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Români în lume
Dr. Teodor ARDELEAN
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C

u gândul aþintit spre sintagma „Români în lume” dau cãutare pe
internet cu aceste trei cuvinte ºi prima „ieºire în evidenþã” vine
dinspre ziarul (ce a fost, ce mai este, dar oare mai este?) „Român în
lume”. Nu mã deranjeazã modul în care sunã invitaþia „sincerã” a publicaþiei
(„Fiþi români în lume oriunde v-a purtat destinul!”) chiar dacã expresia suferã
de incoerenþe ºi incongruenþe lingvistice ºi semantice, ba, dimpotrivã îmi face
plãcere sã recitesc (dupã 3 ani!) cã violonistul Alexandru Tomescu ºi pianistul
Horia Mihail „concerteazã” la Santiago de Compostela. Pe site-ul publicaþiei e
ºi un afiº din acea perioadã cu „vedeta” cea mai potrivitã pentru context
„Valori culturale româneºti pe scena europeanã – Vioara Stradivarius în Europa”.
Au trecut trei ani, dar retina memoriei nu vrea sã uite ºi bine face. Sub
egida Institutului Cultural Român, Direcþia Români din Afara Þãrii ºi în parteneriat cu Asociaþia Puente Cultural Rumano-Gallego din Santiago de Compostela ºi Societatea Românã de Radiodifuziune, în sala Auditorium din celebrul oraº (spaniol, catolic, european, mondial), în zilele de 13 ºi 14 octombrie
2009, au fost organizate douã concerte extraordinare ºi un atelier de creaþie,
care au constituit un „eveniment de excepþie”.
Palmaresul violonistului Alexandru Tomescu numãra la vremea aceea
peste o sutã de premii întâi naþionale ºi 26 de distincþii internaþionale la
concursuri din arii de prestigiu. Multã lume a auzit de Al. Tomescu, în þarã ºi în
strãinãtate, dar puþini sunt cei care au putut sã-l „audieze” pe viu. Iatã ce cadou
pentru românii din cel mai „pelerinat” oraº spaniol ºi din împrejurimi, dar ºi
pentru sutele de studenþi spanioli care învaþã limba românã la Universitatea
din cetatea Sfântului Iago!
Cu ocazia prezentãrii programului a fost amintitã ºi cariera muzicalã a
celebrului pianist Horia Mihail, care înseamnã, de la momentul debutului (la
zece ani!) cu orchestra Filarmonicii din Braºov (interpretând Concertul în Re
major de Joseph Haydn) peste o mie (!!!) de concerte, în posturã solisticã sau
alãturi de mari orchestre ale lumii.
Se ºtie faptul cã celebra vioarã Stradivarius Elder-Voicu, confecþionatã ºi
armonizatã în 1702, face parte din Patrimoniul Naþional al României, intrând în
posesia lui Alexandru Tomescu în urmã cu patru ani (noiembrie 2008), în urma
unui concurs de interpretare organizat de cãtre Ministerul Culturii ºi Cultelor,
în cadrul Festivalului Internaþional „George Enescu”.
Iatã, aºadar, ce frumos debut de idee pentru sintagma „Români în lume”.
Evident cã atunci când formulezi o astfel de trimitere, semanticã ºi hermeneuticã, gândul þi se direcþioneazã spre numele celebre consacrate de istorie:
Constantin Brâncuºi, Mircea Eliade, Emil Cioran, Henri Coandã, George
Enescu, Vintilã Horia, Pamfil ªeicaru, Aron Cotruº, George Emil Palade,
Nicolae Balotã, Ion Caraion, Sergiu Celibidache, Ilie Constantin, Eugen
Coºeriu, Ioan Petru Culianu, Iosif Constantin Drãgan, Cicerone Poghirc, per-
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sonalitãþi care, duse de destinul propriu, au fost propulsate cãtre europenitate
ºi universalitate. Sunt românii cei mai expresivi pentru „viþa româneascã”,
sunt conaþionalii cei mai cunoscuþi pentru anvergura lor spiritual-culturalã.
Nu punem la îndoialã faptul cã, la ora actualã e foarte posibil, punând întrebarea unor cetãþeni francezi „ce români cunoaºteþi?” sã primim rãspunsuri
neaºteptate, fie cu nume de sportivi, fie de genul „noi îi cunoaºtem ca români
pe cerºetorii din pieþele Parisului”!!!
Dar sã revenim la linia de pornire. Aºadar, am dat cãutare în lumea cea
mare a internetului ca sã vedem ce se poate afla despre „români în lume” ºi am
avut surpriza sã îl descoperim pe Alexandru Tomescu ºi pe Horia Mihail. Este
o întâmplare fericitã, ca ºi, de altfel, întâlnirea celor doi. Din biografia artisticã a
lui Alexandru Tomescu ºi Horia Mihail aflãm cã primul a debutat la nouã ani,
iar al doilea la zece! În 2003 cei doi, împreunã cu violoncelistul Rãzvan Suma
formeazã „Romanian Piano Trio”. Din acel moment a început „urcuºul”,
prestaþiile celor doi cuprinzând o hartã uriaºã. Iatã, spre exemplu, unde a
concertat Alexandru Tomescu : Paris, Sion (Elveþia), Pamplona (Spania), Viena,
Phenian, Parma, Berlin, Seul, Amsterdam, Moscova, Tokio, Manila, Los Angeles º.a.
Horia Mihail a avut ocazia, dupã 14 ani de pian în România, sã studieze
acelaºi instrument la universitãþile din Illinois ºi Boston, remarcându-se în faþa
unor profesori americani celebri.
O mare bucurie nu doar pentru familiile celor doi deja mari interpreþi, ci
ºi pentru dascãlii lor, concitadinii lor, pentru toþi românii cu dragoste de
român, pentru toþi românii cu dragoste de români!
Fac apoi marea greºealã sã urmez „ordinea internetului, ºi butonez poziþia a doua din listã. Ajung pe click.ro unde pot citi despre „doi români rãpiþi în
India”, „trei români au murit într-un accident în Germania”, „MAE avertizeazã pe românii care vor sã cãlãtoreascã în SUA...”, „elevã româncã izbitã de
un tren la periferia oraºului Bologna”, „românii în topul celor mai cãutaþi
infractori din lume” etc. etc.
Nu. Horãrât NU! Nu aceasta este calea de urmat. Ca sã poþi realiza un
comentariu despre „Români în lume” trebuie urmat alt drum. Este drumul
greu ºi sinuos al ieºirii din concretul imediat. Cãci în concretul imediat poþi
uºor cãdea în ispita de a crede într-adevãr cã ... românii sunt „în topul celor mai
cãutaþi infractori din lume”! ªi chiar dacã ar fi adevãrat n-ar fi relevant pentru o
naþie! Infractorul e un individ care încalcã legea. El nu este un exponent al
naþiei. Hotãrât lucru! Exponenþii pot fi toþi românii inventivi, creativi, performanþi, care presteazã munci nobile, care creeazã cultura unei naþiuni inclusiv a naþiunii sale. Mircea Eliade a devenit celebru pentru studiile sale de
istoria religiilor ºi filosofie, dar ºi pentru creaþiile sale literare. Pentru activitatea sa didacticã din universul academic de excepþie de la Universitatea din
Chicago, unde a ºi fost recompensat cu titlul de „Distinguished Service Professor”. Cãrþile sale au fost traduse în zeci de limbi. L-a cunoscut personal pe
marele scriitor italian Giovanni Papini ºi pe marele religiolog Vittorio
Macchino. A învãþat sanscrita, iar experienþa sa la contactul cu cultura indianã
devine încântare spiritualã pentru consumatorii de filosofie ºi literaturã. Romanul sãu „Maitreyi” a cãpãtat notorietate planetarã. Notorietate ºi reputaþie
sporite de faptul cã personajul Maitreyi Devi, care avea doar 16 ani când a
cunoscut-o Eliade, a devenit o poetã iubitã în India. A apreciat-o ºi Rabindranath Tagore. Iar întâlnirea dintre Maitreyi Devi ºi reputatul sanscritolog
român Sergiu Al. George, la Calcutta, în 1972 a „declanºat” scrierea unei noi
cãrþi celebre („Dragostea nu moare”), publicatã mai întâi în bengali, apoi
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României” ºi îndemnul „Români, oriunde aþi fi
în lume, sunteþi România!”, care mi-a plãcut
foarte mult. Intraþi ºi vedeþi! Intraþi ºi citiþi!
Citiþi ºi vã bucuraþi!
Trãieºte în Calgary, Alberta, Canada, de
cca 22 de ani ºi spune cu mândrie colegilor,
prietenilor ºi partenerilor de afaceri canadieni cã
este ROMÂN/Canadian. Este realizat profesional ºi este fericit cã promoveazã cultura ºi spiritualitatea româneascã. Este producãtor executiv,

regizor, scenarist, senior editor la televiziunea
Nord Americanã. Vã invit sã vizitaþi:
www.c21etv.com, compania sa, ºi www.getvseries.com – serial educaþional pe care George
Angelescu l-a scris ºi la care lucreazã acum.
Fiica lui, Patricia Anghelescu, este prezentatoarea serialului educaþional TV de 26 de
episoade „Global English - the grammar of spoken English”.
Produce de asemenea un program numit
„Alberta Weekly”, un Magazin TV sãptãmânal
în douã structuri, 60 ºi respectiv 30 de minute,
care se difuzeazã de minimum 14 ori pe sãptãmânã pe 7 canale TV, în Provincia Alberta.
Uneori se difuzeazã ºi pe al optulea canal de
încã trei ori pe sãptãmânã. Programele sunt ºi în
limba românã ºi în limba englezã. Fiind în
englezã este important pentru cei care nu ºtiu
limba românã. Astfel se poate promova cultura
ºi spiritualitatea românã în America de Nord, ºi
în general în lume, fãcând prezentãri în englezã.
Ceea ce este deosebit de impresionant este
faptul cã eroul nostru, George Angelescu, produce programele pe propria cheltuialã. O face cu
mare drag pentru promovarea identitãþii româneºti în cea mai bogatã jurisdicþie de pe Glob,
care este Alberta. În Alberta trãiesc peste cincizeci de grupuri etnice, provincia fiind de douã ori
mai mare decât Japonia, un teritoriu impresionant.
Puteþi vedea documentarele postate pe
Website-ul programului „Alberta Weekly” la:
www.albertaweekly.ca. Se pare cã este singurul
program TV din Diaspora care se transmite sãptãmânal, 7/7, ºi pe Internet.
George aduce stil, emoþie, credibilitate,
vibraþie ºi profunzime revistei TV Alberta Weekly.
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George Angelescu
(nãscut Anghelescu, devenit Angelescu
din raþiuni de rostiri canadiene)
De ce l-am ales pe George Angelescu „cap
de afiº” pentru acest „capitol” din „Români în
lume”? Deoarece pe http://romaniamare.ning.com/
profiles/blogs.ro am gãsit pagina „Promovarea

