi în alte þãri precum:
Australia, Japonia, Hong Kong ºi Regatul Unit
al Marii Britanii. Competiþia a fost iniþiatã în
1981 de cãtre militarii regimentului „Queen’s
Gurkha Signals” din Hong Kong.
Eroii noºtri din cursa Oxfam Trailwalker
2010 s-au întors victorioºi. Cu misiunea încheiatã ºi mai puternici ca oricând. Teo, Tim, Nelu
ºi Gary au reuºit sã treacã linia de sosire în 24 de
ore, scurtând foarte mult din timpul maxim alocat (36 ore) pentru a parcurge cei 100 de kilometri. La data realizãrii acestui articol, Familly
Stroll reuºiserã sã strângã 95% din suma pe care
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tembrie 1912 în Vãlenii de Munte, judeþul Prahova. Între anii 1951 ºi 1961 trãieºte în Spania,
unde, la Madrid, desfãºoarã o multiplã activitate
literarã în limba românã ºi în limba spaniolã, ca
redactor al revistelor Libertatea Româneascã ºi
Fapta, luând parte la întemeierea caietului spaniol lunar de literaturã Punta Europa. Tot la Madrid este redactor al revistei Oriente Europeo. ªi
ca ei sunt zeci ºi sute de alþi romani care, indiferent de doctrina lor, au vena româneascã.
Am fi dorit ca mãcar acum sã fim cu toþii
împreunã... dar ce pãcat cã pânã la Dumnezeu...
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în spitalele lor gratuit, le-au fãcut cluburi ºi
biblioteci sociale, le-au adus folcloriºti ºi maneliºti pe banii lor, ca ei sã nu uite de glia lor, le
editeazã ziare în limba lor... le-au adus pe cheltuiala lor chiar ºi politicieni ºi le-au fãcut congrese
gratuit...
Iatã doar câþiva dintre românii aflaþi sub
bolovanii Spaniei: Vintilã Horia Iucal (Segarcea, Rumania, 18 de diciembre de 1915 - Collado
Villalba, EspaZa, 4 de abril de 1992), Aurel
Rãuþã, profesor la Universitatea din Salamanca
(primul autor al gramaticii române pentru spanioli -1947). Horia Stamatu s-a nãscut la 9 sep-
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Echipa Family Stroll
organizatorii au fixat-o, respectiv NZ$1895. Nu
avem nici o îndoialã însã cã acest barem de
$NZ2000 va fi depãºit, donaþii fiind aºteptate ºi
dupã cursã, pânã la data de 23 iunie. Reamintim
ºi adresa de internet unde se poate dona orice
sumã: http://www.oxfam.org.nz/events (teamid
=4097, echipa Familly Stroll). Mulþumiri din
partea lui Teo ºi a echipei! Dar iatã în continuare
ºi câteva cuvinte ale cãpitanului echipei la sosirea din epuizanta cursã: „Deºi cursa s-a încheiat, e greu sã ignori participarea la un asemenea eveniment cum a fost 2010 Oxfam
Trailwalker. Cã sã vã fac un scurt rezumat, am
ajuns în Taupo vineri dupã-masã, în timp pentru
prezentarea de la 5:30. Ni s-a mai descris o datã
traseul, am mai primit un set de hãrþi, am mai
confirmat o datã participarea întregii echipe ºi a
echipei de sprijin, ni s-au mai descris o datã
toate greutãþile ºi potenþialele pericole.
Dupã care cinã ºi culcarea! Sâmbãtã
ne-am trezit de dimineaþã, pe la 5 ºi ceva. Am
ajuns la start înainte de 6:30, dupã ce am condus
pe lângã primele echipe ce plecaserã la 6:00. O
încãlzire cu trei fete de la Les Mills (o reþea de
gym-uri), o rugãciune Maori pentru cã urma sã
traversãm pãmânturi sacre, ºi apoi startul la
7:00. Erau sute de concurenþi, astfel cã am reuºit
sã trecem linia de plecare dupã mai bine de un
minut. Primii 50 km i-am fãcut pe zi, trecând
prin pãduri, peste pãºuni, traversând râul
Waikato peste cascada Huka, trecând printre
fumarolele de la Craters of the Moon, urcând
dealuri de peste 600 m ºi coborând înapoi la
nivelul Lacului Taupo (300 m). Urmãtorii 50
km au fost prin întuneric, prin pãduri, peste
pãºuni ºi pe drumuri de þarã. Traseul în sine nu a
fost greu, însã lungimea lui a fost... tare lungã:
100km, iar fiecare km a avut 1000m. Opt etape,

cu ºapte puncte de control la care ne-am realimentat, lins rãnile ºi cârpit. Etapele de zi au fost
mai lungi, 12-18 km, cu etapa a 4-a de peste 19
km, la cãderea nopþii. Etapele de noapte au fost
mai scurte - ce bine! - cu câte 6-8 km. Am
terminat dupã 24 de ore (timpul oficial este
24:06). Nu pot sã descriu cât de mult a contat
ajutorul dat de cãtre «echipa de sprijin» formatã
din celelalte jumãtãþi, aka managementul. Sincer sã fiu, m-am simþit cã un star din NBA care
iese de pe teren ºi are scaunul lui, cu bãuturã
preferatã, cineva îi aruncã un prosop pe spate,
altcineva îl panseazã, antrenorul îl încurajeazã,
apoi este îmbrãcat, iar când e gata de «action»,
îºi trage pantalonii care se desfac uºor ºi îi aruncã, cineva urmând sã-i culeagã. Vã spun doar cã
am schimbat papucii ºi ºosetele, tricouri ºi pantaloni, ne-am reparat bãºicile, am refãcut bagajele cu Powerade ºi apã, am fost serviþi cu
paste, pizza, cozonac, muffins, ciocolatã, fructe
proaspete, cafele, ceaiuri, supã fierbinte, de la 10
dimineaþã pânã a douã zi în zori, la ora 4. Ar fi fost
de o mie de ori mai greu fãrã ajutorul fetelor.
În final, vreau sã vã mulþumesc în numele
echipei (Gary, Nelu, Tim ºi subsemnatul) pentru
faptul cã aþi fost alãturi de noi. Suntem convinºi
cã lucrurile au mers relativ uºor pentru cã am
fost înconjuraþi de mii ºi milioane de gânduri
pozitive.
Mulþumim pentru încurajãri ºi, nu în
ultimul rând, pentru donaþiile fãcute în numele
echipei noastre cãtre OXFAM. Perioada de fundraising se încheie la jumãtatea lui iunie, însã noi
am reuºit sã strângem aproximativ 95% din cei
2000 de dolari la care ne-am angajat. Fiecare
dolar a contat ºi aºa am ajuns de la 30 de dolari
acum 6-7 sãptãmâni la 1895 acum. Mii de mulþumiri încã o datã.”
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REMEMBER NICÃPETRE

Expoziþie omagialã
ºi lansare de carte
în Canada

„Eminescu”, 1989, lucrare în marmurã
amplasatã în faþa Centrului Cultural
„Nae Ionescu” din Canada

limba românã, din Canada, Voci ºi unul dintre
colaboratorii revistei Familia românã.
În 14 mai a.c., în România, Virgil Untilã
ºi-a lansat cartea Nicãpetre – Dezvelirea lemnelor, editatã de Muzeul Brãilei, muzeu care a
iniþiat proiectul unui centru cultural care sã
poarte numele marelui sculptor. Proiectul de
înfiinþare a Centrului Cultural Nicãpetre la Brãila, iniþiat în Anul Internaþional Brâncuºi, este
primul caz de recuperare, pentru patrimoniul
cultural naþional, a operei unui artist român de
talie internaþionalã, din diaspora. Donaþia sculptorului cuprinde 763 desene, 85 sculpturi ºi materiale documentare.
Pe lângã Virgil Untilã au participat la realizarea evenimentului Decebal Dascãu (artist videograf, operator tv – realizatorul imaginii ºi a
efectelor de camerã pentru filmul documentar
de televiziune Hangman’s Graveyard), Luiza
Alexa ºi Anca Ghiþescu (deþinãtoarea fondului
de sculpturã a artistului).
Nicãpetre s-a nãscut la 27 ianuarie 1936,
în Brãila, România.
A absolvit Institutul de Arte “Nicolae Grigorescu”, în 1964. Între anii 1964-1968, a fost
profesor de desen ºi istoria artelor. Prin calitãþile
artistice de excepþie ale lucrãrilor, s-a afirmat de
la debut ca desenator ºi sculptor original, de
mare valoare. A publicat desene, încã din studenþie, în revistele Luceafãrul, România Literarã, Sãptãmâna, Viaþa Româneascã, Albina,
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La 21 aprilie 2010 s-au împlinit doi ani de
la moartea sculptorului ºi artistului plastic
Nicãpetre (Petre Bãlãnicã), una dintre cele mai
importante personalitãþi ale emigraþiei româneºti în Canada.
Pavel ªuºarã, unul dintre cei mai critici de
artã consacraþi spunea: „Indiferent dacã e vorba
de piatrã sau de lemn, imaginarul sãu funcþioneazã absolut identic ºi trãdeazã o energie vitalã, o capacitate de absorbþie, de transmisie ºi
de rãspuns cu totul uimitoare. Cred cã nu existã
în sculptura româneascã de astãzi un temperament artistic, în sine, de o asemenea vigoare ºi o
inocenþã de o asemenea dimensiune.” (Despãrþirea de Nicãpetre)
În ideea comemorarii, în perioada 21 - 25
aprilie 2010, la 171 E Liberty St, Toronto, a avut
loc o expoziþie Nicãpetre ºi lansarea volumului
Nicãpetre - Dezvelirea lemnelor a lui Virgil Untilã, fostul redactor ºef al revistei de culturã de
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„Eminescul meu nu a fost o comandã oficialã, nu a fost facut de un meseriaº; Eminescul
meu a fost cioplit de un om care citeºte ºi iubeºte
ce a dat acest poet lumii. Dar, în primul rând, eu
am sculptat nevoia noastrã de Eminescu.”
Nicãpetre
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Ifiumuncacs. A ilustrat volumele: Poeme de
Theodor Balº, Libertatea de a trage cu puºca de
Geo Dumitrescu, Veºmânt ºi culoare de Cristina
Anghelescu, Coloana fãrã sfârºit de Mircea Eliade.
Prima sa expoziþie personalã, de la Galeriile „Simeza” din Bucureºti, 1969, s-a bucurat de un mare succes, consacrându-l drept un
artist de talent. Renumitul critic de artã Petru
Comarnescu i-a fãcut o prezentare elogioasã,
fiind de altfel ºi primul care i-a intuit valoarea
sculptorului. I-au urmat expoziþiile de sculpturã
din anii 1970, 1972, 1974, la Galeria Apollo;
1975 expoziþia de desen la Galeria Amfora;
1976 expoziþia de sculpturã la Galeriile de artã
ale municipiului Bucureºti; 1979 expoziþia de
sculpturã ºi desen la Galeriile de artã Bacãu;
1980 expoziþia de desen la Galeria Galateea.
Urmeazã o perioadã artisticã fructuoasã, constând în expoziþii personale, participãri la bienale ºi simpozioane naþionale ºi internaþionale.
În ianuarie 1980, Nicãpetre a deschis ultima sa
expoziþie în þarã, o expoziþie de desen - crochiuri
dupã model - ce atingea apogeul artei sale de
desenator. Pânã în 1980 a trãit ºi a creat în
România. Dupã o scurtã perioadã petrecutã în
Grecia ºi în Italia, Nicãpetre a emigrat în 1981 în
Canada unde ºi-a petrecut aproape trei decenii
de viaþã. S-a stins pe 21 aprilie 2008, în Toronto.
Dupã Virgil Untilã stâlpii lui Nicãpetre
par sã vorbeascã despre acelaºi principiu ca ºi
Coloana lui Brâncuºi, dar „poartã în carnea lor
amprenta particularului, accidentele unei biografii sever determinate”. Ca ºi Brâncuºi a reuºit
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Nicãpetre - Bizantinianã (piatrã)