ROMÂNI ÎN LUME

consacratã spre universalitate prin traducerea în englezã, germanã, spaniolã ºi
românã.
Aºadar, aceasta este calea! Vom cerceta cazuri de români adevãraþi pe
care destinul i-a purtat prin lume. Dar nu vom uita nici de acei români care au
ajuns sã fie cunoscuþi în lume prin faptele lor „de acasã”. Vom încerca sã
„construim” o listã cât mai corectã a „românilor celebri”. E greu, deoarece
celebritatea este ºi ea o chestiune complicatã. Poþi fi celebru în plan internaþional, printr-o invenþie care sã dãinuie ºi secole, sau poþi sã fii celebru
câºtigând, spre exemplu, o olimpiadã internaþionalã de astronomie sau de
matematicã.
E greu ce vrem „sã construim” pentru cã visul nostru e acela de a
consolida, mãcar în idee, o „comunitate a românilor din toatã lumea” ºi peste
graniþa timpurilor. În SUA, Spania, Italia ºi alte þãri unele organizaþii româneºti, dar ºi unele persoane „sensibile”, au „aplicat” acest vis, deschizând
site-uri, bloguri, portaluri, canale de comunicaþie ºi atitudine cu scopul constituirii unor „arii de comunicare ºi comuniune româneascã”.
La drum! ªi DRUM BUN! Bun sã fie!
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Prin stilul sãu unic de producãtor, George
realizeazã televiziune, radio, spectacole live, teatru, jurnalism, programe multimedia, audio-video
pe internet, contabilitate computerizatã º.a.
Talentul i s-a dezvoltat din copilãrie, de
când a început sã lucreze în industria divertismentului continuând, mai târziu, sã lucreze cu
nume mari cum ar fi Ion Dichiseanu, Victor
Socaciu, Tamara Buciuceanu, Nicu Alifantis ºi
foarte, foarte mulþi alþii. Dar, a fugit, de tânãr, de
Ceauºescu, târându-se ca ºarpele pe graniþã, riscând glontele în cap (A pãrãsit Lugojul lui natal,
malurile Timiºului ºi pe cei dragi ºi a ajuns sã
scrie, sã regizeze...). ªi astfel a ajuns sã scrie, sã
regizeze ºi sã producã în America de Nord în
limba englezã, cum face ºi Andrei Codrescu.
Probabil cã sunt singurii doi români în istoria
emigraþiei române în America de Nord care au
sute ºi sute de ore de transmisie în limba englezã, Andrei pe Radio, George pe TV. Mai sunt
ºi alþi români, dar ca membri în echipe, nu ca
autori/regizori/producãtori, în englezã, ca cei doi.
Pregãtirea profesionalã, cunoºtinþele generale combinate cu talentul sãu artistic i-au permis lui George sã se documenteze ºi sã producã
programe de succes de televiziune, printre care:
„Vlad Þepeº - povestea adevãratã a lui Dracula”, „Un imigrant”, „100 de ani de minciuni”,
ºi multe altele, difuzate în Canada ºi în strãinãtate.
Mai mult, Românul George Angelescu
este autorul primei lucrãri scrise ºi produse în
format TV, numitã Global English – the grammar of spoken English. A ajuns un român sã
scrie gramatica limbii engleze vorbite:
www.getvseries.com.
Activitatea sa nu a trecut neobservatã de
cãtre mai multe organizaþii naþionale ºi internaþionale, inclusiv pentru Prim Miniºtrii din Alberta, Ralph Klein ºi Ed Stelmach.
Îi dorim multã sãnãtate ºi succese în continuare! (A consemnat Lucreþia Berzintu, Israel)
Eugen Pavel
Eugen Pavel, doctor în fizicã, cercetãtor la
Institutul de Fizicã Atomicã de la Mãgurele,
Departamentul Lasere, colectivul de Opticã informaþionalã ºi halografie, care a realizat un Hyper CD-ROM cu o capacitate de stocare de peste
10.000 gigabytes. Premiat de Academia Românã în 1991 pentru fabricarea unei sticle speciale
fotosensibil ºi fluorescent, material care stã la
baza acestei invenþii „uriaºe”. Promite sã realizeze prin firma sa Storex Technologies, fondatã în 2007, un disc optic cu o capacitate de 1
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Eugen Pavel

petabyte (adicã un milion de gigabytes)! E o
stocare de înaltã densitate pe care nu o pot obþine ºi deocamdatã, nici visa, nici japonezii ºi
nici cei de la General Electric, care au comunicat realizãri mult inferioare hyper CDROM-ului lui Eugen Pavel.
O revoluþie în domeniu! Metalul din dischetele de memorie este combinat cu ceramicã
ºi impregnat cu euroniu ºi cesiu. Rezistent la
temperaturi de sute de grade, un astfel de disc de
memorie ar fi capabil sã „adãposteascã” întreaga Bibliotecã a Congresului SUA, cea mai mare
din lume. Rãmâne sã vedem cine ºi când va
putea „aplica” invenþia genialã a lui Eugen Pavel!
Nu mi-am fãcut decât
datoria de român
Aºa ºi-a definit întreaga sa activitate ºtiinþificã celebrul inventator Henri Coandã, de câte
ori era lãudat pentru cercetãrile ºi realizãrile
sale. Iar în 1957, când îi scria Preºedintelui Consiliului de Miniºtri Dr. Petru Groza, se declara

Henri Coandã

uimit cã n-a fost uitat. Citatul urmãtor, puþin
cunoscut, este revelator ºi emoþionant pentru
toþi iubitorii de Patrie:
„Domnule Preºedinte,
Aflu cã aþi binevoit a numi o comisie însãrcinatã cu întocmirea unui soiu de monografie
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Miruna Oprescu

Existã o competiþie „în lume” chiar ºi pe
terenul „numelor de botez”. Stelele ºi planetele
au fost deja botezate de multã vreme, cometele
de asemenea. Au mai rãmas în „competiþie”
craterele. În aprilie 2008 un crater de 125 km în
diametru de pe planeta Mercur a fost botezat cu
numele Eminescu.
În 1994 un crater de 31,5 km de pe planeta
Venus a primit numele poetei franceze de origine românã Elena Vãcãrescu.
În anul 2003 pe suprafaþa aceleiaºi planete
a fost botezatã o formaþiune vulcanicã („patera”) cu numele sopranei Hariclea Darclée.
Unele cratere venusiene au primit nume feminine generice – Irinuca, Natalia, ªtefania,
Veta, Zina, Esterica – care sunt evident româneºti.
Singurul crater cu nume românesc de pe
Lunã este Haret, dupã numele matematicianului
ºi astronomului Spiru Haret, apreciat ºi ca cel
mai bun ministru al învãþãmântului românesc.
Spiru Haret ºi-a susþinut doctoratul în astronomie la Paris cu teza „Asupra invariabilitãþii
axelor mari ale planetelor”. De reþinut ºi faptul
cã, în calitate de ministru, a emis decretul pentru
înfiinþarea Observatorului Astronomic Bucureºti.
Craterul lui Haret se aflã în sectorul invizibil al Lunii. În vecinãtate mai sunt cratere
nebotezate. Poate cã dintre tinerii de azi care
ºi-au dat doctoratul în astronomie ºi astrofizicã
sau dintre cei care au câºtigat olimpiade de profil se vor „recruta” potenþialii candidaþi pentru a
boteza aceste cratere în viitorul apropiat!
Primul asteroid (2331) cu nume românesc
poartã numele lui Constantin Pârvulescu
(Parvulesco). Fostul profesor de astronomie la
Cernãuþi, Timiºoara, Cluj ºi director al Observatorului astronomic din Cluj a studiat galaxiile,
roiurile globulare ºi stelele binare. De altfel ºi
fiica astronomului, Carina Parvulesco a devenit profesor de astronomie în SUA.
Un alt asteroid (4268) a fost botezat cu
numele savantului basarabean Eugeniu Grebenikov, pasionat de studiul mecanicii cereºti. Urmeazã asteroidul 6429 (Brâncuºi), 7985 (Nedelcu), 9253 (Oberth), 9403 (Sanduleak), 9493
(Enescu), 9494 (Donici), 9495 (Eminescu),
10034 (Birlan), 10784 (Noailles), 12498
(Dragesco).
De asemenea, pe cer astronomii au acceptat ºi asteroizii Danubia (1381), România
(7986), Piatra Neamþ (100897), Salonta (1436),
Banat (21663) ºi Transylvania (1537).
În lumea cometelor a intrat numele pro-
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Miruna Oprescu
În 2011 eleva dintr-a XII-a de la Liceul
teoretic Ovidius din Constanþa a fost singura
româncã acceptatã la Harvard University. Dupã
ce a câºtigat Olimpiada internaþionalã la fizicã ºi
astrofizicã 12 facultãþi de prestigiu din SUA ºi 5
din Anglia au „curtat-o”. Dintre Stanford, MIT,
Princetown, Yale, Oxford ºi Harvard ea a ales
Harvard-ul.
Pentru „profilul” sãu atât de „impresionant” Miruna a obþinut cea mai mare bursã în
bani ce se acordã unui student: 60.000 de dolari
pentru fiecare an de studiu.
Îi urãm succese ºi îi dorim o carierã strãlucitã, pe mãsura notelor sale de 10 de pânã
acum.
Iar dacã peste ani studenta de azi va deveni o cunoscutã cercetãtoare în domeniu înseamnã cã cei de la Beijing care au premiat-o în
septembrie 2012 au avut o „mânã bunã”. La fel
cei de la Harvard. ªi (de ce nu?) ºi noi, pentru cã
am ales-o dintre zecile de premianþi la olimpiadele internaþionale.

Nume româneºti pe cer

FAMILIA ROMÂNÃ

a vieþii mele în cadru ºtiinþific. Am fost adânc
miºcat de acestã mare atenþie. Aveam cuvânt sã
fiu uimit cãci de când, în 1911, guvernul român
mi-a acordat «Bene Merenti» Clasa I-a pentru
lucrãrile mele în Aeronauticã, am crezut cã þara
mea m-a uitat cu totul, cum a fãcut cu Niculae
Tesla, bãnãþean de naºtere. Astãzi, cã a murit,
Ungurii îl revendicã ca fiind cetãþean de al lor ºi
Sârbii la fel. ªi n-ar fi existat telegrafia fãrã fir,
radiourile, televiziunea, dacã bãnãþeanul Tesla
n-ar fi inventat „Coerorul”; n-ar fi existat nici un
Brauly, nici un Marconi. Astãzi, în Sorbona se
preparã o salã cu numele lui ºi tot la fel în Statele
Unite!... Scopul acestei scrisori nu este decât
acesta, de a vã face cunoscut cât am fost de
mãgulit de faptul cã Domnia Voastrã ºi-a adus
aminte de mine, dar nu cred cu adevãrat cã merit
atâta cinste. Nu mi-am fãcut decât datoria de
Român, în a cãuta sã ridic fanionul Þãrei cât am
putut de sus...”.