sã obþinã o confirmare internaþionalã a talentului sãu. Aproape cã nu exista manifestare culturalã organizatã de comunitatea românilor din
nordul Americii unde sã nu fie remarcatã contribuþia lui Nicãpetre, prin busturi ale personalitãþilor din istoria culturii române ºi lucrãri
ingenioase care poartã amprenta inconfundabilã
a sculptorului.
Creaþia artistului se aflã expusã în aer liber, muzee ori colecþii particulare. Este prezentã
în România, Canada, Statele Unite, Japonia,
Anglia, Grecia, Italia, Elveþia, Ungaria, Turcia,
Cehia, Slovacia ºi statele din fosta Yugoslavie.
Lucrãri ºi expoziþii: Cariatide, prima expoziþie personalã la Galeria Simeza din Bucureºti (1969) / 32 capitele în travertin pentru
coloanele primãriei din Targu Jiu, arhitect Piki
Petraºcu (1971) / A fost aici, odatã... piatra 300
cm, Simpozionul Naþional de la Mãgura (1971) /
Menhir..., 250 cm, Simpozionul Internaþional
Villany, Ungaria (1974) / Triptic, piatrã, 120cm
(1974) / Bienala de la Veneþia (1974) / Perpessicius, bust în marmura, 93 cm, instalat in 1994 la
Casa memorialã (1978) / Zabala ºi Palos, piatrã
300 cm, simpozionul Naþional de la Mãgura
(1979) / Umbra, marmurã, 170cm, Simpozionul
Internaþional Muzeul Skironio, Grecia (1980) /
Bienala Internaþionalã organizatã de Muzeul
Skironio, Grecia (1981) / Expoziþie personalã de
picturã ºi sculpturã, Columbus Center, Toronto,
Canada (1982) / Rugãciune pentru fiul cãzut,
expoziþie personalã de sculpturã, Goethe, Institute, Toronto (1985) / Bienala Internaþionalã
sponzorizatã de Muzeul Skironio, Grecia (1985)
/ Bienala Internaþionalã sponzorizatã de Muzeul
Skironio, Grecia (1987) / Ausdruck der Stille
(Orga de liniºte), granit, 300 cm, Straubing,
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Aron Cotruº ºi George Donev, busturi bronz,
Rotonda scriitorilor Români din Exil, Câmpul
Românesc, Hamilton, Canada (2002) / Cetãþean
de onoare al municipiului Brãila, România
(2002) / Vasile Posteucã, bust bronz, Rotonda
scriitorilor Români din Exil, Câmpul Românesc, Hamilton, Canada (2004) / Mircea Eliade,
bust, Rotonda scriitorilor Romani din Exil,
Câmpul Românesc, Hamilton, Canada (2005).
Ilustratii de cãrti si reviste: Nevoia de
cercuri de Geo Dumitrescu, Poeme de Teodor
Balº, Diamantul Negru de Al. Mitru, Veºmânt ºi
podoabã de Cristina Angelescu, La colonne sans
fin de Mircea Eliade, România Literarã, Luceafãrul, Albina, Ifiu Muncach, Roumanie
d’aujourd’hui, Viaþa Româneascã, Ramuri,
Contemporanul-Ideea europeanã.
Cãrþi publicate: Brãiliþa-Downtown Via
U.A.P., Muzeul Brailei, Biblioteca Istros, 1994
(volum publicat ºi în Toronto, Canada); Nicãpetre despre Nicãpetre, Muzeul Brãilei, Biblioteca Istros, 2004
„Nicãpetre, artistul înzestrat cu talent ºi
putere de muncã herculianã a fost hãrãzit sã
meargã pe calea ce duce la altarul jertfei pentru
ARTA. El dãruieºte pietrei, printr-o misticã metamorfozã, o viaþã nouã înfrãþitã cu creatorul,
care va dura pânã la sfârºitul timpurilor. Atras
probabil de pãdurile exilului canadian, a substituit pentru un timp, ciocanul ºi dalta, cu firezul ºi securea, modelând trunchiul secular în
trup cu suflet, cu bucurii ºi tristeþi, cu priviri ºi
umbre.” (Alexandru Tomescu) [i.p.]
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Germania (1988) / Mihai Eminescu, bust monumental, marmurã, 100 cm, Hamilton, Canada
(1989) / Invocaþii, 25 de piese de sculpturã,
200-250 cm, Guild Park, Scarborough, Ontario
(1990) / Invocaþii, 3 piese de sculpturã, 200-250
cm, universitatea din Tennessee, SUA (1990) /
Academia româno-americanã din Bucureºti îi
conferã un premiu de recunoaºtere pentru contribuþii importante la dezvoltarea artelor plastice
(1990) / Adam ºi Eva, 2 piese marmurã, 210 cm,
Muzeul Hakone, Japonia (1991) / Expoziþie
personalã Carnegie Gallery, Dundas, Ontario
(1991) / Cadenþe pentru Glenn Gould, 3 piese
lemn, celebrând aniversarea a zece ani de la
moartea pianistului, expuse în faþa Conservatorului Regal de Muzicã, Toronto (1992) / Rege
ºi Reginã, în onoarea Majestaþii Sale Mihai I al
României, cu ocazia venirii sale în Toronto
(1992)/ Acroteria, marmurã, 200 cm, Krastal-St.
Paul, Austria (1993) / Expoziþie personalã de
sculpturã ºi desen, Centrul Cultural al României, New York, SUA (1993) / Expoziþie personalã la Centrul Canadian de sculpturã, Toronto
(1993) / Invocaþii, patru piese lemn 250 cm,
Universitatea din Alabama Birmingam, SUA
(1993) / Devenire, lemn, 250 cm, Simpozionul
Internaþional de sculpturã, Saint-Jean-Port-Joli,
Quebec (1994) / Expoziþie de grup la Muzeul
Naþional al României, Bucureºti (1994) / Devenire, lemn, 270 cm, selectat pentru Trienala de
sculpturã de la Osaka, 1995, Japonia (1995) /
Pãstaie, lemn, 320 cm, Kirkfield, Ontario (1996) /
Enigma, Vineyard Sculpture Garden, Ontario
(1996) / Pãstaia, lemn, 250 cm, pentru Phoenix
Lim., Romania (1996) / Expoziþie personalã de
sculpturã ºi picturã, White Pointe Gallery, Hanover, Ontario (1997) / 3 busturi de lemn pentru
Centrul Memorial: Anton Dumitriu, Vasile Bancila ºi Nae Ionescu din Brãila (1997) / Sculpturi
recuperate, inaugurare de expoziþie în Centrul
cultural Nicãpetre din Brãila (1998) / Oraºul
Scarborough îi oferã lui Nicapetre medalia bicentenarã de merit pentru realizãrile importante
în domeniul artelor (1998) / Expoziþie personalã
Durham Art Gallery, Ontario (1998) / Nae Ionescu, marmurã, Hamiton, Ontario (2000) / Medalie comemorativã, Mihai Eminescu, conferitã
prin ordin semnat de Preºedintele ºi Ministrul
Culturii al României (2000) / Deschiderea oficiala a Centrului cultural Nicãpetre inaugurat cu
o expoziþie de desene create în Canada (2002) /
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La mulþi ani,
Mihai
OLOS!
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- anul acesta,
în 26 februarie, artistul
plastic MIHAI OLOS a
împlinit o vârstã rotundã
Nãscut în urmã cu exact
70 de ani în localitatea
Ariniº din Maramureº,
Mihai Olos a urmat, în
perioada 1960-1963,
cursurile Facultãþii de Arte
Plastice din cadrul
Institutului Pedagogic din
Cluj, în urmãtorii cinci ani
lucrând ca profesor de desen
la ªcoala Popularã de Artã
din Baia Mare. În anii 1977
ºi 1978 frecventeazã
cursurile de sculpturã ºi
arhitecturã în lemn la
Institutul de Artã ºi
Comunicaþie Vizualã al
Universitãþii Justus Liebig
din Gießen, Germania.
A avut, de-a lungul
timpului, mai multe
expoziþii personale, cea
dintâi fiind organizatã, în
1965, la Muzeul de Artã din
Baia Mare. Au urmat
expoziþii la Complexul
turistic Borºa (1966), Baia
Mare (1967), Galeria
Simeza, Bucureºti (1968),
Galleria La Feluca, Roma
(1969), Muzeul
Maramureºului, Sighetu
Marmaþiei (1976). În 1977,
organiza expoziþia
Documenta Kassel în cadrul
F.I.U. a lui Joseph Beuys,
Wickstadt (1978), apoi o
alta, la Burgmannenhaus,
Gießen (1980), Mãtrãguna,
la Muzeul Literaturii
Române, Bucureºti (1984),
desemncontinuu, Galeriile
de Artã, Baia Mare (1987),

Omul lumii
Gheorghe PÂRJA

M

arele artist Mihai Olos a împlinit în acest an ºapte
decenii de viaþã. Sugerez spaþiului Nordului ºi oamenilor care-i poartã demnitatea sã recapituleze
gesturile artistice ale lui Olos. Cei care-l cunoaºtem putem
depune mãrturie cã el meritã o statuie de cuvinte. Avem argumente nenumãrate. Inteligent, cultivat, cu un har unic în mirarea
lumii, el a simþit profund care este legãtura cu faþa pãmântului.
Apoi a învãþat care-i rostul zborului. Deºi uneori avea soarta lui
Icar. El, Mihai Olos, a avut îndrãzneala sã gândeascã la noua
ordine arhitecturalã a lumii, pornind de la tradiþia milenarã care
strãbate neamul nostru de meºteri constructori ai lemnului.
Constantin Noica, pe a cãrui operã teoreticã se reazimã
Olos, ºi-a exprimat bucuria cã, dupã Henry Coandã, mai este un
român care sã atace construcþia lumii. Rostirile lui Noica în
cuvânt sunt aceleaºi pe care le încearcã Mihai în lemn sau alte
materiale. Coandã a conceput un megalopolis. Mihai Olos visa
la Oraºul Universal. Structura plasticã a preluat-o din ºterguri,
þesãturi, covoare, îmbinãrile grinzilor de lemn date limpezi
pentru o construcþie universalã. Oraºul Universal, îmi spunea
Mihai într-un dialog, l-a visat în noaptea morþii lui Le Corbussier. Cetatea idealã visatã de când lumea.
Exagerarea este prima lege a artei, spunea Nichita. Mihai
Olos este întâiul artist pe care îl cunosc, pornit în cãutarea
Maramureºului interior. Îmi aduc aminte de o expoziþie a artistului de la Muzeul Maramureºului din Sighetu Marmaþiei, unde
a expus lucrãrile sale nesemnate printre ale meºterilor þãrani
pentru a dovedi de unde a pornit ºi unde se poate ajunge. Iar
Mihai Olos a ajuns cu pilda artei sale pânã la Brâncuºi, venind
din misterul fusului maramureºean cu zdrangãne. Mihai a încercat sã prindã necuprinsul ºi sã priceapã neînþelesul. Aici se
aseamãnã cu Nichita Stãnescu. Ca pictor, sculptor, arhitect,
poet, cântãreþ, el rãmâne Omul Lumii, de jos pânã sus. De la

horile de noapte cu o gazdã din Maramureº pânã la Utopia
Oraºului Universal. Doi poli între care trãieºte arta lui Mihai
Olos. Care multora ne-a fost sfãtuitor de drept pânã în frumoasa risipã. Mihai Olos rãmâne pentru mine artistul care a
desluºit multe din simbolurile lumii noastre din Nord. Cu
înþelesuri largi. Da, Mihai Olos rãmâne Omul Lumii noastre.
Va trebui sã ne amintim cã ºi noi am construit o lume cu
Mihai Olos. Ave!

Septuagenarul Mihai Olos
Ion IGNA

A

[ St r u c t u r ã ] , M i h a i O l o s

º vrea sã cred cã acolo unde se aflã, artistul
priveºte aceastã inexorabilã trecere a timpului în
liniºte ºi cu împãcare. Împãcarea cu sine a unui,
cândva, copil teribil al artei contemporane, de la noi. Din
Maramureº, din Baia Mare. Dacã nu-i prea mult sã numesc
astfel nu doar miºcãrile sale în spaþiul mai multor arte, ci mai
ales originalitãþile sale, adesea, surprinzãtoare. Ca ºi exprimarea curajoasã, adesea riscantã a unor convingeri nonconformiste. Agitatã nu o datã, viaþa pictorului, sculptorului,
poetului Olos n-a lãsat, totuºi, sã se vadã tragismul existenþei
artistului. Calmul aparent al fiecãrei zile nu a fost, adesea,
decât sforþarea de a se elibera de convenþii ºi în acelaºi timp
de a ordona întrucâtva haosul din jur. Încrederea lui în valorile naþionale, în folclor, în tradiþii este mereu una sãnãtoasã,
raþionalã. Care trebuie sã rodeascã în construcþia unor fapte
de culturã.

o expoziþie în Baia Mare
(1988), altele la Nijmeegs Museum Commanderie van
Sint-Jan (1989) ºi Tragor Ignác
Múzeum, Görög Templom,
Vác (1993). O Retrospectivã
Mihai Olos avea loc la
Galeriile de Artã din Baia Mare
în anul 2000, iar în 11
septembrie 2002 se vernisa
Olospolis la Poiana Codrului.
A participat, de asemenea, la
numeroase expoziþii de grup.
Dintre acestea, amintim câteva:
13 tineri artiºti cu prilejul
colocviului „Constantin
Brâncuºi” la Bucureºti (1967),
Trienala din Milano – comisar
Mihai Oroveanu (1968),
Tapiserie – Lemn, Sala Dales,
Bucureºti – comisar Dan
Hãulicã (1973), Arta ºi Oraºul,
Galeria Nouã, Bucureºti
(expoziþie personalã în cadrul
unei expoziþii de grup,
organizatã pe structura
lucrãrilor lui Mihai Olos) –
comisar Mihai Driºcu (1974),
Studio, Galeria Bastion,
Timiºoara (1978), Bienala din
Veneþia, în pavilionul
internaþional o tablã de ardezie
încadratã în instalaþia Capitalul
spaþiu 1970 – 1977 a lui Joseph
Beuys (1980), Locul – Faptã ºi
Metaforã, Muzeul Satului,
Bucureºti (1983), Tripodul de
Aur, Schaubühne, Berlin
(1993), Künstlerhaus Schloß
Wiepersdorf (1993), Experiment în arta româneascã dupã
1960, Teatrul Naþional,
Galeriile, Bucureºti (1997),
Trienala Internaþionalã de
Sculpturã Micã, Galerija
Murska Sobota, Slovenia
(2001), Conventul Pictural,
Baia Mare (2002, 2003).
De asemenea, începând cu
anul 1968 a avut participãri la
expoziþii de artã româneascã în
Ungaria, Cehoslovacia,
Polonia, Uniunea Sovieticã,
Japonia, Italia, Statele Unite ale
Americii, Canada ºi Australia.
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Totodatã, Mihai Olos este
autorul câtorva happening-uri:
25 (Baia Mare, 24 august
1969), Aur – Grâu (Mina
Herja, Baia Mare , 14
noiembrie 1972), Pãmânt
(Cuhea, Maramureº, mai
1973), Gând românesc pentru
Germania ºi dedeochiul
(Omagiu lui Rilke ºi lui Beuys)
(Gießen, primãvara 1978),
Împotriva poluãrii (Baia Mare,
decembrie 1979), Reîntâlnire
cu Beuys (Düsseldorf, 26 iunie
1980), O statuie umblã prin
Europa (1974, Ronchamps),
1980, Sagrada Familia, Barcelona; 1981, Venezia; iunie
1982, Vezuviu; Capadochia,
Gordion, Olimp, Meteora,
Podul Arta, Acropole, Istmul
din Corint; august 1988, Piatra
cu rune de la Felling
(Danemarca); Poetica, Vác, 4
iulie 1992.
De-a lungul timpului,
activitatea sa a fost rãsplãtitã
cu premii importante, atât în
þarã, cât ºi în strãinãtate: 1970 Premiul Tineretului al Uniunii
Artiºtilor Plastici din România;
1984 - Premiul Flacãra; 1985 Primul Premiu – Simpozionul
de Ceramicã, Baia Mare; 1985
- Medalia de Argint – Muzeul
Fuji, Tokio.
Mihai Olos are lucrãri de
picturã ºi de sculpturã în
colecþii publice ºi particulare,
în muzee publice de artã din
Baia Mare, Bucureºti ºi altele
din România, Muzeul Fuji din
Tokio, Japonia, Commanderie
van Sint-Jan din Nijmegen,
Olanda, Oberhessisches Museum din Gießen, Germania,
Museum Schloß Moyland din
Bedburg-Hau, Germania; la
Hallen für Moderne Kunst din
Schaffhausen, Elveþia, colecþia
Crex, o tablã de ardezie din
blocul Beuys Capitalul spaþiu
1970 - 1977. (a.g.)
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Parcurgând multe dintre dilemele modernitãþii pentru a
se fixa, în picturã, în ariile expresionismului ºi ale nonfigurativului, iar în sculpturã, cu lecþia folclorului magistral asumatã, la simbolica cioplirii ºi încheierii lemnului - Olos s-a
impus în arta contemporanã româneascã. Unitatea ritmului ºi
a volumelor, sculpturilor sale trimite la simfonia neîntrecuþilor meºteri ai bisericilor de lemn. Încã în Evul Mediu
timpuriu existau în Apus renumite companii de dulgheri
maramureºeni. Cineva trebuia sã le descifreze tehnica ºi sã
înþeleagã rosturile acestor forme strãvechi. Ca sã-ºi impunã
viziunea, dincolo de artã Olos s-a folosit de armele sale,
adesea excesive - teribilisme, adevãruri scrâºnite, ameninþãri
dar ºi compromisuri cu puterea. ªi... foaie verde laba gâºtii!
Când le-a fãcut portretul, i-a îmbrãcat în straie oºeneºti, iar
„tovarãºului” i-a pus fusul în mânã, în chip de sceptru, corectând întrucâtva bãþoasa inadvertenþã istoricã a primului preºedinte comunist care ar fi vrut sã reabiliteze însemnul unei
regalitãþi. ªi a publicat acest portret în Calendarul Maramureºului (1980), fãcut împreunã cu Ion Bogdan, aceastã
colecþie de minunãþii pentru vremea aceea, care ne-au bucurat pe mulþi. Câþi au ºtiut oare, de pildã, cã versurile biologului Alexandru Filipaºcu, obsedat de adevãrurile vieþii ºi
morþii pãrintelui sãu, istoricul Maramureºului, al cãrui destin
s-a împlinit în sacrificiul suprem de la Canal, apãreau în
Calendar... ocrotite de prietenie ºi de înþelegere: „Pe tatãl
meu zidit în mal de mare/azi nu-l mai cheamã munþii/ ºi chiar
de l-ar chema întru visare/el nu ºi-ar pãrãsi cãrunþii/ munþi de
adevãr pe care (s-a dus sã le dea viaþã mare/prin moartea sa...”
Artistul a pornit de tânãr pe drumul sãu. Se spune cã în
mai 1961, la Cluj, un tânãr înalt cu chica furtunoasã, Mihai
Olos, a izbucnit la catafalcul lui Lucian Blaga din capela
clinicilor: „Cum, a murit Blaga ºi lumea nu ºtie? Blestematã
fie naþia care nu-ºi cinsteþe oamenii aleºi!” Era în vremea în
care în biblioteci nu-i puteam citi opera fãrã aprobare...
De la toþi cei mari în preajma cãrora s-a aflat, Olos a
învãþat sã rãmânã un om liber, sã se sustragã presiunii dogmei
ºi apãsãrii tuturor interdicþiilor. Vorba înþeleaptã a lui Noica,
maestrul venerat Comãrnescu, Mihai Pop, N. Steinhardt,
pãrintele Dragomir, consãteanul lui din Ariniº, Vasile Drãguþ, Joseph Beuys, care „seamãnã cu Petru Comãrnescu în
atitudinea ºi altitudinea simþirii”. În 1966 citeam ºi noi „scrisorile circulare” ale lui Comãrnescu din America, trimise lui
Olos ca sã vedem cum gândea în alte vremuri autorul cunoscut cãrþii din 1933 Homo americanus.
E ciudat cum tocmai Noica, cel care îi certa pe pãltiniºeni „pentru superficialitate ºi ne-trebnicie” l-a lãsat în
pace pe Olos. În drumurile sale prin Maramureº împreunã cu
artistul nostru, n-a avut mai mult decât mustrãri binevoitoare
ºi, în fond, favorabile de genul „nebunul de Olos”, care cu
structurile sale de lemn „vrea sã facã planul unui oraº care sã
acopere întreg pãmântul”.
Când, în anii ‘70, Olos a pus pe tapet ideea oraºului universal ca o creºtere fireascã a satului primordial care era
Maramureºul, globalizarea bãtuse la uºã. Din mers, idei noi ºi
soluþii riguros ºtiinþifice, matematice, imaginând structuri
mobile, modulare inflamau minþile. Se cãutau soluþii pentru

salvarea satului primordial, Breb, ori a altora?
nãpãdite astãzi de manele ºi de tot felul de stricãciuni. Era tot un fel de utopie a luptei cu
inerþia. Modul tranºant în care vorbea Olos despre ele i-a atras multe duºmãnii. Un rãspuns polemic, dar ºi plin de incredibile insulte, cu totul
neobiºnuit într-un ziar de partid local (1980, 20
noiembrie) a primit din partea unui scriitor: „Se
vrea preºedinte la culturã ºi peste toate ºi deputat în MAN”.
Pictorul nu s-a putut apãra. Rãmâneau sã
vorbeascã lucrãrile sale. Le-am vãzut în numeroasele expoziþii personale ori colective.
Unele dintre ele s-au pregãtit chiar în atelierul
de tâmplãrie al lui Szucs din Muzeul judeþean.
Dintre colective, excepþionala expoziþie naþionalã Atelier 35, organizatã de Tiberiu Alexa;
personala Olos de picturã, o sutã de lucrãri; ori
cea de desen, cu 1275 de lucrãri. „Spectacolul
desenului”, cum scriam eu însumi în acest ziar,
la 11 martie 1987.
Printre numeroasele experienþe personale
pe care le-am trãit în lumea artiºtilor a fost ºi
drumul bãimãrenilor ºi sighetenilor la expoziþia
lui din fosta bisericã greceascã din Vac, în 1993.
Un autocar, aranjat pentru plecarea din Baia
Mare dimineaþa devreme, a apucat sã se strice ºi
plecarea cu întârziere a însemnat o sosire asemenea în frumosul oraº de pe Dunãre din apropierea Budapestei. Era cât pe ce sã nu mai ajungem. Au fost o mulþime de artiºti ºi de prieteni ai
lui Olos, cum era firesc, dintre cei care n-au
lipsit niciodatã de la evenimentele puse la cale
de artist. Am fãcut ce-am fãcut ºi l-am dus ºi pe
tata, care nu mai fusese prin pãrþile acelea din
timpul rãzboiului. Vecin cu Szentendre, oraºul

artiºtilor, doar cã pe celãlalt mal al fluviului,
Vac avea ºi el pentru noi destule motive de
interes. Iar lucrãrile lui Olos ºi albul strãlucitor
al fostei biserici, într-o expoziþie prezentatã de
un critic faimos ºi entuziast, dr. Beke, ne-au
rãsplãtit cum se cuvine osteneala.
Oricât de originale ºi de consecvente cu
sine - un artist dintre cei mai proeminenþi, ai
centrului artistic Baia Mare - pictura ºi sculptura
lui Olos nu contrazic în mod esenþial unitatea
stilisticã ºi tematicã atât de bogatã ce au fãcut
gloria bãimãrenilor. Abia raportându-se la aceºtia, împreunã cu care a traversat, începând
din anii ‘60, o epocã artisticã extrem de agitatã,
veºnicele cãutãri ºi neliniºtile lui Olos capãtã
consistenþã. ªi totuºi, cât de aproape sau cât de
departe sculptorul de opera unor Vida Gheza,
Taros, Kondrak ori Ioan Marchiº. Sau de „dilemele brâncuºiene” ale lui Traian Moldovan,
chemate ºi ele sã armonizeze fantasmele unui
univers inconfundabil. Mai bine decât oricine,
despre asta vorbeºte el însuºi: „se poate constata
cã sunt acelaºi artist ºi când practic o sculpturã
constructivistã, cum este cea din lemn, ºi o artã
liberã, cum este pictura... Cu modestie pot spune
cã, ce fac eu, aºa cum fac eu, este tot de mine ºi
nimeni nu mã poate imita, fãrã sã se vadã„,
spune Olos într-un recent interviu. (Orizont nr.
1, ianuarie 2010).
Baia Mare, Bucureºti, Roma, Köln, Kassel,
Dusseldorf, Giessen, Niemegen (Olanda), Vac
ºi altele unde s-au vãzut lucrãrile sale nu sunt
decât etape ºi poate tot atâtea împliniri ale cãutãrilor septuagenarului de astãzi.
(Graiul Maramureºului, 25 feb. 2010)

Mihai Olos la Sighetu Marmaþiei, cu ocazia
Festivalului Internaþional de Poezie, ediþia din 1979
la care a participat Nichita Stãnescu.
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Epoca lemnului –
contemporanã tuturor epocilor
Interviu de ªtefan JURCÃ

Î
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n atelierul bãimãrean al sculptorului
Mihai Olos tocmai intrã Victor
Florean care aduce, în marmurã
albã, cele 12 elemente care sintetizeazã
rostirea modului universal propus de artist,
acum în piatrã, ca pe o performanþã mondialã.
Odatã realizatã lucrarea în amploarea sa,
suntem siguri cã va intra în cartea
recordurilor ca îmbinare în piatrã a ceea ce se
putuse odinioarã realiza doar în lemn, iar mai
târziu în materiale plastice. Deocamdatã este
vorba doar de o machetã.
— Bine v-am întâlnit în atelierul dv. din
Colonia Pictorilor. Care sunt noutãþile?
— Aºa cum a existat o epocã a pietrei, a
putut sã existe, mai degrabã zis, ar fi putut sã
existe ºi o epocã a lemnului în istorie, doar cã
acea epocã nu a mai fost consemnatã pur ºi
simplu datoritã faptului cã lemnul nu rãmâne
document în timp ca ºi piatra, bronzul, fierul,
cãci putrezeºte. Maramureºul este o dovadã a
viabilitãþii epocii lemnului, care – în acest caz –
iatã cã este contemporanã pietrei ºi nu-i exclus,
prin viabilitatea intrinsecã lemnului, sã depãºeascã civilizaþia pietrei ºi betonului armat precum ºi pe cea electronicã. Joseph Beuys, cu care
am discutat îndelung aceste lucruri, m-a întrebat
în ce lemn cioplesc cu predilecþie? I-am spus cã
în stejar, iar el, la Documenta 6 de la Kassel, a
plantat 7 mii de stejari, iar lângã ei a pus ºi câte
un menhir de granit, exclamând: „Crescând, rãdãcinile stejarului vor rãsturna piatra ºi acolo
unde sunt oraºe vor fi pãduri!” Era modul în care
artistul înþelegea sã participe cu sculptura sa socialã la ideea Oraºului universal.
— Între timp, Pantheonul, cel construit de
Mihai Olos, s-a erectat.
— Dle Jurcã, în istorie s-a încercat de
multe ori – cu izbânzi pânã la un anumit punct
extraordinare – înlocuirea lemnului cu piatra.
Coloanele din piatrã nu sunt altceva decât reflexe ale marilor arbori.
Încrengãturile ogivelor gotice sunt arcuirile crengilor. Desigur, lemnul nu doar putre-

zeºte ci, în contact cu diferite elemente, el poate
însuºi sã se pietrifice...
O bisericã maramureºeanã din lemn, sã o
numim pe cea veche, dintre cele douã, din Rogoz ori cea din ªurdeºti, pot fi dintr-un aspect
mai interesant, chiar mai mãreþe decât cele din
Reims ori Aachen.

Rostire în lemn
— Cum a fost la trienala de sculpturã
micã de la Murskabote?
— Acolo, participarea-mi proprie n-a avut
nici o importanþã, am ajuns cu o zi întârziere din
cauza aglomeraþiei de pe ºoselele austriece ºi
italiene. Am expus douã lucrãri, între altele s-a
difuzat manifestul „Olospolis” dupã o variantã
în limba englezã, tradusã de fiica mea, Luiza
Olos.
— Recent, revista „Poesis” v-a publicat
la loc de cinste douã poeme, portretul ºi un ºir
de sculpturi în lemn de care puþini îºi mai aduc
aminte, cãci sunteþi zgârcit cu cataloagele, iar
albumul acela cu Mihai Olos pe care-l aºteptãm
din tinereþe n-a apãrut încã...
— Artistul aparþine unei culturi. Datoria
lui este sã cinsteascã acea culturã prin opera sa.
Reciprocitatea – cinstea pe care cultura i-o acordã artistului nu mai depinde de el. Dacã eu,
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Tãieturi
Cauþi lumii chip ºi parte
Cerni din ceruri parte sparte
Cauþi lumii rost ºi rând
pânã dai de gând plângând.
Pânã dai cu capu-n ceri
Te tot duci în azi din ieri,
Te tot duci din ieri în azi
ªi încetini la cei brazi
Te doboi cã-þi stâmperi ochii
Îi încruciºi îi apropii
Cum þii laturile-n toarte
Lume-n douã lumi desparte

închizi unul sã vezi doi
ochi de noapte ori noroi
ochi de moarte ori luminã
Mihai OLOS

Mihai Olos / 70
Ioan MARIª

Î

mi vine greu sã realizez cã Mihai Olos
pictorul, sculptorul, arhitectul, scriitorul a împlinit 70 de ani departe de matricialul spaþiu al Maramureºului, spaþiu care l-a
trimis în lume cu o zestre geneticã ce s-a configurat în timp într-un stil. S-a nãscut la Ariniº Maramureº, într-o zonã limitrofã cu Þara Codrului, pe 26 februarie 1940. Studiile artistice
le-a finalizat în 1963 la Institutul Pedagogic
Cluj, Facultatea de Arte Plastice, cu profesorul
Coriolan Munteanu, un bun pedagog în ale
picturii, ºcolit la Academia de Arte Frumoase
din Iaºi, unde-l avusese profesor pe maestrul
Tonitza.

L-am cunoscut pe Mihai Olos încã din
perioada studenþiei când se legase într-o prietenie cu viitorul mare pictor Corneliu Brudaºcu.
În cercul de prieteni ce gravita în jurul lui Brudaºcu, ucenic al maestrului A. Ciupe, mai era
regretatul Ione Munteanu, un talent ieºit din
comun, elev al lui Corneliu Baba, în perioada
studiilor bucureºtene. Ione Munteanu n-a reuºit
sã dea mãsura talentului sãu, sfârºind în mod
tragic ºi atât de regretat de maestrul sãu. Dintre
plasticienii care amestecau în aceastã falangã
ce-ºi consuma trupul la Casa Matei, în biblioteca
cu albume ºi peripatetizând prin parc, pe malul
Someºului îmi amintesc de Mariana ªenilã, o
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Toate stând sar toate blând
în dublurã ca ºi când
terminate
s-ar trimite-n jumãtate
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trãitor în Germania, dau un telefon la Ambasada
românã întrebându-l pe Thomas Kleininger, despre care am citit ce se poate citi, oricum mai mult
decât se merita ºtiind despre el cã a tradus din
Martin Heidegger, îl întreb dacã fac parte din
cultura lui, el îmi rãspunde cu suficientã
nonºalanþã cã nu, atunci cine face parte din cultura acelui funcþionar de la Ambasada românã
din Bonn (era atunci) dacã nu un artist român
care a fãcut nenumãrate expoziþii în Occident, în
special în Germania, a fost profesor la o universitate din Germania acolo unde Titu Maiorescu, A. D. Xenopol îºi dãdeau doctorate. La
aceeaºi universitate, Mihai Olos a fost profesor,
iar T.K. avea, prin natura funcþiei sale, obligaþie
sã ºtie ce nu ºtiuse despre acest artist. Nu voi
face iar ºi iar repetiþia lucrurilor pe care le-am
fãcut. Datoria artistului este sã-ºi con tinue
opera, iar a publicului sã se cultive, chiar dacã
aceºtia sunt funcþionari, ei sunt obligaþi sã cunoascã. Nu spun cã un funcþionar de culturã de la
Baia Mare m-a dat afarã dintr-o maºinã în care
erau artiºti, neºtiind cine sunt. Aºa cã sã nu ne
mai amãgim cu notorietatea ºi popularitatea
noastrã. Au ajuns în funcþii culturale tot felul de
impostori ignoranþi ºi aroganþi pe care îi auzi din
trei în trei cuvinte trãgând la nenumãraþi „deci”,
printre înjurãturi þigãneºti. E trist cã acolo unde
ar trebui sã te afli în cea mai elevatã citadelã a
gândirii ºi simþirii, în culturã, trebuie sã-þi fie
atâta greaþã.
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fatã înaltã ce aducea prin fizionomia feþei cu
portretele lui Modigliani, de Eugen Tãutu ºi
delicata sa viitoare soþie ºi de alþii pe care nu-i mai
enumãr aici.
Eram singurul de la litere atras mai mult de
albumele Skyra, de expoziþii ºi de cursurile de
istorie a filozofiei ale maestrului D. D. Roºca. Îmi
aduc aminte de „ºedinþele” de pozat de la atelierul
de lângã lac, din parc, unde Brudaºcu îºi finaliza
lucrarea de diplomã (pe atunci aceasta avea douã
componente ce ilustrau douã genuri: o compoziþie
ºi un portret). Pentru portretul lui Labiº, Mihai Olos
a servit ca model; de altfel, în acea vreme de romantism al vârstei trãiam cu toþii în miezul unui ev
aprins, altul decât cel conotat istoric, conjunctural. Mihai Olos aducea
foarte mult ºi fizic, nu numai spiritual cu poetul dispãrut tragic, la doar
21 de ani.
În entuziasmul nostru, ce þinea mai mult de gena vârstei, aspiram
cu toþii la crearea unui falanster (o frumoasã utopie) artistic, falanster
localizat undeva, ca activitate, la þarã, unde asemenea unor exemple
ilustre din istoria artelor ce au fãcut istorie, ar fi avut menirea sã
propunã altceva decât cunoºteam la vremea respectivã.
Ne-am împrãºtiat în toate provinciile þãrii (unii au rãmas la Cluj Brudaºcu, V. Ciato, Sorin Câmpan) ºi ne întâlneam mai rar la unele
simeze de la Cluj sau chiar Bucureºti.
Cu M. Olos m-am întâlnit ultima datã la o mare expoziþie de
sculpturã germanã, reprezentînd secolul al XX-lea, expoziþie deschisã
la Muzeul Naþional de Artã al României.
Destinul artistic al maestrului Olos începe la Baia Mare ºi se
configureazã la Bucureºti ºi, desigur, în afara þãrii. Ecourile primei sale
expoziþii din patria Renaºterii, de la Roma (1969) au circulat aproape
folcloric. Se vorbea de un mare succes avut la vernisaj unde se adunase
lume bunã: diplomaþi, artiºti, critici de artã, printre care renumitul G.
Carlo Argan, Petru Comãrnescu, dar ºi istoricul ºi omul de afaceri Iosif
Constantin Drãgan. Expozantul însuºi oferise celor veniþi la vernisaj un
mic spectacol: îmbrãcat într-o gubã maramureºeneascã a „þâpurit” ancestral.
Furat de rememorãri ce-ºi au, desigur, povestea lor, intrãm într-o
diegezã devenitã istorie ºi simþim cum ne-am îndepãrtat de la subiectul
nostru: arta lui Mihai Olos.
Aruncând o rapidã privire, pornind ºi de la retrospectiva deschisã
în sãlile Muzeului Brukenthal, Galeria de Artã Contemporanã pe 26
februarie, (curator criticul de artã ºi directoarea acestei galerii Liviana
Dan) vom încerca sã aproximãm stilul, sintaxa ºi semantica operei lui
M. Olos. Debutul sãu în picturã, mai ales, ºi nu numai, stã sub semnul
unui expresionism bine temperat de ecourile ªcolii de la Baia Mare, dar
ºi de percepþia artei, a stilului în semnul filozofiei antropologice a lui
Lucian Blaga. Acea nãzuinþã formativã (nisus formativus) se manifestã
la M. Olos înspre o sondare a factorilor abisali paradigmatici ai artei
populare, în speþã cea a Maramureºului, ce a catalizat în forme arhaice
o întreagã filozofie a devenirii.
Artistul îºi mãrturiseºte explicit aderenþa sa organicã la mitologia
ºi arta meºterilor þãrani ai Maramureºului. El considerã cã datoritã
tehnologiei rudimentare ºi tracasãrilor istoriei (acel boicot al istoriei de
care vorbeºte Blaga) aceºtia nu ºi-ar fi putut da întreaga mãsurã a