7

8

DECEMBRIE 2012

fesorului de matematicã Victor Daimaca, cel ce
În Himalaya va mai urca încã doi opta descoperit o mare cometã în 1943 cu un simplu miari, piscul Cho Oyu înãlþat la 8.201 m fiind
binoclu!
atins în timp record.
Cel mai ambiþios proiect al unei echipe de
alpiniºti
români s-a derulat în 2010 („EcogreenUn român pe „acoperiºurile”
land”),
când
Ticu Lãcãtuºu ºi Cornel Coman au
celor ºapte continente
traversat pe schiuri calota glaciarã a Groenlandei.
În ultimii douãzeci de ani nemþeanul Ticu
Lãcãtuºu a organizat numeroase ºcoli de alpinism ºi tabere de pregãtire montanã pentru alpiniºti individuali, cluburi sau instituþii. Aceste
activitãþi se desfãºoarã sub egida Clubului Montan Român, a Federaþiei Române de Alpinism
sau a Uniunii Internaþionale a Asociaþiilor de
Alpinism (U.I.A.A.). Acþiunile au loc în Cheile
Bicazului, Cheile ªugãului, Ceahlãu, Piatra
Neamþ, Piatra Craiului, Munþii Fãgãraºului ºi în
alte locuri din þarã ºi strãinãtate.
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Constantin Lãcãtuºu

Alpiniºtii români au privit multã vreme de
la distanþã escaladãrile colegilor lor din alte þãri.
Conducerea þãrii nu acorda vize pentru ieºirea
din þarã, astfel cã abia dupã 1990 vorbim de
ascensiuni româneºti pe marile vârfuri ale lumii.
Unul dintre alpiniºtii care a reuºit rapid sã
recupereze acest handicap creat de „timpul istoric” a fost Constantin Lãcãtuºu. În anii
1990-1991 urcã cele mai înalte vârfuri din Munþii Caucaz. În 1992 atinge primul „optmiar”,
cum se spune în limbajul special al domeniului.
E vorba de Broad Peak. Peste circa un an ajunge
în Everest, prin Tibet, pe faþa nordicã pânã la
8100 m. Rateazã vârful, dar salveazã un alpinist
canadian de la moarte.
Dupã ce urcã pe Elbrus în 1993, demareazã Proiectul Top 7. Este vorba de încercarea
de a urca pe toate „acoperiºurile” celor ºapte
continente. Proiectul prinde contur în 1995 odatã cu escaladarea Vârfului Kilimanjaro (6.895
m) din Africa ºi Everest din Asia (8.848 m). A
atins vârful în ziua de 17 mai 1995, la ora 13, 45
ora Nepalului, singur, fãrã oxigen artificial,
utilizat doar între 8.200 m (ultima tabãrã) ºi
8.550 m (baza Second Step). Lãcãtuºu fãcea
parte dintr-o expediþie internaþionalã, condusã
de Russel Brice din Noua Zeelandã. Urmeazã
Aconcagua (6.960 m) din Anzi, America de Sud,
în 1996 ºi Mc Kinley (6.194 m) din America
de Nord (Alaka), în 1997. Dupã o pauzã de
refacere, continuã cu Vârful Carstensz Pyramid
(4.884 m) din Australia – Oceania în 2000 ºi
Mount Vinson (4.897 m) din Antarctica în 2001.
De remarcat cã numai 75 de alpiniºti ai lumii au
reuºit acest tip de performanþã.

Sub semn de miracol
„La vioara aceasta a cântat bunicul, apoi
mama... Tata a ales sã cânte la trompetã...”
Aºa mãrturiseºte tânãrul de 20 de ani
Cristian Ruscior pe care renumita Carmen
Avram de la Antena 3 l-a intervievat la Viena.
Consecutiv acestei superbe documentãri postul
de televiziune a difuzat reportajul „Sub o stea
norocoasã”, pe care l-am urmãrit într-o dimineaþã la fel de norocoasã, în perioada redactãrii
acestui numãr ºi în „fierberea” provocatã de
selecþia subiectelor.

Cristian Ruscior

Cazul lui Cristian mi-a pãrut pe loc exemplar. Tatãl sãu, Cristi Ruscior din Dãrmãneºti –
Suceava, a început studiul trompetei la 12 ani,
iar azi este profesor de trompetã la Colegiul de
artã „Ciprian Porumbescu” din Suceava, dupã
ce a parcurs o bogatã perioadã de ºcolarizare
muzicalã, inclusiv la Academia de Muzicã „Gh.
Dima” din Cluj Napoca.
„Tatãl meu este profesor de trompetã ºi ...
cântã la nunþi. Eu am vrut sã fac altceva...”
Cristian Ruscior a început studiul viorii la
ºase ani ºi jumãtate la Colegiul unde tatãl este
profesor, iar acum este student la Universitatea
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de Muzicã din Viena, clasa profesor Leonid
Sorokow. În paralel Cristian face ºi... liceul, în
þarã! Da, pentru cã destinul l-a adus repede spre
performanþe, a urmat acest destin cu sfinþenie, a
urmat studiul viorii, a concertat, a fost prezent la
concursuri, le-a câºtigat ... A performat deja în
multe oraºe ale lumii ºi acum este un nume
cunoscut în domeniu ...
Marele miracol s-a produs în timpul unui
concert þinut la Klosterneuburg, la vârsta de 12
ani. Încântat de prestaþia excelentã a lui Cristian
Ruscior, omul de afaceri Hans Pressel l-a preluat sub ocrotirea sa. Cãci în Austria oamenii
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bogaþi nu investesc doar în afaceri, ci ºi în talente. Hans Pressel l-a susþinut material, financiar
ºi moral, iar acum, când sufletul acestuia a fost luat
la ceruri, familia acestuia, chiar fãrã sã aibã o prevedere testamentarã, îi poartã de grijã lui Cristian.
E un destin de român adevãrat într-o lume
adevãratã. Nu se ºtie ce destin ar fi avut Cristian
Ruscior dacã nu l-ar fi remarcat vienezul bogat
ºi filantrop Hans Pressel. Poate doar destinul
tatãlui sãu! Dar, aºa, sub aceastã „stea norocoasã” Cristian Ruscior e un „român în lume”
care îºi face nume. Pentru el, pentru familia sa ºi
pentru Neamul Sãu!

Români în lume - Mozaic profesional

D

acã vorbim de români în lume care au excelat în ceva, atunci cu siguranþã în toate
domeniile profesionale sunt români care s-au fãcut remarcaþi. Prin urmare, am
încercat aici o asociere poate mai puþin obiºnuitã, un mozaic de nume din domenii
diferite, o construcþie în care am pus la un loc profesioniºti din diverse domenii de activitate
care ne fac cinste pretutindeni în lume, care ne fac mândri sã fim români ºi pe care cu onoare îi
amintim aici: om de radio, preot, cercetãtor istoric, inginer, regizor, chirurg, profesor,
bancher, architect, dirijor, inventator. Toþi aceºtia ºi mulþi alþii din aceleaºi domenii ºi-au
gãsit un loc în lume unde sunt recunoscuþi ºi apreciaþi prin munca ºi profesionalismul lor, prin
excelenþa de care au dat dovadã acolo unde s-au implicat.

În anul 2001, Asociaþia Românilor
„Doina” din Auckland, Noua Zeelandã a avut
iniþiativa obþinerii unui timp de emisie la postul
de radio Planet FM, pentru difuzarea unei emisiuni în limba românã prin intermediul cãreia se
dorea promovarea ºi susþinerea spiritului, a limbii române, a tradiþiilor culturale ºi spirituale
româneºti. Iniþiativa a avut succes ºi a început
astfel difuzarea emisiunii „Românie, Plai de
Dor” sau „Românie, leagãn de departe!” cele
douã denumiri sub care este cunoscutã emisiunea în limba românã care poate fi ascultatã de
români timp de o orã în fiecare vineri seara de la
ora 20:30 pe 104.6 Planet FM, Auckland, Noua
Zeelandã ºi oriunde în lume, atât în direct cât ºi
înregistratã timp de o sãptãmânã. Lãudabil efortul ºi dãruirea de care au dat dovadã cei care au
fost primii realizatori ºi apoi cei care au venit pe
parcurs, formând azi o echipã de profesioniºti ce
pune suflet ºi pricepere în ceea ce face ºi care nu
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Echipa radio din Auckland,
Noua Zeelandã
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Simona DUMUÞA

În studioul de radio Planet FM, Auckland

putea fi omisã din acest numãr al revistei dedicat
românilor în lume: Lucia (Tibre) Davis,
Robert Horvath, Constantin „Bebe” Enache,
Camelia Petrus, Andra ºi Alex Cornea, Alex
Stan, Alex Stefirta, Cãlin Rosu, Constantin
„Pucu” Rosu.
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1945, ºi ctitoreºte astfel primul lãcaº de cult
ortodox românesc din regiunea capitalei federale a Canadei.
Trinþu Mãran – cercetãtor istoric
în Viena

O parte a echipei româneºti de la radio
Planet FM, Auckland
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* Mai multe despre Lucia Davis ºi despre
ceea ce înseamnã sã fii „român în lume”, mai exact
în Noua Zeelandã, s-au publicat în Familia
Românã nr. 2-3/sept. 2008, într-un amplu ºi
emoþionant interviu realizat de Mihai Pãtraºcu.
Teofil Arsene preot în Canada
Preotul Teofil
Arsene s-a nãscut în
anul 1977, la Iaºi. A
crescut într-o familie
de preot, fiindu-i insuflate de mic credinþa ºi dragostea faþã
de Dumnezeu ºi de semeni. A urmat ºcoala
generalã în Târgu
pr. Teofil Arsene
Neamþ, apoi cursurile
Seminarului Teologic „Mitropolitul Dosoftei”
din Suceava ºi cursurile Facultãþii de Teologie
Ordodoxã „Dumitru Stãniloae” din Iaºi.
Este hirotonit preot în anul 1999 pe seama
Parohiei „Sfinþii Împãraþi Constantin ºi Elena”
din Netezi, jud. Neamþ. În 2006 se stabileºte
împreunã cu familia la Gatineau în Canada ºi
primeºte binecuvântarea de a se îmbiserici la
Parohia „Sfântul Matei” din Ottawa, iar în 2007
primeºte binecuvântarea de a înfiinþa o nouã
misiune-parohie pentru românii din Outaouais
(Quebec) cu scopul de a continua ºi a menþine
spiritul tradiþiei ºi al credinþei strãmoºeºti pe
tãrâm canadian. În anul 2010, preotul Teofil
Arsene împreunã cu membrii parohiei ortodoxe
române „Sfânta Maria” din Gatineau, cumpãrã
clãdirea unei foste biserici catolice, construitã în

Trinþu Mãran este fondatorul celei mai
puternice asociaþii româneºti din Austria ºi
membru al unor prestigioase institute vieneze de
cercetare istoricã. A cercetat Arhivele de Stat
din Viena descoperind mii de documente privitoare la problemele româneºti ºi a publicat
aproape 20 de cãrþi despre istoria românilor pribegi. Este membru al Institutului austriac de
documentaþie istoricã, membru al Asociaþiei
pentru istoria oraºului Viena, membru al Societãþii austriece de cercetare istoricã a secolului
18 ºi membru al Asociaþiei Internaþionale de
cercetare istoricã a secolului al 18-lea de la
Institutul Voltaire – al Universitãþii Oxford din
Anglia. Toate lucrãrile sale (dupã cum mãrturiseºte chiar domnia sa) sunt publicate în scop
ºtiinþific ºi nu comercial pentru uzul scriitorilor
ºi cercetãtorilor istorici militari, în editurã
proprie ºi în general
pe cheltuiala proprie, fapt pentru care
aceste cãrþi nu se gãsesc în comerþ, ci numai în unele biblioteci
mai importante din
Austria ºi România.
Trinþu Mãran,
cel mai cunoscut istoric român din VieTrinþu Mãran
na, „un scotocitor de
arhive”, are meritul de a fi contribuit prin cercetãrile sale la extinderea arealului de cunoaºtere a istoriei românilor din Banat ºi din
afara graniþelor þãrii, mai precis din Austria.
Cu aproape 20 de ani în urmã, pornind de
la câteva rânduri despre vlahii din Austria menþionate într-o carte, face o descoperire uimitoare: o comunitate de români, trãitori aici din
vremuri strãvechi, în nu mai puþin de 14 sate,
întemeiate de vlahi pe la 1500, situate în regiunea Burgenland, azi aproape germanizatã.
Nici unul dintre istoricii noºtri, pânã la Trinþu
Mãran, nu a aflat de aceºti vlahi, izolaþi vreme
de secole, în inima Imperiului. Acele câteva
rânduri din carte, au fost punctul de plecare în
cercetarea pe care Trinþu Mãran a întreprins-o
apoi în biblioteci ºi arhive, pentru a descoperi
istoria acestei comunitãþi.
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Bogdan Patriniche este stabilit în Londra
de aproape 20 de ani. În anul 1990, era asistent
la Facultatea de Electrotehnicã la catedra de
Mihai Horodniceanu
Mãsurãtori ºi Aparate Electrice, doi ani mai
târziu a plecat la studii în Franþa, pentru ca mai în 1971, dupã care emigreazã în SUA ºi îºi
apoi sã ajungã sã lucreze pentru BERD (Banca continuã studiile la Columbia University, unde
obþine un master în management ºi în anul 1977
un doctorat în Transporturi, Inginerie ºi Planificarea Transporturilor. A lucrat în cercetare,
a fost conferenþiar la Institutul Politehnic din
cadrul NYU ºi asistent de profesor universitar.
În anul 1986 este numit directorul Departamentului Trafic din cadrul Primãriei New York, iar
în 2008 este numit preºedinte al MTA Capital, o
divizie a Metropolitan Transportation Authority, care se ocupã de toate proiectele de extindere a infrastructurii metroului newyorkez ºi
liniei de tren locale Long Island Railroad.

Europeanã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare)
în Londra, divizia de infrastructurã. Are un master în finanþe la London Business School, este
absolvent al Ecole Nationale D’Administration
din Paris ºi este specializat în pieþe de capital.
Dupã mai multe experienþe de muncã internaþionale cum ar fi: UBS, Ericsson, National Australia Bank, National Bank of Greece ºi Calyon,
în prezent lucreazã ca director pentru finanþare
structuratã ºi soluþii de hedging la Delphi Securities din Londra. În anul 2000 a fondat alãturi
de alþi români la Londra Romanian Business
Club, o asociaþie cu circuit închis ai cãrei membri sunt români bancheri, avocaþi, consultanþi ºi
specialiºti IT ºi a iniþiat o organizaþie de caritate:
Romanian Education Trust, care finanþeazã românii acceptaþi la primele zece MBA-uri (Master of Business Administration) din Europa.

Luminiþa Prisecaru
- lingvist ºi misionar în Etiopia
Luminiþa Prisecaru, o ieºeancã în vârstã
de 30 de ani, munceºte voluntar ca sã transpunã
în litere limbajul unui trib strãvechi. Tânãra a
plecat în misiune alãturi de membrii unei organizaþii britanice expertã în ajutorarea comunitãþilor exotice care-ºi doresc un alfabet propriu.
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Bogdan Patriniche

Luminiþa Prisecaru
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Bogdan Patriniche
- bancher în Londra
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* Un amplu reportaj despre chestiunea
Mihai Horodniceanu
aceasta a fost realizat de reporterii revistei For- specialist în construcþii în New York
mula As: www.formula-as.ro/2010/942/societaMihai Horodniceanu s-a nãscut la Bute-37/copii-ai-vlahiei-suntem-noi-1305.
cureºti în 1944. La 17 ani emigreazã împreunã
* Un material despre activitatea publicis- cu familia în Israel. A absolvit Facultatea de
ticã ºi de cercetare a d-lui Trinþu Mãran, precum Inginerie la Universitatea „Technion” din Haifa,
ºi un interviu cu domnia sa, ambele purtând
semnãtura d-lui Mircea Popa, pot fi lecturate în
revista Familia Românã, nr. 3-4/dec. 2000.
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primit Premiul Special al Filarmonicii Toscanini din Italia, în cadrul celei de a IX-a ediþii a
Concursului Internaþional de Dirijat de Orchestrã, „Arturo Toscanini”, organizat la Parma
(Italia). Dirijorului român i-a fost atribuit acest
premiu prin unanimitate de voturi la una dintre
cele mai prestigioase competiþii internaþionale
de specialitate, la care au participat 117 de candidaþi. Mihnea Ignat s-a impus în finala în care
au rãmas doar 4 dirijori.
Andrei Ujicã - regizor în Germania
Andrei Ujicã s-a nãscut în 1951 la Timiºoara. A studiat literatura la Timiºoara, Bucureºti ºi mai târziu la Heidelberg. Începând cu

Mihnea Ignat - dirijor în Spania
Mihnea Ignat s-a nãscut la Craiova în
1980. A studiat la Universitatea Naþionalã de
Muzicã din Bucureºti ºi la Universitatea de MuAndrei Ujicã
zicã ºi Arte Frumoase la Viena. Este dirijor ºi director artistic al Orchestrei Filarmonice a Uni- 1968 publicã eseuri, versuri ºi prozã. A colaversitãþii din Alicante, încã de la înfiinþarea borat în anii ‘70 cu ªerban Foarþã la compunerea
acesteia în 2005. A colaborat cu orchestre re- versurilor pentru formaþia Phoenix ºi a tradus
numite: Danish National Symphony Orchestra,
din germanã în limba românã mai multe texte
ale Grupului de Acþiune Banat. În 1981 emigreazã în Germania, fiind unul din disidenþii
declaraþi ai comunismului. În Germania va preda literatura, filmul ºi teoria mass-media. În
1990 începe primul proiect cinematografic ºi
primul film din trilogia dedicatã sfârºitului comunismului: Videogramele unei revoluþii. În
1995 realizeazã Out of the Present, cel mai cunoscut film european non-ficþional al anilor ‘90.
În anul 2010 încheie trilogia cu Autobiografia
lui Nicolae Ceauºescu. Acest film a fost prezentat prima oarã în cadrul Festivalului de la
Cannes ºi se bucurã deja de câteva premii,
Mihnea Ignat
printre care ºi Marele premiu al secþiunii docuRTE National Symphony Orchestra, Frank- mentar la Festivalul de la Bergen, din Norvegia,
furter Museum Orchester, Orchestra Simfonicã ºi Premiul pentru cel mai bun documentar estdin Bilbao, Orchestra Simfonicã din Cordoba, european, la Festivalul de la Jihlava, din Cehia.
Orchestra Simfonicã Naþionalã a Republicii Do- Din 2001 pânã în prezent Andrei Ujicã este
minicane, Orchestra de Camerã a Radiodifu- profesor la Academia de Teatru ºi Film din
ziunii Române precum ºi cu marea majoritate a Karlsruhe, iar din 2002 a devenit director al
orchestrelor filarmonice din România. În 2010 a institutului pentru film ZKM.
s u r s a : u m .e s
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Luminiþa Prisecaru provine dintr-o familie de
oameni care mereu au încercat sã-ºi ajute semenii. La 24 de ani s-a înscris în organizaþia
Wycliffe România, partenerã cu Summer Institute of Linguistics, organizaþie al cãrei scop este
sã ajute comunitãþile sãrace din lume care au
nevoie de un alfabet. Dupã ce au ºcolit-o un an
în Marea Britanie, ºefii institutului au decis cã
ieºeanca este pregãtitã sã plece la capãtul lumii.
A plecat în Etiopia în 2009, la Addis Abeba,
capitala þãrii, unde s-a pregãtit vreme de peste
un an pentru a pleca în sud, în mijlocul vorbitorilor de Gawwada, cei care au solicitat guvernului etiopian ajutor în crearea unui alfabet.
Cea mai mare încercare constã în faptul cã misionarii limbii trebuie sã se descurce pe cont
propriu: sã gãseascã o sursã de finanþare pe
durata ºederii, sã se adapteze la obiceiurile culturale locale, sã-ºi gãseascã cazare ºi sã relaþioneze cu bãºtinaºii. Tânãra din Iaºi, care ºi-a
însuºit sarcina de a crea primul alfabet al grupului lingvistic Gobeze, lucreazã cu ajutorul
calculatorului la ideogramele specifice.
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În anul 1998 Octavian Bud era medic
primar chirurg, specialist în chirurgie abdominalã ºi laparoscopicã în România, când a decis sã
plece în Germania pentru o perioadã de trei ani
la Clinica de Chirurgie a Universitãþii din Heidelberg, pentru a aprofunda chirurgia ficatului.
Cu mult studiu ºi perseverenþã, reuºeºte sã se
integreze cu succes în sistemul medical german,
astfel cã la sfârºitul stagiului de pregãtire primea
oferte de la mai multe clinici din Germania.
Ioan Holender
Timp de aproape cinci ani a lucrat în mai multe
- director al Operei din Viena
centre medicale, ajungând în cele din urmã sã
Ioan Holender s-a nãscut în 1935, la Ti- facã parte din elita medicalã din Germania, fiind
miºoara. În 1953 este admis la Institutul Po- azi ºeful departamentului de chirurgie la Centrul
litehnic, dar în anul trei, în 1956, þine un discurs de tratament al obezitãþii din Regensburg.
în timpul revoltei studenþilor din Timiºoara (ca
urmare a Revoluþiei anticomuniste din 1956 din
ªtefan Marinca - inventator, Irlanda
Ungaria) ºi este exmatriculat. În 1959 la vârsta
ªtefan Marinca s-a nãscut în 1949 în
de 24 de ani, pleacã la Viena. Aici se înscrie la
Budeºti,
Maramureº. În anul 1972 a absolvit
Conservatorul de Stat unde studiazã muzica claFacultatea
de Electrotehnicã, iar în 1995
sicã între anii 1960 ºi 1962. A cântat ca bariton
la teatrele de operã din Viena, Klagenfurt ºi
Sankt Pölten. Din 1966 devine agent de impresariat artistic ºi manager muzical la Agenþia de
teatru „Starka” pe care a fãcut-o faimoasã în
lumea artisticã ºi pe care a preluat-o dupã câtva
timp, devenind „Agenþia de impresariat artistic
Holender”. În 1988 devine secretarul general al
Operei din Viena ºi al Volksoper (Opera pentru
popor) pentru ca în 1992 sã fie numit manager
general al celor douã instituþii. A fost director al
Operei de Stat din Viena între 1 aprilie 1992 ºi
30 august 2010, fiind director al celebrei instituþii pentru cea mai lungã perioadã din istoria
Operei vieneze. În Austria a fi directorul Operei
din Viena, echivaleazã cu a fi al doilea om în
stat, iar spre mândria noastrã, românul Ioan
Prof. ªtefan Marinca
Holender a fost vreme de 19 ani, al doilea om ca
importanþã în Austria.
Facultatea de Electronicã ºi Telecomunicaþii,
ambele în Timiºoara. Între anii 1977 ºi 1999 a
fost profesor asistent ºi profesor asociat la
Universitatea de Nord, Baia Mare. Din anul
2000 s-a alãturat celor de la Analog Devices
Limerick, Irlanda ca senior design engineer, iar
în prezent este staff engineer. Este autor ºi
coautor a zeci de brevete de invenþii în România
ºi în SUA ºi este considerat unul din cei mai
titraþi inventatori români în viaþã. De profesie
proiectant de circuite integrate, doctor inginer
ªtefan Marinca, a contribuit semnificativ prin
invenþiile ºi prin munca sa de cercetare la
dezvoltarea tehnologicã a domeniului în care
Octavian Bud
activeazã.
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Octavian Bud - chirurg în Germania
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Dan Sergiu Hanganu
- arhitect în Montreal
Dan Sergiu Hanganu s-a nãscut în 1939, la
Iaºi. A absolvit Institutul de Arhitecturã din Bucureºti în anul 1961, iar în 1970 a emigrat în
Canada. A proiectat ºi realizat clãdiri importante, clãdiri culturale, comerciale ºi rezidenþiale atât în Canada, cât ºi în Europa ºi Asia, iar
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Dan Sergiu Hanganu