Mulþumiturã
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României-i
Viþa viei
ªi-un grãunþ
de grâu grãeþ
Patrie, înflori-le
Horele ºi horile
Patrie, lumini-le
Lumile, luminile
Datinile
Clatini-le
Dorurile
Coruri-le
Coruraºe
Te colindã
Vrãji vrãjmaºe
Nu te prindã
Fãrã vinã
venerând
Neamuri vinã
Rând pe rând
Nemurind
Adeverind
Neamuri vie
În corind
Numele
Renumele
Drumul tãu
Îndrume-le
Veci de veci
Sã petreci
Omenire-n omenie
Viþã verde
Românie
Mihai OLOS
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Structurã modularã, ulei pe pânzã

nismului abstract cu un fond arhaic specific ºi la
alþi mari creatori, în speþã Brâncuºi.
Obiectele constructiviste de mici dimensiuni cu evidente propensiuni spre monumental
au în arta lui Mihai Olos un scop, de altfel
declarat programatic, sã ducã la realizarea unei
conjuncþii între spiritul artei occidentale deschise experimentelor ºi moºtenirea fondului arhaic al artei tradiþionale româneºti, cu o focalizare înspre arta popularã a Maramureºului, cu
aura ei sacrã în care utilul lasã mereu întâietate
frumosului. Participarea artistului la Dokumenta de la Kassel, unde alãturi de Joseph Beuys
face demonstraþie de prestidigitator al mânuirii
formelor în complexitatea lor arhaic-modernã
ori seminariile þinute cu studenþii de la Giessen
cu tematicã vizând arhitectura în lemn a Maramureºului, vin încã o datã sã argumenteze, dacã
mai era nevoie, cã Olos este un mare artist plastic contemporan cu o întreagã istorie a artei.
Omagiul nostru la împlinirea a 7 decenii
de viaþã este deplin, atât pentru creatorul înzestrat ºi cu un spirit modern renascentist, în arta
cãruia se exprimã geniul omului din Maramureº, cât ºi pentru Omul, boemul ce a fãcut în
fronda sa o figurã aparte de opozant cu gesturi
ce au intrat deja în folclor. În momentele de
euforie bahicã scotea câte o þâpuriturã de genul:
„Tri, mãi, tri ºi iar tri/trãiascã comuniºtii/ ºi noi
toþi pe lângã ii” sau „Strãinã securitate/ mult
mi-a fo’ sorã ºi frate/ ºi mi-a si pânã la moarte”.
Mihai Olos a încercat ºi în mare parte a
reuºit sã gãseascã o punte de comunicare între
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desen de Mihai Olos
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priceperii ºi fanteziei creatoare în impresionanta
arhitecturã a caselor, porþilor, bisericilor, specifice ºi ele etnografiei nordice. Mãsura priceperii ºi descãtuºãrii fanteziei creatoare se relevã în fãurirea unor obiecte de mici dimensiuni:
bâte, fuse cu zdrangãne, þurgãlãi etc.
Coborând asupra sensurilor codate în aceste obicete, artistul e convins cã ele, artefactele respective, transcend utilitatea lor imediatã ºi legitimeazã o întreagã filozofie a locuirii
ºi întemeierii, povestindu-ne de voievozii descãlecãtori ai Maramureºului, de peceþile ºi sceptrele voievodale, ilustrând o etno-metafizicã a
unei bune aºezãri în rosturile vremii (cf. rost ºi
rostuire). De altfel, naraþiunea plasticã legitimatoare configuratã conceptual funcþioneazã ca
un liant stilistic al întregii sale creaþii, indiferent
de genuri: picturã, sculpturã, artã graficã, covoare ºi chiar la nivelul discursului scriptural
(M. Olos scrie ºi poezie, prozã ce þine de genurile biograficului).
Arta de sorginte mitico-folcloricã, creaþia
popularã în genere este resuscitatã de Mihai
Olos atât în morfologia ei, cât mai ales în conotaþiile simbolice ce transcend aceste forme în
abstractizarea lor într-o închidere ce se deschide
înspre modernismul constructivist al artei secolului al XX-lea. Geometria formelor sale pictural-sculpturale merge de la descompunerea
unei construcþii tridimensionale stelate înspre
recompunerea acestor forme în jurul unui element coagulant ce induce o anumitã filozofie a
devenirii, a comunicãrii cu primordiile.
Constructivismul la care putem aronda
arta lui Mihai Olos e unul viu, neînþepenit în
forme abstracte, reci. Discursul sãu plastic realizeazã o filiaþie între morfologia artei moder-
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universul suficient sieºi, intricat într-o
structurã de semnificaþii al artei þãrãneºti ºi morfologia artei moderne
reificatã în mare parte de aceste semnificaþii, glisând tot mai mult înspre o
referenþializare alienantã.
Funcþionalitatea ritualicã a unor
acþiuni ca cea de la Mina Herja Aur ºi
grâu - 1972, Deochiul - Giessen - 1979,
Omagiul lui Rilke - 1979, O stafie
umblã prin Europa - 1978, Podul Arta
- 1982 etc. propun o hermeneuticã a
actelor sale plastice în care conceptualizarea devine cheia ce deschide
gestica ºi conotaþia artefactelor tradiþionale înspre un european discurs
cultural pe care-l propune întreaga
artã a lui Mihai Olos.
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Olospolis

Mihai Olos - un artist pentru viitor
Prof. Ioana PETREUª

P

entru generaþia mea Mihai Olos
este un nume de mister care trebuie
desluºit. Recunosc cã am avut ºansa sã trãiesc într-o atmosferã culturalã a Maramureºului în care personalitatea artistului
este des evocatã. Dedicându-mi o parte din
timp cunoaºterii Maramureºului spiritual, numele lui Olos ca sculptor, pictor, poet, om de
lume între oameni nu m-a lãsat indiferentã.
Mai ales cã am avut bucuria sã-l întâlnesc la
Sighetu Marmaþiei cu prilejul lansãrii volumului Portret de grup cu Laurenþiu Ulici (la
care sunt coautoare) ºi sã-i admir felul particular al rostirii, profunzimea ideilor ºi fascinanta interpretare a simbolurilor Maramureºului. În numele artei ºi a unui sentiment
rar: prietenia.
Curiozitatea m-a dus sã-i cunosc bio-

grafia artisticã. De la expoziþia din Italia la cea
din Japonia, ori experimentul de la Dokumenta 6 Geissen din Germania. Sunt doar câteva
repere ale unui artist cu aderenþã universalã.
Critici de renume ca Petru Comarnescu
ori Giulio Carlo Argan i-au descifrat gândirea
artisticã, care, adeseori, a fost asociatã cu cea
brâncuºianã. Pentru Mihai Olos Maramureºul,
de la arhitecturã pânã la cuvânt, de la peisaj
pânã la muzicã, rãmâne locul natal de unde
arta lui a plecat în lume. El, pruncul de þãrani
din Ariniº a închipuit structura oraºului universal într-o viziune proprie – Olospolis – care
a trezit interesul cunoscãtorilor de artã.
Anul acesta, pe 26 februarie, artistul a
împlinit 70 de ani. Îmi fac o datorie de generaþie prezentându-l comunitãþilor româneºti
de pretutindeni ºi nu numai.
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Conferinþã internaþionalã la Oradea

Minoritãþile ºi drepturile omului

Ziua Europei cu maramureºeni la Viena
Remus - Daniel DRAGOª
În fiecare an, în luna mai, maramureºenii
sãrbãtoresc Ziua Europei la Viena. În anul 2006,
de Ziua Europei, Consiliul Judeþean Maramureº
a aºezat o poartã maramureºeanã (operã a cioplitorului Toader Bârsan) în Parcul Laaer Wald
din sectorul 10 al capitalei Austriei.

În perioada 7-9 mai 2010, o delegaþie din
Maramureº formatã din consilieri judeþeni, primari, funcþionari publici din aparatul de specialitate al Consiliului judeþean, artiºti ai Ansamblului Folcloric Naþional „Transilvania” din
Baia Mare s-au deplasat la Viena, unde au sãrbãtorit Ziua Europei.
Printre oaspeþii de onoare s-au numãrat
viceprimarul sectorului 10 al Vienei, membrii ai
Ambasadei României ºi reprezentanþi ai Centrului Cultural Român din capitala Austriei. De
asemenea, alãturi de mulþi români la eveniment
s-a aflat ºi prof. univ. dr. George. Achim, de la
Universitatea de Nord din Baia Mare, care, din
anul 2008 este lector la catedra de romanisticã a
Universitãþii din Viena.
Pe lângã oferta artisticã a Ansamblului
Folcloric Naþional „Transilvania”, cei prezenþi
au gustat ºi din produse tradiþionale româneºti,
într-un autentic spirit maramureºean.
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Carp, prodecan al Facultãþii de ªtiinþe Politice
din cadrul Universitãþii Bucureºti ºi director general al Institutului Diplomatic Român, lect.
univ. dr. Ioan Stan, de la Facultatea de Drept ºi
ªtiinþe Economice a Universitãþii Agora din
Oradea. Cu mai multe detalii despre comunicãrile prezentate ºi dezbaterile iscate la conferinþã vom reveni într-un numãr viitor. (a.g.)
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O delegaþie din partea revistei „Familia
românã” a participat, în data de 5 iunie, la conferinþa internaþionalã „Minoritãþile ºi drepturile
omului”, organizatã, la Oradea, de Universitatea
Agora, în colaborare cu Asociaþia de Studii Aromâne. Din delegaþie au fãcut parte dr. Teodor
Ardelean, redactor ºef, prof. Ioana Petreuº, redactor ºef adjunct, fotoreporterul Adrian Maghiar ºi subsemnata. Conferinþa s-a desfãºurat
pe trei secþiuni: „Protecþia juridicã a minoritãþilor în context european”, „Situaþia juridicopoliticã a aromânilor în prezent” ºi „Drepturile
ºi libertãþile fundamentale ale cetãþenilor europeni”.
Cele mai originale lucrãri au fost prezentate la secþiunea a II-a, autorii acestora fiind,
printre alþii: prof. Kira Mantsu, cercetãtor la
Centrul European de Studii Armâne din Germania, avocat Chirana Darlaiane, de la Asociaþia „Comunitatea Armânã din România”, dr.
Stelian Toza, preºedintele Asociaþiei Armânilor
din România, Filiala Banat, prof. univ. dr. Radu
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ªcoala de Arte „Liviu Borlan” Baia Mare
Prof. Vasile PETRUÞIU

P
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rin intermediul revistei Familia românã, cea mai rãspânditã publicaþie
româneascã în lume, vrem sã facem
cunoscutã comunitãþilor româneºti din Europa o
iniþiativã a noastrã: FILIALELE EXTERNE ale
ªcolii populare de arte „Liviu Borlan” Baia Mare.
ªcoala de Arte „Liviu Borlan” Baia Mare
a fost înfiinþatã începând cu anul ºcolar 19601961 prin Ordinul Ministerului Învãþãmântului
ºi Culturii nr. 3250 din 7 iulie 1960 ºi a deciziei
nr. 2045 a Comitetului Executiv a Sfatului Popular
al regiunii Baia Mare.
În prezent, ºcoala funcþioneazã ca o instituþie de învãþãmânt artistic cu personalitate juridicã, sub autoritatea Consiliului Judeþean Maramureº, potrivit HG nr. 6/1997 ºi în baza Legii
143/2007 pentru aprobarea OUG 118/2006 privind înfiinþarea, organizarea ºi desfãºurarea activitãþii aºezãmintelor culturale. ªcoala de Arte
funcþioneazã conform normelor didactice elaborate de Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii ºi de
Ministerul Culturii ºi Cultelor. ªcoala de Arte
din Baia Mare este structuratã pe mai multe discipline: canto clasic, popular, muzicã uºoarã,
pian, acordeon, orgã electronicã, vioarã, chitarã,
instrumente de suflat: taragot, clarinet, saxofon,
fluiere; picturã, design vestimentar, artã decorativã, graficã, dans popular, iniþiere coralã, ansamblu instrumental. Aceste secþii funcþioneazã
pe baza unor Programe Analitice, Planuri de
învãþãmânt pentru ªcolile de arte elaborate în
anul 1996 de cãtre Ministerul Culturii.
ªcolile de arte sunt prestigioase instituþii
de culturã ºi învãþãmânt artistic. Aceste ºcoli au
fost înfiinþate de cãtre NIKOLAI FREDERIK
SEVERIN GRUNDTVIG, nãscut în Danemarca
în anul 1783. La noi în þarã, ªcolile populare de
artã au fost înfiinþate ca ºcoli locale de muzicã în
primii ani ai sec. XIX, dupã cum urmeazã: ªcoala de muzicã Arad (1833), ªcoala de muzicã
Lugoj (1842), ªcoala de muzicã din Sighet
(1867). La începutul sec. XX acestea au devenit
Conservatoare private: Satu Mare (1905), Craiova (1908), Tg.Mureº (1908), Oradea (1925).
În perioada 1920-1940, ele au devenit Conservatoare de Muzicã ºi Dicþiune ºi Arte Plastice,
iar din anul 1948, Conservatoare Populare ºi