ca profesor a activat la universitãþi din Montreal,
Toronto, Quebec, Calgary, dar ºi la universitãþi
din SUA, Mexic, Argentina, Chile, Columbia
sau la ºcolile de arhitecturã din Rennes (Franþa)
ºi Jinan (China). Cel mai apreciat ºi mai bine
plasat arhitect de origine românã pe continentul
nord-american deþine un numãr important de
premii, recunoaºteri ºi distincþii, pentru proiecte
de arhitecturã printre care se numãrã ºi Governor General’s award, medalia Institutului Regal
de Arhitecturã al Canadei, RAIC Gold Medal
pentru întreaga sa carierã, Doctor Honoris
Causa al mai multor universitãþi, Ofiþer al Ordinului Naþional al Quebecului º.a. Din anul 2003
Dan Sergiu Hanganu este membru de onoare al
Academiei Române.

sportiv (a activat ca baschetbalist la lotul naþional de tineret) îºi ia bacalaureatul cu nota
maximã ºi este admis apoi la Facultatea de Inginerie Mecanicã din cadrul Universitãþii Politehnice din Galaþi. La 19 ani pleacã din România în urma câºtigãrii unui concurs de burse
pentru studii la universitãþi din afara þãrii ºi este
admis la Institutul de Tehnologie din Massachusetts, S.U.A., pe care îl va absolvi ca ºef de
promoþie. Îºi continuã studiile cu un Master ºi
un Doctorat în domeniul ingineriei mecanice. În
1984 este numit profesor de inginerie mecanicã
la Universitatea Duke din Carolina de Nord.
ªi-a construit o carierã didacticã ºi ºtiinþificã de
succes prin munca la catedrã ºi în cercetare. A
publicat zeci de cãrþi ºi sute de articole. A fost
un pionier în numeroase metode originale în
domeniul ºtiinþei ºi este inventatorul legii
constructale în naturã. A fost distins de 16 ori cu
titlul de Doctor Honoris Causa la universitãþi
prestigioase din 11 þãri ºi este membru de onoare al Academiei de ªtiinþe a Moldovei. Este
considerat în prezent cel mai activ ºi vizibil
termodinamician tehnic din lume ºi este singurul român pe lista celor 100 cei mai citaþi din
lume în domeniul ingineriei.

Adrian Bejan - profesor în America
Adrian Bejan s-a nãscut în 1948, la Galaþi.
Studios ºi talentat, olimpic la matematicã ºi

Adrian Bejan
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Români în lume – tehnologiile de vârf
Oana UNGUREAN

V

iaþa românilor din strãinãtate poate fi privitã din prisma a douã lumi paralele, dar
reale, o lume a oamenilor care trãiesc la ananghie, care practicã cele mai josnice
meserii în calea spre supravieþuire ºi înavuþire ºi o lume a oamenilor intelectuali, a
oamenilor care meritã sã fie exemple ale viitoarelor generaþii. Deºi multe naþiuni sunt pe
scara evoluþiei sociale cu mult înaintea noastrã, nu trebuie sã uitãm cã România are foarte
mulþi olimpici care iau calea strãinãtãþii, devenind exemple demne de admirat ºi de promovat.
Aceºtia reuºesc în domenii care în þara noastrã nici mãcar nu existã sau sunt foarte slab
dezvoltate: astrofizica sau Computer Science.

din Australia, este românul care controleazã vehicule robotizate aflate în cercetare pe suprafaþa
planetei Marte. Dacã pentru unii aceasta reprezintã o emisiune Discovery Channel, pentru
Adrian Stoica este o zi obiºnuitã de lucru la
NASA/JPL (Jet Propulsion Laboratory), unul
dintre centrele Agenþiei NASA din Pasadena.
Pasiunea, implicarea, devotamentul ºi cercetarea continuã l-au ajutat sã fie primul, astfel cã în
prezent este liderul unei echipe de cercetãtori ºi
ingineri de top de la NASA. Trãieºte în afara
þãrii din 1996, când a plecat la doctorat în Australia, iar în America s-a stabilit 4 ani mai târziu.
Preocupãrile sale pãrãsesc sfera ingineriei ºi
transced în aceleaºi documentare Explorer, fiind
pasionat de medicina regenerativã ºi de cercetãri privind îmbunãtãþirea calitãþii vieþii.

Su r s a w w w .d i g e r a t i .r o

Adrian Stoica, absolvent al Facultãþii de
Mircea Pãºoi, fascinat de calculator ºi inElectrotehnicã a Universitãþii Tehnice din Iaºi formaticã încã de la vârsta de 7 ani, când pãrinþii
(1986), cu un doctorat în Inginerie Electricã au cumpãrat primul calculator, a absolvit Liceul
obþinut la Universitatea Tehnologicã Victoria „I. L. Caragiale” din Capitalã ºi Facultatea de
Matematicã ºi Informaticã a Universitãþii din
Bucureºti, câºtigând o medalie de aur ºi trei de
argint la olimpiadele ºi concursurile internaþionale de informaticã. În 2010 a plecat împreunã cu colegul ºi co-fondatorul Summify,
Cristian Strat la Vancouver în Canada pentru
a-ºi dezvolta start-up-ul Summify – o aplicaþie
de social media, un agregator de ºtiri din reþelele
sociale, iar în prezent trãieºte în America. Curiozitatea din copilãrie a desluºirii conceptului
„IF” i-a deviat oarecum destinul înspre lumea
informaticii teoretice ºi a algoritmilor, iar
Adrian Stoica

Mircea Pãºoi

„aventura canadianã” l-a fãcut cunoscut pe piaþa
Facebook ºi Google, lãsându-se în cele din urmã
„asimilat” de Twitter, aplicaþia de social media
creatã de el împreunã cu Cristian fascinând
Board-ul Twitter.
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Aurora Simionescu
Aurora Simionescu, nãscutã la Brãila în
1983, licenþiatã în geoºtiinþe ºi astrofizicã la
Jacobs University Bremen din Germania, cu un
doctorat la Institutul Max-Planck for Extraterrestrial Physics din Garching, Germania este
astrofizicianul care a descoperit o parte ascunsã
a universului, un filament din reþeaua cosmicã.
Este cãsãtoritã cu slovacul Norbert Werner, iar

finanþãri de la investitorii strãini, printre care ºi
fondul de investiþii ceh Credo Ventures, iar banii vor fi utilizaþi pentru a mai deschide o filialã
a companiei în New York. Pentru cei ca el,
România este o þarã unde existã potenþial ºi
multã inteligenþã, dar ca sã fii „up-to-date” cu
lumea tehnologiei trebuie sã trãieºti în ritm cu ea,
unde lucrurile se întâmplã, iar aceste locuri sunt
alte state precum Marea Britanie sau America.
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Aurora Simionescu

în prezent lucreazã la Universitatea Stanford din
California, unde este cercetãtor NASA, fiind una
dintre cele 10 persoane din lume alese sã beneficieze de bursa „Einstein Fellowship”, parte
din programul NASA „Fizica Cosmosului”.
Crede în viaþa extraterestrã, bozonii Higgs (particula pentru care s-a construit celebrul accelerator de particule de la Geneva) nu îi sunt indiferenþi, dar recunoaºte cã pentru a fi cercetãtor
nu e suficientã doar inteligenþa, ci e nevoie ºi de
foarte multã muncã ºi de mult caracter. Deºi
vorbeºte 3 limbi strãine, engleza, germana ºi
spaniola, anul viitor (2013) va trebui sã se specializeze în japonezã, deoarece va face parte din
echipa japonezã care va lansa un satelit cu noi
capabilitãþi în domeniul razelor X.

Emil Gal

Alþi români care, deºi nu locuiesc peste
hotare, dar care fac cunoscutã România „de bine”, sunt românii care tranziteazã sau viziteazã
„cu un scop precis” Sillicon Valley. Sillicon
Valley este partea sudicã a oraºului San Francisco din statul California, Statele Unite ale Americii. Aceastã zonã a oraºului este sânul invenþiilor din domeniul IT, al microprocesorului,
al primului computer personal ºi al mouse-ului,
numele „metaforic” provenind de la faptul cã
aici sunt concentrate cele mai mari bussiness-uri
din înalta tehnologie. Pe aceste meleaguri se
Emil Gal
plimbã în „interes de serviciu” mulþi români
Emil Gal, nãscut în 1986 la Bucureºti, care trãiesc „part-time” în România.
absolvent al Facultãþii de Matematicã ºi Informaticã de la Universitatea „Spiru Haret” din
Florin Talpeº
Bucureºti, trãieºte la Londra, unde a câºtigat cea
Florin Talpeº s-a nãscut în localitatea
mai prestigioasã competiþie europeanã pentru
Brad
din Þara Moþilor, în prezent este CEO
start-up-uri „Seedcamp”. Numãrându-se printre
(Chief
Executive Officer) al companiei Bitdeantreprenorii tineri cu care se poate mândri Rofender,
cel mai bun software în securitatea inmânia, în prezent deþine compania Brainient cu
sediul la Londra, specializatã în tehnologie pe ternetului la nivel internaþional. Absolvent al
piaþa de video advertising, cu peste 12 angajaþi unei Facultãþi de Matematicã ºi al unui master în
în birourile pe care le deþine atât la Londra cât ºi Teoria Operatorilor, Florin Talpeº conduce
la Bucureºti. Aceastã companie a primit multe acum cea mai mare companie româneascã de

soluþii software ºi servicii ale cãrei produse sunt
distribuite la nivel internaþional prin intermediul
unei reþele de parteneri proprii în peste 150 de
þãri. Cunoscut în România atât ca fondator, cât ºi
ca fost preºedinte al Asociaþiei Naþionale a Industriei de Servicii Software din România sau
datoritã programului de televiziune „Arena Leilor”,
este cel mai bun promotor al þãrii pe plan mondial.
Radu Georgescu

Radu Georgescu
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Radu Georgescu, omul de afaceri ce viziteazã Sillicon Valley nu ca destinaþie turisticã
ci pentru „informare ºi formare” recunoaºte cã
are o altã viziune asupra vieþii ºi business-ului

odatã revenit în þarã. Absolvent al Facultãþii de
TCM în cadrul Institutului Politehnic Bucureºti,
s-a lansat în afaceri în anul 1994, iar în ultimii
18 ani a dezvoltat grupul de firme Gecad, în
2003 a vândut antivirusul RAV cãtre Microsoft,
în 2010 ePayment a fost achiziþionatã de Allegro/Naspers ºi a obþinut o finanþare de 4 milioane de euro pentru Avangate.
Aceºtia sunt doar câþiva dintre românii
calificaþi, ingenioºi, inteligenþi cu care România
se poate mândri ºi care fac cinste þãrii.
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Florin Talpeº
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Lotul Olimpic de Matematicã al României. Douã medalii de aur, trei de argint ºi una
de bronz este palmaresul participãrii României la Olimpiada Internaþionalã de Matematicã,
Argentina, 2012. ªtefan Ivanovici (medalie de argint), profesorul Radu Gologan coordonator al Lotului Olimpic de Matematicã, Ioana Tamaº (medalie de argint), Omer
Cerrahoglu (medalie de aur), ªtefan Spãtaru (medalie de bronz), Radu Bumbacea
(medalie de aur), Octav Drãgoi (medalie de argint). Aceste rezultate au clasat România pe
primul loc între þãrile UE ºi pe locul 10 în lume.
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Muzicieni români contemporani
de pe marile scene ale lumii
Valentina ROTARU

„M
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uzica este o lege moralã. Ea dã suflet universului, aripi gândirii, avânt
închipuirii, farmec tinereþii, viaþã ºi veselie tuturor lucrurilor. Ea este esenþa
ordinii, înãlþând sufletul cãtre tot ce este bun, drept ºi frumos.” (Platon).
Pentru unii dintre oameni, muzica este doar o modalitate de evadare din stresul cotidian, este
un mod de relaxare, este ceva lipsit de importanþã. Dar existã ºi oameni pentru care muzica
este un mod de viaþã, un alfabet cu ajutorul cãruia îºi pot exprima sentimentele, este o
adevãratã artã.
În lume muzicienii români încep sã devinã din ce în ce mai cunoscuþi ºi apreciaþi. Fie cã
este vorba despre compozitori contemporani, fie cã este vorba despre instrumentiºti, muzicienii români din diasporã încântã publicul internaþional, care este mai mult decât fericit
atunci când are posibilitatea de a-i vedea pe scenele din întreaga lume.
În rândurile care urmeazã vã prezentãm doar o micã parte dintre muzicienii români care
trãiesc ºi activeazã în strãinãtate, dar care nu au uitat niciodatã cã primii paºi în muzicã i-au
fãcut în România.
Florian Popa
Florian Popa este un clarinetist de renume
mondial din România care trãieºte actualmente
în Spania, la Bilboa. S-a nãscut la Bucureºti
într-o familie de muzicieni celebri. A început sã
studieze muzica (vioarã ºi pian) de la vârsta de 6
ani, pentru ca la vârsta de 13 ani sã înceapã
studiul clarinetului.
Din 1968, a luat parte la o serie de concursuri naþionale ºi internaþionale de clarinet
câºtigând premii în: Praga, Munchen, Birmingham, Geneva, Bucureºti, Ancona ºi premiul
întâi la Rotterdam, la un concurs de muzicã contemporanã pentru instrumente ºi grupuri.
Ca solist a cântat în mari orchestre conduse de maeºtri dirijori celebri precum: Zubin
Mehta, Lorin Maazel, Georges Pretre, Cristian
Mandeal, Enrique García Asensio, Giuliano Carella,
Sergiu Comissiona, Sergiu Celibidache etc.
Este specialist în muzicã modernã ºi contemporanã ºi, de asemenea, un inovator în tehnologia de clarinet ºi saxofon. Din aceste considerente el a fost invitat sã ia parte la toate
festivalurile internaþionale specializate în acest
gen. Directorul prestigiosului Fundación Gaudeamus, Henk Heuvelmans afirma despre
Florian Popa într-o scrisoare din 2003: „Fun1

http://www.florianpopa.com/en/pagina-ejemplo/

Florian Popa

daþia Gaudeamus îl recunoaºte pe Florian Popa
ca ºi clarinetist specialist în domeniul muzicii
contemporane”.
Florian Popa este interesat nu numai de
muzicã, dar ºi de perfecþionarea accesoriilor
pentru instrumentele muzicale. Toate accesoriile FP (Florian Popa) sunt speciale ºi profesionale, fiind rezultatul unei cercetãri de 25 de
ani cu privire la fenomenologia sunetul de clarinet ºi saxofon1.
Clarinetul la care cântã este un instrument
„Buffet Crampon”, model Prestige full Böehm,
fãcut la comandã, din lemn de abanos netratat

Violeta Dinescu
Violeta Dinescu (nãscutã în 1953, Bucureºti) este un excepþional compozitor român
care ºi-a construit o carierã în Germania. Are o
paletã componisticã impresionatã ºi deosebit de
prolificã.
A absolvit Universitatea Naþionalã de
Muzicã din Bucureºti cu specializãrile compoziþie, pian ºi pedagogie. În 1980 a fost primitã în

Uniunea Compozitorilor din România. Din
1989 locuieºte ºi îºi desfãºoarã activitatea în
Germania. Deþine peste 50 de premii internaþionale. Este invitatã în mod constant sã susþinã
conferinþe ºi seminarii la universitãþi din întreaga lume ºi a desfãºurat, de asemenea, numeroase activitãþi didactice în Germania.
Din 1996 este profesor la Universitatea
din Oldenburg, unde a reuºit sã impunã un curs
despre muzica româneascã. La aceste cursuri
sunt invitaþi compozitori români ºi muzicologi
care vorbesc despre creaþiile româneºti. A organizat cursuri despre Enescu, folclor, balade
româneºti, colocvii cu compozitori români. În
acelaºi timp, a obþinut burse pentru tinerii creatori români ºi – o performanþã remarcabilã – a
organizat o bibliotecã româneascã, cu tot ce a
putut aduna în aceºti ani: partituri, studii de
muzicologie, imprimãri2.
Numãrul impresionant de mare al compoziþiilor Violetei Dinescu (majoritatea datorate
comenzilor), premiile de creaþie, bursele ºi alte
multiple distincþii, precum ºi participarea sa în
jurii de concursuri, la conferinþe, workshopuri,
proiecte artistice interdisciplinare demonstreazã
o neobiºnuitã seriozitate ºi capacitate de muncã.
Lista sa de lucrãri conþine muzicã de film,
simfonicã, coralã, vocal-simfonicã, de scenã,
experimentalã, de camerã (pentru cele mai diverse ansambluri), pentru pian. Unele din acestea sunt tipãrite la Bote&Bock, Peters, Schott,
Ricordi, Edition Magnus s.a., înregistrate pe
CD-uri de autor3. A compus muzica pentru
piesa Foamea ºi setea a lui Eugen Ionesco, pe
care l-a întâlnit personal ºi care a fost încântat de
creaþiile ei.
Violeta Dinescu este consideratã la ora
actualã cea mai înzestratã compozitoare a generaþiei sale.
„La începutul fiecãrei compoziþii am încercat sã gãsesc o sferã, un spaþiu imaginar în
care afluxul de imaginaþie sã poatã satisface
rigoarea gândirii” declara într-un interviu
Violeta Dinescu.
Cristian Marina
Cristian Marina s-a nãscut în 1965 la Cluj,
unde a studiat violoncelul la Liceul de Muzicã ºi
compoziþia la Academia de Muzicã „Gheorghe
Dima”, clasa prof. Cornel Þãranu.
Stabilit în Suedia în 1987, ºi-a continuat