ªcoli de Muzicã. În perioada 1952-1954, în toatã þara existau 16 ªcoli populare de arte. În anul
1989, în România existau 44 de ªcoli populare
de artã.
În ºcoala de arte se pot însuºi discipline ºi
specializãri ce nu se regãsesc în alte instituþii de
învãþãmânt, ca de exemplu: acordeon, orgã electronicã, instrumente populare specifice zonei
folclorice ale fiecãrui judeþ, vioara cu goarnã,
taragot, saxofon, nai, þambal, ocarinã caval, fluiere, dansuri populare, percuþie muzicã uºoarã.
ªcoala popularã de artã se adreseazã tuturor categoriilor socio-profesionale (ºcolari,
elevi, adulþi, studenþi, neexistând restricþii de
vârstã), ea oferind tinerilor o altã alternativã de
ocupare a timpului liber, în afara discotecilor,
barurilor, internetului etc. Susþine materializarea concretã a talentului elevilor prin însuºirea
unor abilitãþi care le conferã statutul de: soliºti
de muzicã uºoarã, muzicã popularã, instrumentiºti, dansatori etc. De asemenea, asigurã întregirea ºi completarea unei pregãtiri temeinice, în
vederea angajãrii sau a examenului de admitere
la diferite instituþii de învãþãmânt superior. Alãturi de Filarmonicã, Teatru, Teatru de Pãpuºi,
Muzeu, Bibliotecã etc., ªcoala popularã de artã
prin organizarea unor spectacole, manifestãri
expoziþionale, festivaluri etc. contribuie la
creºterea indicelui de civilizaþie ºi culturã atât
de important în contextul european ºi mondial.
ªcoala mai oferã posibilitatea de reconversie
profesionalã, se adreseazã categoriilor sociale
cu venituri reduse. La finalizarea cursurilor se
elibereazã o diplomã care este recunoscutã în
întreaga lume.
ªcoala de arte „Liviu Borlan” se mândreºte cu un mare renume în rândul ºcolilor
similare din þarã. An de an, de la înfiinþare ºi
pânã în prezent, ºcoala noastrã este frecventatã
de un numãr de 350-500 elevi atât din judeþ cât
ºi din judeþele limitrofe, deºi sunt ºi acolo ºcoli
populare de artã. ªcoala noastrã beneficiazã de
19 cadre didactice cu renume. Astfel, în procesul instructiv-educativ, an de an ºcoala
noastrã a obþinut rezultate bune ºi foarte bune,
elevii noºtri ºi-au însuºit cele predate la clasã, au
învãþat sã mânuiascã instrumentele muzicale,
s-au constituit în formaþii artistice prezentând
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bibliotecile existente în diferite localitãþi, centre
culturale, biserici, cluburi româneºti etc. Aceste
cursuri sã fie adresate tuturor doritorilor în a
cunoaºte ºi a învãþa un instrument muzical tradiþional (acordeon, taragot, nai etc.) pe care nu
are posibilitatea de a-l învãþa în afara þãrii. Sigur
acest lucru ar duce mai departe cultura noastrã
româneascã în afara hotarelor þãrii noastre.
Cursurile pot fi intensive sau de lungã
duratã, cu finanþare din partea cursanþilor. Menþionãm cã ºcoala noastrã funcþioneazã din subvenþii-transferuri de la Consiliul Judeþean în
completarea veniturilor proprii realizate prin
taxe de frecvenþã, taxe de înscriere ºi eliberãri
de diplome. Modalitatea de platã în strãinãtate a
cursurilor cât ºi a profesorilor ar putea fi stabilitã, ulterior, conform regulamentului de funcþionare al ºcolilor populare de arte.
În speranþa cã vor fi doritori în punerea în
practicã a acestui proiect, cei interesaþi ne pot
contacta la urmãtoarea adresã:
ªcoala de Arte „Liviu Borlan” Baia Mare
(director prof. Petruþiu Vasile), str. Culturii
11/21, tel. 040262225181, 0744-528141, email:
titipetrutiu@yahoo.com.
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spectacole mult apreciate de spectatori la tradiþionalele producþii de sfârºit de an, de semestru
ºi la manifestãrile cultural artistice din judeþ.
Formaþiile artistice ale ºcolii au participat la
diferite festivaluri artistice, atât în þarã cât ºi
peste hotare (Ungaria, Ucraina, Belgia, Franþa,
Germania).
De-a lungul anilor, ªcoala de Arte de la
Baia Mare a dat personalitãþi de renume în muzica clasicã, popularã sau uºoarã cum ar fi:
Angela Buciu, Valeriu Buciu, Titus Perºe, taragotistul Dumitru Dobrican, clarinetistul Traian
Hosu, Dorina Chesei, prim solistã la Opera din
Bucureºti, solista de muzicã uºoarã Paula Seling, solista Florina Cupºa - solistã la Opera din
Chicago ºi mulþi alþii. De asemenea ºcoala a fost
ºi este o pepinierã de instrumentiºti ºi soliºti
vocali pentru Ansamblul Naþional Transilvania
ºi este continuatoarea tradiþionalei ºcoli bãimãrene de picturã.
Având în vedere cã dupã anul 1989 numãrul românilor care s-au stabilit în strãinãtate
este foarte mare, ne-am gândit cã ar fi bine dacã
în unele regiuni (localitãþi) din lume unde numãrul românilor este foarte mare sã înfiinþãm
cursuri periodice ale ºcolii noastre pe lângã:
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Dans la ªurã în Groºi,
Maramureº
Gazdã: Dumitru Dobrican
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Revista presei: mass-media despre români
aprilie – iunie
Selecþie realizatã de: Laviniu ARDELEAN ºi Simona DUMUÞA
Misiune. Aristotel Spiru a restabilit
relaþiile dintre ortodocºi ºi catolici/
Claudiu Pãdurean
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România liberã, 1 aprilie 2010,
www.romanialibera.ro

Patriarhul ecumenic al Constantinopolului,
Athenagoras, de origine aromânã, a ridicat anatema
pusã pe Biserica Catolicã la Marea Schismã din
1054. Una dintre personalitãþile cele mai importante
ale istoriei are rãdãcini româneºti. Este vorba despre
Patriarhul ecumenic al Constantinopolului, Athenagoras - de origine aromânã -, cel care a restabilit
bunele relaþii dintre Bisericile Ortodoxã ºi Catolicã.
Athenagoras ºi Papa Paul al VI-lea au ridicat solemn,
în anul 1965, anatemele reciproce din 1054, care au
produs schisma dintre Biserica Rãsãritului ºi cea a
Apusului.
Prima slujbã ortodoxã în limba românã
din Liban
Departamentul românilor de pretutindeni,
7 aprilie 2010, www.dprp.gov.ro

„Hristos a înviat” s-a auzit anul acesta ºi la
Beirut. Cu prilejul sãrbãtoririi învierii Domnului, în
Liban a fost oficiatã prima slujbã ortodoxã în limba
românã. Ceremonia religioasã s-a desfãºurat la Biserica Sf. Nicolae din Beirut, unde, în prezenþa comunitãþii româneºti locale, parohul Gheorghe Costea a rostit în limba românã mesajul de înviere.
A fost sfinþit locul ºi a fost pusã piatra de
temelie a Catedralei Ortodoxe a
românilor din Spania
Romanian Global News, 19 aprilie 2010,
www.rgnpress.ro

Duminicã, 18 aprilie 2010 a fost pusã, la Madrid, piatra de temelie a Catedralei Ortodoxe a românilor din Spania. Viitoarea catedralã episcopalã
din Madrid va fi construitã pe un teren de 1500 de
metri pãtraþi, situat în cartierul Carabanchel din Madrid. Pe locul viitoarei catedrale a fost instalat un
cort de dimensiuni mari care i-a adãpostit de ploaie
pe românii veniþi sã îl vadã pe Patriarh ºi sã participe
la slujba de punere a pietrei de temelie, transmite
Radio Romania Actualitati, preluat de Romanian
Global News. În predica sa, Patriarhul Daniel a spus
cã slujba de punere a pietrei de temelie pentru noua
catedralã din Madrid este „un eveniment mare ºi
sfânt, în care cerem binecuvântarea ºi ajutorul lui
Dumnezeu pentru edificarea unui locaº sfânt.” Pa-

triarhul a mai arãtat cã noua catedralã va fi mãrturia
credinþei comunitãþilor de români ortodocºi, ce trãiesc ºi muncesc în Spania, fiind totodatã o binecuvântare pentru Madrid.(…) În Spania au fost infiinþate peste 70 de parohii ortodoxe, cele mai multe
în ultimii doi ani, care funcþioneazã în capele ale
bisericilor catolice sau în locaºuri cumpãrate de
comunitate ºi dotate corespunzãtor. Pânã acum au
fost puse pietre de temelie pentru construcþia unor
biserici românesti, în Barcelona, Alcala de Henares,
Roquetas del Mar ºi Madrid.
Un elogiu adus limbii române / Ala Coica
Timpul,19 aprilie 2010 / www.timpul.md

„Limba românã aici, în Basarabia, nu a supravieþuit, cum afirmã unii, ci a trãit mândrã în
cugetul nostru românesc”, cu aceste cuvinte ºi-a
început discursul de mulþumire Eugen Muravschi
(cl. XI), câºtigãtorul premiului I la Olimpiada republicanã de limba ºi literatura românã, ediþia „Ion
Hadârcã”. Olimpiada la limba românã s-a desfãºurat
în perioada 16-18 aprilie ºi a culminat cu o ceremonie de premiere a celor mai merituoºi participanþi. La eveniment, (…) au participat elevi ºi profesori din toate colþurile Moldovei, reprezentantul
Ministerului Educaþiei, Valentin Crudu, poetul
Nicolae Dabija ºi alþii. Anul acesta au fost operate
modificãri în structura subiectului propus pentru
olimpici. Volumul acestuia a fost redus, accentul
fiind pus pe valorificarea competenþelor general
umane. Elevii au avut de realizat câte un eseu despre
poetul Ion Hadârcã, inspirat din creaþia acestuia.
(…) La ediþia „Ion Hadârcã” a olimpiadei au participat 250 de elevi din republicã, dintre care 24 au
fost premiaþi. Câºtigãtorii au primit, pe lângã seturi
de cãrþi, ºi câte un premiu bãnesc în valoare de 1000
de lei pentru locul I, 800 pentru locul II, 600 pentru
locul III ºi câte 400 de lei pentru cei cu menþiuni.
Semnal de start pentru începerea
lucrãrilor de ridicare a primei biserici
româneºti din Scandinavia
activspirit.blogspot.com, 20 aprilie 2010

Specialiºtii desemnaþi de autoritãþile din Stockholm demareazã, în dimineaþa zilei de miercuri 21
aprilie 2010, ora 9.00, operaþiunile de delimitare
topograficã a perimetrului destinat construirii primei biserici româneºti din lemn, cu arhitecturã tradiþionalã maramureºeanã, din Scandinavia. Confirmarea operaþiunilor a fost obþinutã de la autoritãþi în

Bibliotecã româneascã, la Nurnberg
Evenimentul zilei,
22 aprilie 2010, www.evz.ro

Proiectul „Nu lãsaþi limba românã sã moarã”,
iniþiat de Platfoma Culturalã Aºii Români, în parteneriat cu Biblioteca Judeþeanã Mureº, s-a concretizat prin inaugurarea, pe 7 aprilie, a bibliotecii
româneºti „Ion Minulescu” ºi centrului cultural româno-german, la Nurnberg. La festivitatea de inaugurare au fost prezenþi Viceconsul Michael Fernbach - responsabil pentru relaþiile culturale în cadrul
Consulatului general român de la München,
Directorul onorific al Bibliotecii româneºti „Ion Minulescu”, Liliana Moldovan, Corneliu Lupeº, ªeful
Muzeului Literaturii din Bucureºti, Pãrintele Eromonah Arsenie de la Mânãstirea ortodoxã din Nürnberg, membrii ºi fondatorii Platformei Culturale
Aºii Români, alãturi de alþi invitaþi.
Claudia Motea – „Am plonjat în dorul
meu românesc ºi mi-am tras putere” /
Delia Hanzelik
Formula As, 24 aprilie-30 aprilie 2010,
www.formula-as.ro

Actriþã, scriitoare, traducãtoare, director de
companie artisticã, a emigrat în 1995 în America,

apoi în Canada, unde trãieºte ºi acum. „Cetãþean
internaþional”, migreazã ca pãsãrile, în toatã lumea,
pentru a-ºi verifica vocaþia ºi mesajul artistic. Prezentã la Bucureºti cu douã spectacole teatrale, visul
ei este sã construiascã un pod cultural între România
ºi America de Nord. Pe Calea Victoriei e aglomerat.
Maºinile gonesc, iar trecãtorii se bucurã de soare.
Mai am cinci minute sã ajung în faþa Casei Capºa,
unde mi-am dat rendez-vous cu Claudia Motea. Actriþa româno-canadianã s-a întors acasã pentru cã îi
era dor sã joace teatru în româneºte. Dorinþa i s-a
împlinit. ªi nu oricum! La vizionarea publicã a piesei jucate de ea la Teatrul de Comedie, Sala Studio a
fost arhiplinã ºi succesul deplin. O aºtept, aºadar, cu
un buchet de lalele, pregãtitã s-o felicit. E micuþã,
subþire, cu pãrul prins. O suviþã blondã se încãpãþâneazã sã-i ascundã în rãstimpuri sclipirea din
ochi. Veselã ºi energicã, la capãtul celor patru etaje
de trepte pe care le urcã sprinten, mã pofteºte în
salonaºul ei închiriat.
Basarabia, altfel decât o ºtiþi /
Otilia Þeposu
Formula As, 24 aprilie-30 aprilie 2010,
www.formula-as.ro

O cãlãtorie în Basarabia nu este întotdeauna
un prilej de bucurie. Dacã nu te mulþumeºti sã admiri
peisajul înfiorat de mângâierile primãverii, ci intri în
vorbã cu cei care îþi ies în drum, înþelegi altfel locul.
Eºti copleºit, pur ºi simplu, de amãrãciunea unor
oameni de acelaºi sânge cu tine, siliþi sã trãiascã
rupþi de þara cãreia-i aparþin, lãsaþi singuri în urgia
istoriei, cu sârmã ghimpatã în suflet. Poate cã înainte
de a ne deschide braþele cãtre ei, ar trebui sã-i lãsãm
pe românii de peste Prut sã se plângã, sã-ºi mãrturiseascã deschis suferinþa, dezamãgirea ºi umilinþa
trecutului. Numai inimile curate, despovãrate, pot sã
batã la fel. Sã le cerem iertare dacã am greºit. Unii îºi
spun fãþis durerea, alþii se ascund dupã nume de
împrumut. Unii mai sperã, alþii ºi-au îngropat nãdejdea în pãmânt. Sunt ºi dintre aceia care nici
mãcar nu mai vor sã vorbeascã, pentru cã teama de
represalii a rãmas ca o umbrã peste amintirile lor.
Tineri sau bãtrâni, basarabenii aºteaptã, în primul
rând, o regãsire moralã ºi sufleteascã cu România.
Suntem oare în mãsurã sã-i înþelegem, sã-i acceptãm, sã nu-i mai amânãm, sã ne împãrþim cu ei
viitorul?
Românii din regiunea Lombardia
au propria bibliotecã
Romanian Global News, 28 aprilie 2010,
www.rgnpress.ro