Violeta Dinescu
1
2
3

http://www.novanews.ro/news/florian-popa-a-concertat-la-real-conservatorio-superior-de-musica
http://ionbogdanstefanescu.ro/interviu-cu-violeta-dinescu/
http://433.ro/violeta-dinescu/#more-50
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chimic, fãrã inele metalice, cu coliere – unul de
aur de 24 de carate ºi altul din lemn de abanos,
ambele fiind realizate dupã propriul brevet de
invenþie.
La ora actualã, Florian Popa este conducãtorul grupului Musica Nova, format din muzicieni români de prestigiu, rezidenþi în diferite
þãri europene, care se reunesc cu ocazia concertelor ºi interpreteazã cu preponderenþã partituri contemporane. De fapt, este unul din puþinele grupuri de acest fel care acordã o
importanþã deosebitã numelor noi din domeniul
componisticii. Mai mult, Florian Popa este cunoscut în toatã lumea pentru preferinþa arãtatã
compozitorilor români tineri, pe care îi face astfel cunoscuþi, nu doar dintr-un patriotism discret, ci, aºa cum susþine el, pentru cã aceºtia
creeazã muzicã de cea mai bunã calitate1.
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Cristian Marina

studiile de compoziþie la Royal College of Music din Stockholm (1991-1997), sub îndrumarea
lui Magnus Lindberg ºi Sven David Sandström.
A urmat studii de perfecþionare la IRCAM, Paris
(1995), cu Luca Francesconi ºi la Accademia
Chigiana din Siena (1996), cu Franco Donatoni.
Lucrãrile sale acoperã aproape întreaga
arie de genuri muzicale, fiind interpretate în
concerte ºi festivaluri, în majoritatea þãrilor europene, precum ºi în Japonia ºi Hong Kong.
Printre ansamblurile ºi interpreþii muzicii sale se
numãrã: Filarmonica „George Enescu” (Bucureºti), Filarmonica „Transilvania” (Cluj), l’Orchestre de Flutes Francais (Paris), Luxembourg
Sinfonietta, Ansamblul Archaeus (Bucureºti),
Kammarensemblen ºi Sonanza Ensemblen (Stockholm), Musica Vitae (Växjö), Stockholm
Saxophone Quartet, Zagreb Saxophone Quartet,
Ars Nova (Cluj), Süddeutsche Saxofon-Kammerorchester (Darmstadt), Ensemble of the Conservatory of Amsterdam etc.1
Compozitorul Cristian Marina a fost distins cu Premiul de compoziþie Carin Malmlöf Forssling al Academiei Regale de Muzicã din
Stockholm, pentru „activitatea sa, larg apreciatã
atât în Suedia, cât ºi pe plan internaþional”. Muzica lui Cristian Marina demonstreazã o bunã
stãpânire a tehnicii componistice ºi originalitate
în tratarea materialului muzical ºi a instrumentelor, ceea ce a condus la elaborarea unui limbaj
componistic propriu2.

Cãtãlin Ilea
Cãtãlin Ilea s-a nãscut la Timiºoara în
1940. La vârsta de numai ºapte ani a început sã
cânte la violoncel la Cluj-Napoca, unde a fost
înscris la clasa lui George Iarosevici. A urmat
cursurile Academiei de Muzicã „Ciprian Porumbescu”. ªi-a desãvârºit studiile cu Enrico
Mainardi, Milos Sadlo ºi Pierre Fournier.
Imediat dupã studii a devenit mai întâi
membru, apoi prim violoncelist al Filarmonicii
„George Enescu”. Academia de Muzicã din Bucureºti l-a numit profesor la clasa de muzicã de
camerã la vârsta de 29 de ani. Stabilindu-se
definitiv în Germania în 1977, a ocupat mai întâi
poziþia de prim violoncelist al Orchestrei Sinfonice din Wuppertal, pe urmã aceea de prim
violoncelist la Philharmonia Hungarica. Din 1994
este profesor la Universität der Künste din Berlin3.
Activitatea sa artisticã a fost premiatã cu 8
distincþii de presã, ale publicului, de culturã ºi
de stat – printre altele Ordinul Pour le Mérite
acordat de preºedintele României, în rang de
comandor. Este oaspete frecvent ale festi valurilor „Bruckner” Linz, Flandern - Festival,
Toamna la Varsovia, Kölner Musiktage,
„Messiaen” Avignon, a Concertelor Speciale
ONU New York, Vara Muzicalã Israel, Festivalul Radiodifuziunii Shanghai etc4.
Cãtãlin Ilea conduce din 1994 o clasã de
mãiestrie la prestigioasa Universitat der Kunste
din Berlin, instituþie de învãþãmânt artistic al

Cãtãlin Ilea

1
2
3
4

http://ro.wikipedia.org/wiki/Cristian_Marina
http://compozitorii.blogspot.ro/2009/11/cristian-marina-premiat-de-academia.html
http://www.enescu.de/prs/p.php?lang=en&c=ilea
http://pontus-musicae.org/ro/cilea.php
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cãrei renume este legat de muzicieni ca Enrico
Mainardi, Alfredo Piatti, Wolfgang Boettcher,
Joseph Joachim ºi Paul Hindemith. Susþine
anual cursuri de mãiestrie în Germania, Belgia,
Italia, Polonia, Coreea de Sud etc. ºi este membru în juriul mai multor concursuri internaþionale precum „Casals” (Spania) sau „Brahms”
(Austria).
În toamna anului 2005, la Berlin, Ilea a
fost principalul iniþiator ºi organizator al manifestãrilor dedicate împlinirii a 50 de ani de la
moartea lui George Enescu.
El a fost ºi rãmâne un dinamic propagator
al creaþiei enesciene în spaþiul german ºi nu
numai. Cu prilejul unui mare turneu de concerte

- turneu susþinut în anul 1986, în Statele Unite,
în cinci mari oraºe americane situate pe coasta
de Est ºi pe cea de Vest, în compania Orchestrei
„Hungarica” ºi sub bagheta lui Yehudi Menuhin, Cãtãlin Ilea, în calitate de solist - a prezentat
în primã audiþie americanã Simfonia concertantã pentru violoncel ºi orchestrã de George
Enescu. În compania aceluiaºi colectiv simfonic, lucrarea a fost imprimatã ºi difuzatã într-o
ediþie discograficã unicã la acea vreme în contextul vieþii muzicale mondiale1.
„Muzica este cultura sufletului. Când ea
este pãtrunsã de emoþie, depãºeºte orice graniþã!” (Alina Alexoi).

Balerini români în lume
tescu (Germania). Pe scene din diferite colþuri
ale lumii, aceºtia s-au bucurat de aplauze ºi
premii ºi au reprezentat, deopotrivã, mesageri ai
României în lume.
Dupã ce ºi-au fãcut un renume în þarã,
mulþi dintre dansatorii amintiþi mai sus, s-au
împrãºtiat, din varii motive, în cele patru zãri,
unde au continuat sã evolueze, predând ca maeºtri de balet sau pedagogi.
Materialul de faþã aduce în atenþie trei
balerini români de seamã, stabiliþi de mulþi ani
în strãinãtate, care au contribuit la strãlucirea
artei coregrafice româneºti ºi internaþionale, urmând ca în numerele viitoare sã-i supunem
atenþiei ºi pe alþii.

Gelu Barbu, balerin, profesor ºi coregraf de talie mondialã
„Nimeni nu mi-a sugerat mai bine decât
Gelu Barbu adevãrul pascalian despre om ca o
trestie gânditoare. O minte flexibilã într-un corp
inteligent: ar putea fi definiþia dansatorului dintotdeauna, dar din nefericire, se potriveºte doar
unora, printre care balerinul ºi profesorul român
de dans stabilit în Canare. Gelu Barbu este
metafora vie a dansului.”2(Nicolae Manolescu).
Renumitul balerin român Gelu Barbu s-a
1
2

nãscut la 14 aprilie 1932, la Lugoj, România.
Fiu al celebrului compozitor Filaret Barbu, emblematicul balerin al artei coregrafice româneºti
a crescut într-o familie de mari oameni de culturã, precum marele poet Lucian Blaga sau
Cornelia ºi Mihai Brediceanu. În anul 1951, a
obþinut o bursã de stat de specializare la celebra
ªcoalã de coregrafie din Leningrad, unde ºi-a
perfecþionat studiile, obþinând, în 1955, Diplo-

http://www.anonimul.ro/2009_cilea_ro
http://www.sensotv.ro/arte/Colectia-SensoTV-1122/gelu-barbu-balerin-profesor-coregraf#/0
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aima baletului românesc a fost rãspânditã pe toate meridianele lumii
datoritã unor artiºti precum: Silvia
Irinel Liciu, Gabriel Popescu, Valentina
Massini, Sergiu ªtefanschi (Canada), Amatto
Checiulescu (Canada), Magdalena Popa
(Canada), Elena Dacian, Gheorghe Cotovelea,
Petre Ciortea, Ioan Tugearu, Rodica Simion
(Germania), Pavel Rotaru (SUA), Marin Boeru
(SUA), Aurora Rotaru (Suedia), Cristina Hamel
(Germania), Gelu Barbu (Spania), Gigi Cãciuleanu (Franþa), Ruxandra Racovitzã (Franþa),
George Bodnarciuc (Italia), ªtefan Bãnicã
(Italia), Irina Panã (Italia), Marinel ªtefãnescu
(Italia), Vasile Petruþiu (SUA), Monica Uþã-Fo-
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Gelu Barbu

ma de Stat (URSS) ca balerin si profesor. Primul
contract profesional l-a avut, în 1944, la Opera
Românã din Bucureºti, avându-l maestru de balet pe Oleg Danovsky. Între anii 1955-1961, a
fost numit prim-balerin al Operei Române din
Bucureºti, unde a dansat, alãturi de nume sonore
ale baletului românesc: Irinel Liciu, Valentina
Massini, Simona ªtefãnescu, Sanda Orleanu,
Ileana Iliescu, Rina Constantini sau Magdalena
Popa. Din motive politice, în anul 1961, a plecat
în exil. În anii care au urmat pânã în 1964, a
dansat la Televiziunea Bavaria din München în
baletul L’AprPs-Midi d’un Faune de Debussy,
în coregrafia sa, în recitaluri T.V. în Italia, la
Ruinele din Pompei, Ostia Romana ºi Capri. A
fost prim-balerin al Operei Oslo (1963), al Companiei de Balet Birgit Cullberg (Stockholm), al
Companiei Suedeze Ivo Cramer (unde a dansat
în spectacolul Viaþa Sf. Antón de Padua). A
lucrat cu maeºtrii coregrafi Anthony Tudor,
Alan Carter, Walter Gore, Brian Macdonald,
Joan Harris ºi a dansat cu prim-balerinele
Henny Murer, Dame Beryl Grey, Anne Borg,
Hanne Skram, Sonia Arova, Mete Moler si Kari
Vengard. Între anii 1964-1966, Opera din Nürnberg l-a avut prim-balerin, iar Opera din München l-a invitat sã danseze cu marile balerine
Eleonor Amreich, Dulce Anaya ºi Margot
Werner, creând spectacole memoriabile.
Stabilit din 1966 în Spania, în Las Palmas
de Gran Canaria, a pus bazele baletului clasic
spaniol. Aici ºi-a creat compania de balet ce-i
poartã numele, cu care a fãcut turnee în Spania,
în Portugalia, la Sankt Petersburg, Festivalul