Centrul Cultural Italo-Român, în parteneriat
cu Asociaþia Danza Riflesso d’Arte ºi Editura
dell’Arco, anunþã deschiderea Bibliotecii româneºti
din Milano în Via San Vincenzo, 3, Milano, metrou
verde, staþia Sant Ambrogio, transmite Romanian
Global News. Biblioteca înfiinþatã are ca obiectiv
pãstrarea identitãþii culturale ºi lingvistice a românilor din Regiunea Lombardia ºi pune la dispoziþia
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cursul zilei de luni, de cãtre doamna Elena Borca,
preºedinta Asociaþiei Culturale Româno-Suedeze
Frãþia, care a precizat cu acest prilej cã aceasta reprezintã „prima etapã care dã semnalul de începere a
lucrãrilor de construcþie. Urmeazã îngrãdirea terenului ºi dupã aceea putem sã începem lucrãrile”.
„Este un eveniment mare ºi un pas important înainte,
ceea ce înseamnã cã în curând vor începe lucrãrile de
construcþie. Încã o datã, rugãm pe toþi românii de
suflet sã nu ezite la a-ºi aduce o contribuþie în ajutorul proiectului prin depuneri în contul destinat
acestuia. Tot ce se face este pentru comunitatea
românilor din Stockholm cât ºi pentru toþi românii
din Scandinavia. Cei care au posibilitatea sã sponsorizeze cu sume mai mari sunt rugaþi sã ne contacteze la numãrul de telefon 0704974663, pentru cã
existã documente juridice tipizate care atestã sponsorizarea ºi care le vor fi înmânate pe baza sponsorizãrilor fãcute”, a specificat doamna Elena Borca. Proiectul construirii primei biserici româneºti cu
arhitecturã maramureºeanã în Scandinavia ºi a unui
complex cultural a fost demarat de Asociaþia Culturalã Româno-suedezã Frãþia care a obþinut în acest
scop 9000 metri pãtraþi în cartierul Bredang din
capitala Suediei. Proiectul este important atât pentru
comunitatea românilor din Suedia, Stockholm, cât ºi
pentru toþi conaþionalii noºtri, având un potenþial
extrem de important pentru promovarea spiritualitãþii ºi a imaginii românilor în lume. (mai multe
informaþii pentru donaþii pe adresa:
http://activspirit. blogspot.com/2010/04/semnal-de-startpentru-inceperea.html)
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cititorilor mai multe categorii de cãrþi: literaturã,
istorie, poezie, geografie, literaturã universalã, albume, dicþionare, literaturã pentru copii. De asemenea,
pentru publicul italian în bibliotecã se vor regãsi
dicþionare, cãrþi de învãþarea limbii române,
gramaticã, albume. Este în curs de constituire ºi o
videotecã cu cd-uri, dvd-uri, casete care cuprind:
muzicã româneascã, muzicã clasicã, filme, documentare artistice, poveºti în limba românã pentru
copii. În cadrul bibliotecii un rol important va avea
crearea unei reþele de comunicare ºi parteneriat cultural cu asociaþiile româneºti ºi comunitatea de români din Italia. În mod specific se va da atenþie
furnizãrii de materiale didactice pentru italienii care
vor sã înveþe limba românã ºi sã cunoascã cultura
româneascã, sprijinirea studenþilor români de la universitãþile italiene cu materiale informative necesare
întocmirii lucrãrilor de licenþã sau master. Biblioteca va fi nu doar un spaþiu al împrumutului de cãrþi,
ci se va constitui într-un centru de informare comunitarã ºi multiculturalã prin formarea unui spaþiu
cultural menit sã favorizeze schimburile interculturale româno-italiene.
„Anglia mi-a dat o ºansã, din pãcate, nu ºi
þara mea” / Noemi Varga
Adevãrul, 3 mai 2010, www.adevarul.es

În urmã cu patru ani, vopsea maºini în România, în prezent, participã la evenimentele mondene exclusiviste din Marea Britanie, fotografiind
celebritãþi, precum Rod Stewart, dar ºi reprezentanþii Casei Regale. Acesta este Radu Brebene, care
la numai 27 de ani are ºansa de la lucra cot la cot cu
fotograful Reginei Angliei. Pentru început, povestea
lui Radu este asemãnãtoare cu cea a majoritãþii românilor plecaþi în strãinãtate. „Am venit în Anglia
acum patru ani, cu gândul de a face bani. Soþia era
deja aici ca aupair ºi mi-a gãsit un serviciu la aceeaºi
familie la care lucra ºi ea. Aºa cã am devenit asistent
de fotograf. A fost ºansa mea, trebuie sã recunosc”,
povesteºte Brebene. Radu este unul dintre românii
care au reuºit sã se realizeze peste hotare. Ajuns în
Marea Britanie acum patru ani, a devenit curierul lui
Hugo Burnand, tatãl copiilor de care avea grijã soþia
sa, dar ºi fotograful Reginei.
Parlamentul European cere eliminarea
vizelor în Canada pentru români
Evenimentul zilei, 5 mai, www.evz.ro

Parlamentarii europeni au votat, astãzi, (5 mai
n.r.) o rezoluþie în care cer eliminarea cât mai rapidã
a obligativitãþii vizelor de intrare în Canada pentru
cehi, români ºi bulgari, se aratã într-un comunicat al
legislativului european, potrivit Mediafax. În rezoluþia aferentã summitului UE-Canada, deputaþii
europeni îºi „reitereazã îngrijorarea privind faptul cã
cetãþenilor Cehiei, României ºi Bulgariei încã li se
cere vizã ºi solicitã eliminarea cât mai rapidã a
obligativitãþii acesteia”.

Urme româneºti în Bulgaria - ªcoala din
curtea casei / Cãtãlin Manole
Formula As, 8 mai-14 mai 2010,
www.formula-as.ro

Lipsiþi de ºcoli în limba maternã, copiii români din Bulgaria învaþã, cu sutele, în case de þarã ºi
în apartamente de bloc. Limba strãmoºeascã este
pentru ei ºi pentru pãrinþii lor singurul mod de a-ºi
salva identitatea ameninþatã. În sudul Dunãrii, dascãlii sunt adevãraþi eroi. Timp de douã zile am umblat prin Sofia pe o ploaie mocãneascã, neîntreruptã.
Oraºul avea zi ºi noapte o luminã întunecatã, constantã, ce îl fãcea sã semene cu un labirint nesfârºit.
„Bine, dar existã un liceu românesc la Sofia!“, îmi
rãsuna pentru a mia oarã în cap. Un taximetrist
cãrunt ºi pomãdat, fost pilot de avion, cu o danturã
perfectã, mi-o dã la telefon pe soþia sa. Ea, cu o voce
mai tânãrã, vorbind perfect englezã, îmi spune cã nu
a auzit de vreun liceu românesc în Sofia. Un alt
taximetrist mã duce prin cartiere mãrginaºe. A început sã vorbeascã româneºte cu mine. La el în sat,
pe malul Dunãrii, se vorbea româneºte. Ne învârtim
pe strãzile Sofiei. Nici urmã de liceu. Un alt taximetrist îmi spune „Yes, yes!”. ªi dupã o plimbare de
o orã, mã lasã în faþa unui birou de traduceri din
bulgarã în românã.
Cursuri de limba românã pentru copiii
din Arhus
Portalul românilor din Danemarca, 8 mai
2010, www.romania.dk

Primãria Arhus oferã copiilor români din clasele I – IX posibilitatea de a participa la un program
de învãþãmânt gratuit în limba maternã care se va
defãºura o datã pe sãptãmânã, dupã orele normale de
ºcoalã. Pentru informaþii adiþionale se poate accesa
site-ul www.moellevang-skole.dk, butonul „EU og
EØS sprog” din meniul afiºat în stânga ecranului.
Cei interesaþi sã participe la program sunt rugaþi sã
transmitã formularul de înscriere completat, înaintea
datei de 25 mai 2010, pe adresa Møllevangskolen,
Møllevangs Allé 20, 8210 Arhus V.
România e înconjuratã de români /
Ion Longin Popescu
Formula As, 8 mai-14 mai 2010,
www.formula-as.ro

Recent, la Muzeul Þãranului Român din Bucureºti a fost vernisatã o expoziþie de fotografii din
Timocul bulgãresc, realizate de cercetãtorii spaþiului balcanic, Dorin Lozovanu, lector universitar din
Chiºinãu, ºi Emil Tircomnicu, lector universitar din
Bucureºti. Cei doi etnologi au bãtut satele româneºti
din Bulgaria, Serbia ºi din alte þãri ale Peninsulei
Balcanice, în cãutarea românitãþii pierdute sau încã
active, dar opresate de politica intolerantã a þãrilor în
care trãiesc. Fotografiile, de o expresivitate demnã
de istoria bimilenarã a latinilor din Balcani, au fost
de fapt pretextul imagistic pentru dezbaterea aprinsã
care a avut loc cu aceastã ocazie.
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Existã o poianã binecuvântatã, undeva, dincolo de Dunãre, între mãgurile stâncoase ale Bulgariei de miazãnoapte. Un câmp larg, îmbrãþiºat de o
pãdure, având la capãtul dinspre poala dealului un
izvor cunoscut de peste un mileniu ca fãcãtor de
minuni. Pãdurea Basarab. Iar deasupra, sus de tot,
într-un perete de stâncã, e sãpatã o mãnãstire rupestrã, ce pluteºte parcã pe deasupra tuturor þinuturilor din jur, pãmânturi întinse, care din strãvechime au fost numai ºi numai româneºti. Mãnãstirea
Albotina e scobitã în rocã asprã. Urmele ei. Fãgaºul
unei foste biserici, trapezã, morminte, chilii cãlugareºti, una lângã alta, cãscându-se în piatrã ca niºte
ochi deschiºi spre îndureratele zãri timocene.
Teatrul românesc, apreciat la Londra /
Sebastian S. Eduard
Jurnalul Naþional, 17 mai 2010,
www.jurnalul.ro

Sezonul de teatru românesc, realizat cu sprijinul ICR Londra, este recomandat de presa britanicã. Astfel, piesa „Elevator” este „critics’ choice”
în TimeOut London, iar „Oase pentru Prince” este
recenzatã în British Theatre Guide. Piesa „Elevator”
de Gabriel Pintilei, tradusã de Cristina Cãtãlina ºi
regizatã de Rachel Parish, a fost alegerea criticilor în
ultimul numãr al revistei TimeOut London, datoritã
excelentei interpretãri a tinerilor actori Amrita
Acharia ºi Bradley Hall ºi a viziunii regizorale. Cei
doi adolescenþi plecaþi fãrã ºtirea nimãnui într-o
escapadã vãraticã rãmân blocaþi în liftul unui bloc
izolat, în construcþie. Orele trec rãvãºitoare, cei doi
tineri îºi privesc unul altuia degradarea fizicã, iar
experienþa de viaþã se reduce subit la întrebãri ºi
rãspunsuri banale, intuiþii ºi visuri tinereºti. Cei doi
actori þin cu respiraþia tãiatã audienþa pânã la final,
când deznodãmântul secerã orice speranþã sau iluzie. Criticul Andrew Haydon menþioneazã în TimeOut cã piesa redã trãirea unor adolescenþi români,
devenind astfel metafora societãþii româneºti.
O româncã a câºtigat premiul „Cel mai
bun întreprizãtor“/Cornel Toma
Adevãrul, 22 mai 2010, www.adevarul.es

O româncã a fost distinsã recent de cãtre „MoneyGram” cu premiul „Cel mai bun tânãr întreprinzãtor”, alãturi de un tânãr din Eritreea. Premiile
„Moneygram” disting elitele imigraþiei din þãrile în
care compania este prezentã. Astãzi, Giovanni Crociani, vicepreºedinte al diviziei Retail & Owned
Agent MoneyGram International ºi Massimo Canovi, Director al zonei „Italia, Grecia, Cipro ºi Balcani” au înmânat ºase premii de excelenþã unui numãr de tot atâþia imigranþi stabiliþi în Italia care au
obþinut rezultate deosebite în activitatea lor. Cel mai
important premiu, „Imigrantul anului” a fost

Trei români, eroi într-un oraº din Franþa
Jurnalul Naþional, 1 iunie 2010, www.evz.ro

Trei români din oraºul francez Lille, fãrã domiciliu, au ajuns eroi în presa localã dupã ce au
reuºit sã opreascã un jaf armat. Incidentul care avut
loc în noaptea de vineri spre sâmbãtã este relatat în
ediþia de astãzi a publicaþiei electronice „La Voix du
Nord”. Jurnaliºtii francezi relateazã cã cei trei români, care nu au locuinþã, au fost martori la un incident care s-a petrecut în parcarea unei benzinãrii din
oraº. Românii, care dormeau într-un colþ al parcãrii,
au observat un invidid înarmat care ameninþa o studentã, pentru a-i fura maºina. Tânãra oprise la benzinãrie pentru a alimenta maºina, când un bãrbat
înarmat cu un pistol automat s-a apropiat de ea ºi a
încercat sã îi fure maºina.
Un oraº din Spania ajutã familia unui
copil român rãpus de cancer
Evenimentul zilei, 3 iunie 2010, www.evz.ro

Locuitorii oraºului Motril, din provincia Granada, în sudul Spaniei, ºi-au unit eforturile pentru a
strânge banii necesari repatrierii corpului unui bãieþel român, în vârstã de 11 ani, care a murit de cancer. Drama lui Andrei a început acum câþiva ani,
când a fost diagnosticat cu limfomul Hodgkin, o
formã de cancer a sistemului limfatic. Boala, a cãrui
cauzã exactã este necunoscutã, afecteazã atât copii,
cât ºi adulþi, însã incidenþa cazurilor la pacienþii care
au o vârstã mai micã de 16 ani este de numai
10-15%. Pe 23 mai, Andrei a murit la spitalul Carlos
Haya, din Motril, iar la scurt timp locuitorii acestui
oraº s-au mobilizat pentru a strânge cei 3.000 de
euro necesari familiei pentru repatrierea corpului
bãiatului. Cazul este mediatizat ºi de presa spaniolã
din provincia Granada. Astfel, publicaþia electronicã
Ideal.es relateazã în ediþia de astãzi cã pãrinþii lui
Andrei nu îºi permit sã acopere aceastã sumã. Aceºtia locuiesc împreunã cu fraþii lui Andrei într-un
sat din România, Lespezi, iar situaþia lor financiarã
este modestã.
Ucraina ar putea strânge ºurubul faþã de
diaspora românã
România liberã, 3 iunie 2010,
www.romanialibera.ro

Statul român duce o politicã agresivã faþã de
interesele naþionale ale Ucrainei - aceasta este concluzia la care au ajuns mai mulþi experþi ucraineni în
cadrul mesei rotunde desfãºurate miercuri la Kiev pe
tema „Politica externã a României: provocãri actuale ºi ameninþãri la adresa securitãþii Ucrainei”,
transmit agenþiile de presã Ukrainski Novini ºi Po-
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Formula As, 15 mai-21 mai 2010,
www.formula-as.ro

câºtigat de Edith Elise Jaomazava din Madagascar.
Premiul „Cel mai bun tânãr întreprinzãtor” a fost
împãrþit de românca Elena Cristina Toma din Piatra
Neamþ cu Hannea Gemal Ali din Eritreea. Cristina
(32 de ani) s-a stabilit în Italia în 1998 ºi dupã ce a
absolvit cursurile Institului de Modã „Borgo” din
Milano a colaborat cu casa de de modã „Krizia”.
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Urme româneºti în Bulgaria: Morþii vii de
la Albotina / Bogdan Lupescu
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drobnosti, citatã de Agerpres. Dezbaterea publicã a
fost organizatã sub egida biroului analitic „Partidul
puterii”, bucurându-se de participarea a numeroºi
parlamentari, lideri de partide ºi miºcãri politice,
experþi în probleme de dezvoltare a Ucrainei, Republicii Moldova ºi ai provinciei Transnistria.

Pãmântul nostru, dar mai tânãr, pe când aici domneau dinozaurii. În acele vremuri îndepãrtate,
pierdute în negura timpului, în locuri pe care oamenii aveau sã le cerceteze într-un viitor îndepãrtat,
începuserã sã miºune niºte ciudãþenii ivite parcã din
coºmarul nebun al unui pictor medieval.

Sfinþirea unui iconostas pentru românii
din Roskilde - Danemarca

Dr. Paul Dãncescu, laureat al Medaliei
Locotenentului-guvernator al Québecului

www.basilica.ro, 5 iunie 2010

Comunitatea moldovenilor din Québec,
7 iunie 2010, www.moldovaquebec.ca

În Duminica Sfinþilor Români, (6 iunie), românii ortodocºi din oraºul Roskilde, Danemarca au
participat la sfinþirea iconostasului pentru viitoarea
Bisericã româneascã. Atât Sfânta Liturghie, cât ºi
slujba de sfinþire au fost oficiate de cãtre Preasfinþitul Pãrinte Macarie, Episcopul Românilor Ortodocºi din Europa de Nord, în Biserica luteranã pusã
la dispoziþie de comunitatea localã, informeazã TRINITAS TV. În oraºul Roskilde din Danemarca se va
construi în viitorul apropiat o Bisericã ortodoxã cu
hramul „Duminica Sfinþilor Români”. Câteva sute
de români trãiesc în prezent în aceastã localitate.
O româncã din SUA a transformat
protejarea mediului într-un job /
Ionela Doboº
Evenimentul zilei, 6 iunie 2010, www.evz.ro

Dupã ce a pornit de la zero în Statele Unite ale
Americii, Ruxandra Giura vede cea mai mare realizare a sa cariera de succes. Îºi aminteºte cu drag de
oraºul copilãriei, Bucureºti, de prietenii din liceu ºi
pe cei din facultate, de strãduþele pe care se plimba
împreunã cu aceºtia ºi, desigur, de familia rãmasã în
România. În prezent lucreazã ca Manager de resurse
online la The Wildlife Society, o asociaþie nonprofit care se ocupã cu promovarea conservãrii mediului prin educaþie ºi ºtiinþã. Este membrã a Online
News Association (Asociaþia de ªtiri Online), a DC
Web Women (Asociaþia Internautelor din Washington DC), ºi a Nonprofit Technology Network (Reþeaua Tehnologicã Non-profit). A fost bursierã la
American University (AU), primind bursa Hall of
Nations, din partea Facultãþii de Comunicare, din
cadrul AU.
Un român în þara dinozaurilor cu pene /
Vasile Surcel
Jurnalul Naþional, 6 iunie 2010,
www.jurnalul.ro

Undeva, în China, existã un tãrâm miraculos,
tunel al timpului prin care oamenii de ºtiinþã pãtrund
în lumea uimitoare a dinozaurilor cu pene. Paleontologul Mihai E. Popa este unul dintre foarte puþinii
specialiºti români care au fost acolo. ªi s-a întors
fascinat de bogãþia unui tezaur ºtiinþific unic în lume. Dar ºi de modul în care chinezii au ºtiut sã-l
punã în valoare. La un capãt al sãu, „tunelul timpului” începe acum, în zile noastre, în provincia
Liaoning din China. ªi se opreºte tocmai hãããt, în
urmã cu 130 de milioane de ani, într-o lume atât de
stranie încât pare o altã planetã. ªi, totuºi nu, este tot

La 6 iunie 2010 a avut loc un eveniment
remarcabil în viaþa comunitãþii româneºti: dl Paul
Dãncescu, preºedintele Asociaþiei Culturale Române (ACR), a fost decorat cu medalia Lieutenantgouverneurului du Québec, Excelenþa Sa, dl Pierre
Duchesne. Ceremonia s-a desfãºurat într-o atmosferã solemnã în sala de festivitãþi a liceului Calixa-Lavallée din Montréal. Lieutenant-colonelul
Marc Thériault a anunþat asistenþa despre contribuþia dlui Dãncescu la promovarea comunitãþii române din Québec, a menþionat rolul deosebit pe care
îl are Asociaþia Culturalã Românã în activitatea de
integrare a membrilor comunitãþii române în societatea canadianã ºi, în acelaºi timp, de pãstrare a
limbii române, a valorilor noastre culturale, a tradiþiilor naþionale româneºti. A fost menþionat de
asemenea proiectul de cooperare intergeneraþionalã,
desfãºurat de cãtre ACR în parteneriat cu Comunitatea Moldovenilor din Québec ºi cu ziarele Accent de Montreal ºi Zigzag Român-Canadian.
Mircea Munteanu: „E timpul sã ajungem
la o înþelegere despre cum dorim sã
modernizãm România“/ Ionela Doboº
Evenimentul zilei, 7 iunie 2010, www.evz.ro

Mircea Munteanu este coordonatorul Proiectului Internaþional de Istorie despre Rãzboiul Rece
(CWIHP) din cadrul Centrului Woodrow Wilson de
la Washington DC ºi asociat al programelor de Istorie, Politicã Publicã ºi Studii Europene din cadrul
aceluiaºi centru. Printre publicaþiile sale se numarã
cãrþi informative de politicã internaþionalã ºi articole apãrute în douã dintre cele mai importante reviste de istorie contemporanã din lume, Diplomatic
History ºi Journal of Cold War Studies. Românul
are un master în Studii de Politicã de Apãrare de la
Universitatea George Washington ºi este în prezent
doctorand al aceleiaºi universitãþi cu o tezã referitoare la implicarea României în canalele secrete de
comunicate ale SUA în Hanoi ºi Beijing în ultima
parte a anilor ‘60 ºi începutul anilor ‘70.
Expoziþie de fotografie pe tema
Maramureºului, la Gent
Romanian Global News, 10 iunie 2010,
www.rgnpress.ro

Asociaþia socio-culturalã belgiano-românã
non-profit Mioriþa din Antwerpen organizeazã în
perioada 13 mai - 10 octombrie, la Galeria Pont &
Plas din Gent, expoziþia de fotografie „Inventory” -
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Gândul, 11 iunie 2010, www.gandul.info

Muncitorii sezonieri din România plãtesc
2.200 coroane daneze (circa 320 euro - triplu decât li
se spusese cã vor plãti) din salariul lor, pentru cazarea în grajduri sau barãci insalubre într-un sat din
Peninsula Iutlanda. Români a cãror muncã în agriculturã este exploatatã într-un regim de sclavie modernã nu se gãsesc numai în ferme din Cehia sau
Italia, ci ºi în Danemarca - un stat care ocupã, an de
an, unul dintre primele locuri din lume în topurile
privind condiþiile de viaþã. Potrivit unei relatãri de
pe siteul http://www.danemarca.dk/ (despre comunitatea româneascã din Danemarca), mai mulþi români muncesc în condiþii de „iobãgie” la ferma
Frijensborg a contelui danez Bendt Wedell.
Remember – Astãzi se împlinesc 11 ani de
la construirea primei biserici
maramureºene în Washington
Emaramureº, 15 iunie 2010,
www.emaramures.ro

În urmã cu 11 ani, în 15 iunie 1999, în National Park din Washington (SUA) a fost construitã
prima bisericã maramureºeanã. Simbolul judeþului
nostru a reprezentat cel mai mare succes al prezenþei
româneºti la Washington, bisericuþa fiind ridicatã în
doar nouã zile de o echipã de maramureºeni condusã
de Gavril Hotico din Ieud, cunoscut ºi sub numele „a
lu’ Herentea”, unul dintre cei mai cunoscuþi meºteri
tradiþionali, cu peste 100 de biserici construite, renovate sau mutate. ªi locul în care a fost ridicatã

70 ani de la ocuparea Basarabiei de cãtre
armata sovieticã/Tatiana Lupaºcu
30 Iunie 2010, www.capitala.md

Mii de oameni au comemorat luni în capitalã
victimele regimului totalitar comunist cu ocazia împlinirii a 70 ani de la ocupaþia sovieticã. Evenimentele s-au desfãºurat în Piaþa Marii Adunãri Naþionale (unde a fost inauguratã piatra de temelie a
monumentului care va fi edificat în memoria victimelor ocupaþiei sovietice ºi a regimului totalitar
comunist) ºi în scuarul Gãrii Feroviare, la piatra de
temelie a viitorului Monument în memoria victimelor deportãrilor. Mitingul din Piaþa Marii Adunãri Naþionale a început cu pãstrarea unui moment
de reculegere în memoria celor care au avut de
suferit de pe urma ocupaþiei, dupã care a fost dezvelitã piatra de temelie a viitorului Monument în
Memoria victimelor ocupaþiei sovietice ºi a regimului totalitar comunist. Piatra, unde va fi edificat
viitorul monument, a fost sfinþitã de un sobor de
preoþi, reprezentanþi ai Mitropoliei Moldovei ºi ai
Mitropoliei Basarabiei. Pe acel loc s-au depus flori.
Cetãþenii aflaþi în PMAN purtau pancarte cu mesaje
de condamnare a regimului totalitar comunist ºi drapele tricolor cu panglicã neagrã. Au participat miniºtri, deputaþi, consilieri municipali, primarul capitalei, istorici, scriitori, oameni de culturã, victime
ale regimului comunist, o delegaþie din România,
oameni simpli, dar ºi preºedintele Parlamentului,
Mihai Ghimpu, preºedinte interimar al republicii,
care a declarat sãptãmâna trecutã data de 28 iunie Zi
a ocupaþiei sovietice.
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Românii, „iobagi” pe moºia unui conte
din Danemarca / Bogdan MUNTEANU

bisericuþa a fost unul special, între cele trei mari
simboluri ale istoriei americane: Capitoliul, Monumentul George Washington si Castelul Smithsonian. Ulterior, bisericuþa maramureºeanã, împrejmuitã de un gard de nuiele ºi având în faþã o troiþã de
lemn a fost remontatã la Chicago. Evenimentul a
avut loc cu ocazia participãrii României la Festivalul Artei ºi Tradiþiilor Populare Smithsonian
Folklife, eveniment care a coincis ºi cu Congresul
românilor stabiliþi în Statele Unite, manifestare care
a durat trei sãptãmâni, pânã în 4 iulie.
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Sven Lambin, transmite Romanian Global News,
care citeazã Mioriþa. Expoziþia prezintã publicului
impresii din Maramureº. Lucrãrile pot fi vizionate
dupã urmãtorul program: joia de la 13:30 la 18:00;
vineri de la 13:30 la 18:00; sâmbãta de la 11:30 la
17:00, iar duminica ºi în timpul vacanþei doar cu
programare care se poate face la numãrul de telefon
+32(0)9 225 07 69 sau pe wwww.pontENplas.be.
Galeria Pont & Plas se aflã la adresa 9000 Gent,
Hooiaard 6.
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Simona DUMUÞA
Volumul I din romanul Un om din Est, Editura Noul Scris Românesc ºi
Editura Tracus Arte, Bucureºti, 2010, de Ioan Groºan. Cea mai recentã carte
a maramureºeanului ºi se pare, una demult aºteptatã. Autor al mai multor
volume de antologii, prozã scurtã ºi nuvele, Ioan Groºan a publicat în cele din
urmã ceea ce este considerat primul sãu roman, lansat în luna iunie ºi în Baia
Mare.
„Intervalul în care este plasatã acþiunea, ultimele trei luni ale anului
1989, îi oferã autorului un teritoriu adecvat, se manifestã vital ºi susþine cu har
o alcãtuire româneascã. […] Mã întorc la timpul în care se miºcã personajele
din acest roman. Nimic evident dramatic (deºi drame erau), nimic tensionat
(deºi era încrâncenare). Am sentimentul cã Ioan Groºan se rãzbunã pe istorie.
El nu a scris o carte pe placul sau dorinþa unuia sau altuia. Ci în exclusivitate
pe placul ºi vocaþia lui. Ce-o fi vocaþia?, se întreabã Groºan. Vocaþie este
atunci când te simþi bine, îºi rãspunde. Instrumentul prin care abordeazã un
timp crispat este bisturiul ironiei.” (Gheorghe Pârja)
IOAN GROºAN, prozator, eseist ºi dramaturg
s-a nãscut în 1954, în Satulung, judeþul Maramureº.
A urmat cursurile Liceului „Gheorghe ªincai” din
Baia Mare ºi ale Facultãþii de Filologie a Universitãþii
din Cluj Napoca. A fost secretar de redacþie la revista
Echinox, membru al grupului literar experimental
Ars Amatoria, profesor de limba ºi literatura românã
în Bucureºti, referent la Uniunea Artiºtilor Plastici,
redactor-ºef adj. la revista Contrapunct, redactor la
Academia Caþavencu, jurnalist la cotidianul Ziua etc.
În anul 1985 este distins cu Premiul pentru debut al Uniunii Scriitorilor, pentru volumul de povestiri Caravana cinematograficã. În 1989
publicã Trenul de noapte, iar dupã 1990 se afirmã în genul dramatic
publicând O sutã de ani de zile la porþile Orientului ºi devine un eseist de
presã productiv, incisiv ºi temut. Deºi a compus piese de teatru, a scris roman, a semnat eseuri, Ioan Groºan este considerat autorul de prozã scurtã
al generaþiei anilor `80.(Dicþionarul general al literaturii române)
Phoenix, vecina... volumul de debut al poetei Ioana Ileana ªteþco,
Editura Grinta, Cluj-Napoca, 2010, cu o prefaþã de Ion Mureºan ºi structurat
în douã pãrþi: Scene din lagãrul estic ºi Transylvania. În Spovedanie pe
coperta de piatrã, un fel de argument al acestui volum poeta maramureºancã
mãrturiseºte: „Debutez când alþii îºi fac antologiile ºi nu-mi e ruºine, toate
secundele acestui timp sunt egale cu el, iar stingerea ne va programa mai înalþi
ºi mai tineri”. Din vorbirile poetului ºi publicistului Ion Mureºan, aºezate în
prefaþa intitulatã Apocalipsa de Maramureº, reþinem: „Ioana Ileana ªteþco
scrie poezie dintotdeauna. S-a format însã în cercul de înaltã exigenþã culturalã a lui Mihai Olos, unde gândul ºi poezia nu aveau vreme de huzurit. De
publicat, însã, a publicat sporadic. ªi puþin. De aceea o carte, bine întârziatã,
sub numele ei are darul de a zgâlþâi curiozitatea.” Nu uitãm nici dedicaþia
autografã a poetei: „Cititorilor bibliotecii judeþene cu speranþa cã mã veþi citi
de mai multe ori. Ioana Ileana ªteþco”
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Graiul în satul Inãu din Þara Lãpuºului (Glosar) ºi Carte de
întâmplãmânt, ambele scrise de colaboratorul revistei noastre, preot Viorel
Thira ºi apãrute la Casa de Editurã Dokia, Cluj Napoca în 2009. Prima carte
este un glosar de peste 800 de termeni arhaici, „un colaj din care se desprinde,
la prima lecturã, dorinþa autorului de a pune în paginã aspecte din existenþa
materialã ºi spiritualã a locuitorilor din satul sãu natal, Inãu.” (Valeriu Oros, în
prefaþã), iar cea de-a doua carte surprinde aspecte de viaþã, mici istorisiri ale
unor întâmplãri diverse, ori evocãri ale unor personalitãþi.

Volumul de poezie Dulceþuri din fructe târzii de pãdure,
Editura Brumar, Timiºoara, 2010, de George Achim. Cu ilustraþii
semnate Valer Sasu, o postfaþã de Ion Pop ºi cinci tãlmãciri în limba
germanã de Hans Dama, volumul este editat în condiþii grafice ºi
estetice de excepþie. Sã mai menþionãm cã fost lansat de editurã în
cadrul Salonului Internaþional de Carte Bookfest. Despre autorul
aflat la al doilea volum al sãu de versuri, Ion Pop remarca: „George
Achim se dovedeºte a fi ºi de data asta un bun regizor al discursului
poetic, ale cãrui mecanisme le manevreazã cu aceeaºi dexteritate,
într-un joc studiat-ceremonios, iar acestui visãtor balet sentimental i
se alege recuzita dintr-un depozit de unelte retorice devenit familiar”, iar mai
apoi, referindu-se la faptul cã poetul ºi-a intitulat cartea Dulceþuri din fructe
târzii de pãdure, concluzioneazã: „autorul ei a gãsit o formulã sugestivã
pentru procentul de „sentimentalism” nostalgic care-i marcheazã poemele,
dar ºi pentru ambiguitatea ce-i caracterizeazã reveriile recuperatoare ºi de regenerare a sensibilitãþii proprii”(...).
Biblioraftul cu sentimente, volum de versuri apãrut la Editura Eurotip,
Baia Mare în 2010 ºi purtând semnãtura maramureºeanului Dragomir Ignat
„poet de-o ironie tandrã, înþeleaptã” ce face parte din categoria „literaþilor
ce-ºi construiesc pas cu pas turnul de fildeº metaforic, lumineazã discret
precum stelele fixe îndepãrtate” (Ion Burnar).
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O poveste ardeleanã, de Dora Hoza, Editura Magia, 2010. O carte în
care autoarea a strâns un mãnunchi de amintiri, o sumã de trãiri ºi experienþe
relatate cu aplomb ºi sinceritate pe care a ales sã le împãrtãºeascã ºi celorlalþi
„pentru cã nu vreau sã uit, pentru cã vreau ca ai mei copii sã ºtie”, iar în
dedicaþia autografã pentru cititorii bibliotecii, autoarea spune: „Vã invit cu
drag sã citiþi întâmplãri triste sau amuzante ale unui copil ce a trãit într-o
perioadã de timp pe care toatã lumea doreºte sã o ºteargã din istorie. Lecturã
plãcutã! Hoza Dora”
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Faþa nevãzutã a lunii, de Eugen Cojocaru, scriitor român stabilit la
Stuttgart – Germania, o carte de prozã scurtã, de mici povestiri, a cãror mizã
crede scriitorul Horia Gârbea, cel ce semneazã prafaþa este „încercarea de a
percuta asupra celui care le parcurge de a-l surprinde prin minutul lor de
adevãr ºi prin ineditul situaþiei ºi/sau a limbajului.” Cartea ce cuprinde 33 de
povestiri a apãrut la Editura Pergamon din Bistriþa în 2009, iar anul acesta, la
mijlocul lunii aprilie a fost lansatã ºi la Baia Mare.
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Titlul mai târziu, Editura Timpul, Iaºi, 2009 de Echim Vancea. Pentru a
ilustra cât mai bine cele mai recente creaþii aparþinând poetului maramureºean
Echim Vancea, redãm vorbele altui scriitor prolific: Adrian Alui-Gheorghe,
care a surprins în câteva rânduri esenþa acestei cãrþi: „O carte de poezie rarã,
care îþi face dulce amarul de pe cerul sufletului. Citeºti poezia din volumul
Titlul mai târziu ºi te minunezi de aceastã stranie alcãtuire de cuvinte a
sufletului pe care ne-o propune Echim Vancea. Din drojdia de viaþã izbucneºte
luxuriantã realitatea imaginatã, fiecare cuvânt e o hologramã care-ºi relevã
înþelesurile doar celor care îºi risipesc viaþa cu voluptate.”
Nr. 2(61), februarie 2010, al gazetei regionale social-politice din Transcarpatia Apºa, numãr în care este relatatã, printre altele, desfãºurarea ediþiei a
IV-a a Concursului literar „Mihai Eminescu”, organizat de românii din
dreapta Tisei, iar din Cernãuþi, nr. 13-19, aprilie-mai 2010, ale sãptãmânalului
cultural social-politic ºi economic în limba românã Concordia ºi nr. 1-4,
aprilie 2010 ale publicaþiei independente Arcaºul, editor Vasile Tãrâþeanu,
toate primite prin grija domnului Ion M. Botoº, preºedintele Uniunii Regionale a Românilor din Transcarpatia „Dacia”.

Despre Familia românã
Revista „Familia românã” a intrat în atenþia presei, fiind comentatã pe
un ton de apreciere, dar ºi cu observaþii constructive pentru colegiul de redacþie. Ne bucurã cã a fost înþeles mesajul ºi menirea ei pentru românii din
strãinãtate, dar ºi pentru cei de acasã.
Mizãm în continuare pe receptarea articolelor publicate de colaboratorii noºtri aflaþi în vecinãtatea imediatã sau la mii de kilometri de sediul
redacþiei noastre, dar atât de aproape de programul revistei.
Începând cu acest numãr vom reproduce comentariile publicaþiilor din
þarã ºi strãinãtate referitoare la conþinutul revistei, ca semn al aprecierii, dar
ºi al îmbunãtãþirii calitãþii acesteia. (i.p.)
România literarã, nr. 25, 9 iulie 2010, revistã a Uniunii Scriitorilor din
România, la rubrica „Ochiul magic” apreciazã prin Cronicarul ei: „FAMILIA
ROMÂNÃ, 5 aprilie 2010: numãr consacrat regretatului Constantin Mãlinaº,
directorul fondator al revistei, dispãrut la 24 februarie anul acesta (nãscut la 21
mai 1943); prima jumãtate a numãrului cuprinde articole ºi studii despre
Eminescu, unele interesante ºi utile, îndeosebi acelea care trateazã aspecte
precise legate de opera poetului (Eminescu în iconografia româneascã sau în
medalii), altele, multe (prea multe!), ilustrând stilul encomiastic ºi prejudecãþile didactice de care Eminescu nu a fost, vai, niciodatã cruþat, festin de
locuri comune («Originalitatea operei eminesciene, scrie neobositul iconodul
Al. Florin Þene, constã într-o ºtiinþã a mijloacelor artistice ºi o conºtiinþã
creatoare») sau de formule pretenþioase (în care exceleazã prof. dr. Adrian
Botez: «Traseul hyperionic… este, de fapt, simularea traseului Spiritului,
amprentator al haosului, întru expresia-logos…»”
Cotidianul Graiul Maramureºului, 19 iulie 2010, în articolul „Familia
românã” se simte bine în Baia Mare ºi prin contribuþia unor redactori de la
Graiul, semnat de Gheorghe Peter, face o prezentare mai amplã a ultimului
numãr: „Este al nouãlea numãr al prestigioasei reviste trimestriale de culturã

ºi credinþã româneascã ce apare la Baia Mare, editatã fiind de Biblioteca
Judeþeanã «Petre Dulfu» ºi Asociaþia Culturalã «Familia românã»”. Între timp
a devenit ºi instituþie a Consiliului Judeþean Maramureº ºi are, prin concurs, o
nouã conducere: redactor ºef – dr. Teodor Ardelean, redactor ºef adjunct –
Ioana Petreuº, Anca Goja (colega noastrã de la Graiul Maramureºului) –
secretar de redacþie.
Publicaþia cea mai rãspânditã, la ora actualã, înafara graniþelor þãrii a
apãrut iniþial la Oradea, în 1999, avându-l ca director fondator pe regretatul
Constantin Mãlinaº. Acestui mare român, personalitate proeminentã ºi polivalentã a lumii biblioteconomice ºi revuistice româneºti, îi este dedicat un
capitol important din corpusul revistei, la dispariþia lui de pe acest pãmânt.
Sumarul acestui prim numãr apãrut în 2010 (36 în total, în cei 11 ani de
la înfiinþare) este structurat pe 4 mari capitole: Eminescu – 160; Constantin
Mãlinaº – IN MEMORIAM; Cununa de aur a României ºi Români în lume. Plus
un subcapitol, File de istorie, cu douã materiale incitante la lecturã, semnate
de dr. Mirel Giurgiu, din Germania (Napoleon III et la Roumanie) ºi col.(r)
Ioan Romaniuc, de pe la noi (O întâmplare din rãzboi, rãmasã neuitãrii).
În rest, alte 110 pagini tip A4 dense ºi o iconografie de excepþie.
Poetului nostru naþional, marele noroc al Literaturii Române, Eminescu, cum
inspirat îl numeºte Al. Florin Þene, îi sunt consacrate 50 de pagini din revistã.
Dintre textele apãrute le remarcãm pe cele semnate de prof. dr. Nuþu Roºca
(Eminescu ºi Maramureºul), prof. Ioana Petreuº (Eminescu în arta medaliei)
ºi Anca Goja (Eminescu în gândirea indianã).
Studiul Þinutul Herþa ºi reportajul colegului nostru Florentin Nãsui cu
titlul O sutã de copii s-au bãtut în Transcarpatia pentru Eminescu! reþin
atenþia din Cununa de aur a României.
Apoi texte interesante de la românii din diaspora. Fie cã sunt din Canada
(Corneliu Florea), SUA (Octavian Curpaº), Germania (Mirel Giurgiu), sau
Basarabia (Ion Iachim).
O revistã de citit ºi cu sufletul, din al cãrei colegiu de redacþie face parte
ºi Gheorghe Pârja, redactorul nostru ºef. O bucurie a lecturii. Abia aºteptãm
numãrul urmãtor.”

publicaþie a românilor de pretutindeni

125

FAMILIA ROMÂNÃ

IULIE 2010

Cuprins
ASOCIAÞII ROMÂNEªTI ÎN LUME
Asociaþiile românilor în lume / Prof. Ioana PETREUª . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Asociaþii ale românilor din Italia / Ana GRIGOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Sãptãmâni culturale româneºti în Franþa / Anca GOJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
România culturalã, geograficã, istoricã ºi turisticã în Belgia / Daniela RAD . . . . . . . . . . . . 11
Spiritul românesc polenizat în Spania / Prof. Ioana PETREUª . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Publicaþii de limbã românã din Spania / Paula RUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Sângele latin apã nu se face / Gabriela TRIFOI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Comunitatea româneascã din Nordul Bucovinei / Grigore GHERMAN . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Românii din dreapta Tisei / ªtefan SELEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Asociaþii româneºti din Þara Cantoanelor / Valentina ROTARU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Asociaþia Cetãþenilor Originari din România / Dr. Vadim CERCASOV . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Sanctuar de culturã româneascã la Freiburg / Mirel GIURGIU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Revista Agero - o tribunã culturalã în cãutarea unei identitãþi / Cezarina ADAMESCU . . . . 36
Asociaþii româneºti din Israel / Casilda CIOLTEA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Românii pe continent american / Simona GABOR, Oana UNGUREAN . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Televiziune ºi ºcoli româneºti în Australia / Anca GOJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
„Trebuie sã ne ajutãm, dacã vrem sã supravieþuim ca naþie!” interviu de
Prof. dr. Adrian BOTEZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Casã româneascã la Auckland, Noua Zeelandã / Anca GOJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Caleidoscop internautic / Ana BIZÃU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
CONSTANTIN MÃLINAª - IN MEMORIAM
Îndrumãri testamentare / Dr. Iudita CÃLUªER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Gojdiºtii de ieri, gojdiºtii de azi... / Marius DEACONU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
FILE DE ISTORIE
Pe urmele cauconilor / George Liviu TELEOACÃ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Cele trei Principate Româneºti în secolul al XVII-lea sau SECOLUL ROMÂNESC /
Arhimandrit Dr. Ioan Marin MÃLINAª . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Piaþa Unirii din Cluj-Napoca - spaþiu ºi timp / Prof. Damian TODIÞÃ . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Comunismul – O modernitate eºuatã / Dr. Mirel GIURGIU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Ultimii supravieþuitori ai gulagului românesc / Cristina PUªCAª . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Despre Creºtinismul arab, între tradiþie ºi teritorialitate (I) / Drd. Stelian GOMBOª . . . . . . 74
CUNUNA DE AUR A ROMÂNIEI
În satul românesc de munte, Grigore Vieru rãmâne în frunte / Florentin NÃSUI . . . . . . . . . 77
Politici imperiale în estul ºi vestul spaþiului românesc / Prof. univ. dr. Sorin ªIPOª. . . . . . 79
Bucovina - Expoziþie foto Valenti Eliseu / Institutul „Fraþii Golescu” . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Masacrul de la Fântâna Albã. Un Katyn românesc aproape uitat… / Horia ªtefan (Nucu)
CÎMPEANU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Oare vom ajunge sã aflãm adevãrul? / Raisa PÃDUREAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Zilele literaturii române la Chiºinãu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
„La capitolul românism, adevãrata capitalã trebuie recunoscutã Chiºinãul” / Interviu de
Cristian BUCUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Deschiderea unei reprezentanþe consulare a României în Transcarpatia / Florentin NÃSUI. 88

ROMÂNI ÎN LUME
Memoria noastrã cea de toate zilele / Mirel HORODI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
O viaþã în douã geamantane / Otilia TUNARU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Restituirile Teresiei Bolchiº-Tãtaru / Corneliu FLOREA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Ambasadorii lumii ºi poarta speranþei... / Roni CÃCIULARU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Patriarhul României, Prefericitul Daniel, a pus piatra de temelie la Catedrala Episcopalã
Ortodoxã Românã din Madrid / Alexandru PETRESCU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Români în cursa Oxfam Trailwalker 2010 din Noua Zeelandã / Cristi DUMITRACHE . . . 99
Remember Nicãpetre - Expoziþie omagialã ºi lansare de carte în Canada / [i.p.] . . . . . . . . 101
Omul lumii / Gheorghe PÂRJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
La mulþi ani, Mihai OLOS! / Anca GOJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Septuagenarul Mihai Olos / Ion IGNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Epoca lemnului – contemporanã tuturor epocilor / Interviu de ªtefan JURCÃ . . . . . . . . . . 108
Mihai Olos / 70 / Ioan MARIª. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Mihai Olos - un artist pentru viitor / Prof. Ioana PETREUª . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Minoritãþile ºi drepturile omului / (a.g.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Ziua Europei cu maramureºeni la Viena / Remus - Daniel DRAGOª . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
ªcoala de Arte „Liviu Borlan” Baia Mare / Prof. Vasile PETRUÞIU . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Revista presei: mass-media despre români / Selecþie realizatã de:
Laviniu ARDELEAN ºi Simona DUMUÞA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Am primit la redacþie / Simona DUMUÞA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Despre Familia românã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

Responsabilitatea privind conþinutul articolelor aparþine autorilor.