Internaþional George Enescu, Opera Româna
din Timiºoara, Opera Naþionalã din Bucureºti,
Teatrul „Traian Grozãvescu” din Lugoj.
Din ºcoala lui Gelu Barbu s-au afirmat
mari dansatori ºi profesori spanioli: Silvia Munt,
Heather Robertson, Miguel MontaZez, Wendy
Artiles, José Manuel Armas, Oscar Millares,
Tony Britmon, Amelia Estévez, Elisabeth
Mateo, Aida Lustres, Pedro Gomez ºi mulþi altii.
Gelu Barbu a susþinut cursuri de balet la
Las Palmas ºi Lisabona unde a predat miºcarea
în „poante”, lucru dificil pentru bãrbaþi, aºadar,
o performanþã aparte a acestuia.
Activitatea coregrafului Gelu Barbu este
extrem de densã. În 1975, a realizat primul musical în Spania, Jesus Christ Superstar, care a a
fost zilnic pe afiº, timp de doi ani. La premiera
de la Madrid a asistat compozitorul Andrew
Lloyd Webber, care a considerat cã este una
dintre cele mai bune montãri dupã cea de pe
Broadway. A creat coregrafii originale (270)
colaborând cu compozitorii J.J. Falcón Sanabria,
Guillermo García Alcalde, Lothar Siemens, Blas
Sánchez, Néstor Álamo, Cruz de Castro, Julio
Barri, J.J. Millares, Kaelo del Río, Sindo
Saavedra, precum ºi cu pictorii Pepe Dámaso,
Lola Massieu, Mario Antígono, Manolo Padorno ºi cu regizorul de teatru Toni Suárez.
A fost atras de muzica lui Wagner,
Preludiu ºi Moartea Isoldei din Tristan ºi Isolda
ºi secvenþe din Tannhauser: Uvertura ºi Venusberg. Coregrafia lui Gelu Barbu, extrem de plasticã ºi sugestivã, ºi-a gãsit suportul ideal în erotismul si melodicitatea wagnerianã.
De asemenea, miºcarea brownianã l-a fascinat pe marele coregraf. Savanþi de la Las Palmas,
Madrid ºi Lisabona i-au propus sã-ºi imagineze o
coregrafie pornind de la miºcarea atomilor în jurul
nucleului. Baletul creat a fost prezentat în premierã la Las Palmas, iar apoi, într-o formulã nouã,
la Madrid ºi Barcelona, pe muzicã modernã, alertã, sugerând o „fugã” continuã.
Activitatea sa artisticã a fost recunoscutã,
onoratã ºi elogiatã, aºa cum se cuvine, atât pe
plan internaþional, cât ºi naþional. A fost primit
personal ºi premiat de preºedintele Indiei, J.
Nehru. În anul 1964, regele Norvegiei Olav V
l-a decorat cu „Ordinul Constitutiei”, în 1994,
regele Spaniei, Juan Carlos i-a conferit titlul de
„Fiu adoptiv al oraºului Las Palmas de Gran
Canaria”, în semn de omagiu pentru cei 45 de
ani de carierã coregraficã ºi un sfert de veac de
când artistul român a activat în Peninsula Ibericã. De asemenea, excelentul balerin român a
devenit Cetãþean de onoare al Insulelor Canare.
De aceastã calitate nu beneficiazã, în mod o-
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biºnuit, decât personalitãþile locului. Singurul
strãin care a mai primit - post mortem - acest
titlu a fost un alt român renumit, Alexandru Ciorãnescu, dupã o viaþã trãitã în Tenerife. În acelaºi an 1994, la Teatrul „Pérez Galdós” din Las
Palmas de Gran Canaria, a fost dezvelit bustul
sãu în bronz.
Tot pentru cei 45 de ani de scenã, Gelu
Barbu a fost omagiat ºi în România (Lugoj,
Timiºoara, Bucureºti). În 2002, preºedintele Ion
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Iliescu i-a acordat Ordinul Naþional „Steaua României” în grad de Cavaler, pentru merite culturale excepþionale.
Notorietatea maestrului român i-a determinat pe spanioli sã editeze o lucrare biograficã,
Gelu Barbu - ritmul sentimentelor, apãrutã în
anul 2002, ce cuprinde fotografii din întreaga sa
carierã, însoþite de textul semnat de un cunoscut
scriitor iberic, Antonio Pita Cárdenes. Se pregãteºte ºi un film inspirat din aceastã biografie.

panie de balet, Associazione Balletto Classico
din Reggio Emilia, care ºi-a propus sã promoveze un balet rafinat ºi perfecþionist. Repertoriul
sãu se bazeazã pe clasic, dar ºi pe neoclasic ºi pe
modern, cuprinzând un numãr impresionant de
spectacole ce se desfãºoarã atât în marile teatre
lirice, dar ºi în spaþii deschise. Palmaresul acestei Companii de Balet a trecut graniþele Italiei, an de an fiind puse în scenã în jur de 70 de
spectacole în Italia ºi în lume. Pânã în prezent,
echipa lui Marinel ªtefãnescu a participat la
peste 2.000 de spectacole pe tot globul, bucurându-se de o mare popularitate în rândul publicului. În ceea ce priveºte scenografia, distinsul balerin român a colaborat cu Hristofenia
Cazacu ºi are o strânsã colaborare cu compozitorul Adrian Enescu, care l-a inspirat în baletele sale. Compania sa a fost invitatã sã evolueze la sediul ONU de la Geneva, la Los
Angeles, la Vatican, la Kyoto, într-un templu
budhist, la Graz, pentru o mare întâlnire
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Marele balerin român Marinel ªtefãnescu,
cel cãruia îi place sã afirme „Cât este de minunat
sã vezi pe cineva dansând notele!”, s-a nãscut la
Bucureºti. La sfatul unchiului sãu, prim-balerinul Gabriel Popescu, s-a înscris la ªcoala de
Balet a Operei din Bucureºti, unde a obþinut, cu
maximum de voturi, diploma în 1967. Devenind
prim-balerin al Operei Române, a fost invitat la
Moscova pentru un curs de perfecþionare la
Teatrul „Balºoi” ºi apoi la „Kirov” din Leningrad. În 1969, ºi-a început cariera internaþionalã. Timp de patru ani, a fost prim balerin la
Opera din Zürich, unde a fost rãsplãtit cu ropote
de aplauze alãturi de Rudolf Nureiev. În 1976,
s-a cãsãtorit la Londra cu Louise Ann Smith ºi
au împreunã trei fete. Fugind din þarã, a obþinut
cetãþenia italianã în 1984.
Cunoscut ca una din stelele baletului românesc, Marinel ªtefãnescu a parcurs, dupã plecarea din þarã, o carierã impresionantã care a
însemnat evoluþia pe cele mai mari scene ale
lumii. Supranumit un „danceur noble”, a fost
invitat pe scenele teatrelor de Operã din Europa
ºi din Asia, dansând în Gale Mondiale, avându-le ca partenere pe Alicia Alonso, Tessa
Beaumont, Magdalena Popa, Ileana Iliescu, Natalia Makarova, Liane Daydé, Ekaterina Maximova, Vera Kirova, Liliana Cosi.
Dupã întâlnirea de la Madrid cu Liliana
Cosi, o balerinã italianã cu linii ºi tehnicã pur
clasice, Marinel ªtefãnescu a început sã danseze
alãturi de ea, formând un cuplu artistic care
dureazã ºi astãzi. Au fost ovaþionaþi la Berlin,
San Carlo din Napoli, la Bordeaux ºi Paris, pe
scena de la Scala, în Giselle, Excelsior,
Schiaccianoci, Les Sylphides, Romeo ºi Julietta,
dar ºi la Zürich, Londra, Berlin, Pavia, Bordeaux ºi Festivalul de la Havana din Cuba.
La sfârºitul anului 1977, Marinel ªtefãnescu a format, împreunã cu soþia sa Louise ºi
celebra balerinã italianã Liliana Cosi, o com-
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Marinel ªtefãnescu, balerin, coregraf ºi pictor român
de renume internaþional

Marinel ªtefãnescu
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ecumenicã, la Roma, în onoarea Maicii Tereza
de Calcutta, la San Jose ºi în Costa Rica în
cadrul Festivalului Artelor. Munca acestei companii a fost rãsplãtitã cu premii internaþionale ºi
naþionale. În 1990, Marinel ªtefãnescu a organizat câteva turnee ale Companiei de Balet
Clasic la Bucureºti, Cluj, Iaºi ºi Lugoj, cu
Retrezirea umanitãþii, Rãdãcini ºi Triptic.
Din 1978, este directorul didactic al ªcolii
de Balet din Reggio Emilia, lansând nume de
rezonanþã în lumea baletului, contribuind la formarea lor, dar ºi la formarea gustului publicului
pentru balet.
De asemenea, a organizat, alãturi de tineri
regizori de la Teatrul „Fraschini” din Pavia,
spectacole având ca invitaþi ºi balerini din România.
Personalitate de vârf a exilulului românesc, Marinel ªtefãnescu a purtat mesajul baletului pretutindeni în Europa, dar ºi în Asia ºi
America, încununând lunga sa carierã de balerin
si coregraf cu importante premii de recunoaºtere
internaþionalã.
În 1968 a obþinut Marele Premiu ºi Medalia de Aur la Concursul Internaþional de Dans
de la Varna, condus de Barâºnikov. În 1969, a
fost rãsplãtit cu Premiul pentru cea mai bunã
interpretare la Concursul de Balet de la Moscova.
În 2002, ca recunoaºtere a valorii ºi geniului sãu creativ, a fost rãsplãtit cu „Steaua
României” în grad de Cavaler, din partea preºedintelui României.
Dincolo de pasiunea sa ca prim-balerin,
Marinel ªtefãnescu ºi-a descoperit vocaþia
pentru coregrafie. În aceastã calitate, a dat
naºtere la zeci de producþii, fiecare creaþie a sa
fiind conceputã într-o manierã globalã, incluzând muzicã, coregrafie, gest, lumini, costume.
Dintre creaþiile ce poartã marca Marinel ªte-

fãnescu se pot aminti: Orfeu ºi Euridice de
Gluck, douã balete, Patetica de Ceaikovski ºi
Uvertura fantasticã la Romeo ºi Julieta, Nopþile
Aurorei de Ceaikovski, Spartacus de Haciaturian, Concertul pe muzica lui Rahmaninov,
Anafura, compoziþia lui Adrian Enescu,
Coppelia de Delibes, Don Quijote de Minkus,
Deºteptarea Florei de Drigo, Deºteptarea umanitãþii de Stravinski, Dialog cu infinitul de
Adrian Enescu, Rãdãcini de Liszt, Rãdãcini de
Enescu, Omagiu lui Degas de Chopin, Ave
Maria de Gounod, Doina, pe muzicã popularã
româneascã, Suite de dans spaniol de Albeniz,
Vals fantastic de Glazunov, Slanci de George
Enescu, Vârsta primului sãrut de Brahms, Amintirea Maicii Tereza din Calcutta pe muzica
lui Mozart, Valsul florilor de Ceaikovski, Nocturnele lui Chopin, Ca doi porumbei de Albinoni, Primãvara de Vivaldi, Naturã ºi dragoste
de Mozart, Rosa mistica de Skriabin, Noaptea
de George Enescu.
În 2002, dupã tragicul eveniment al cãderii celor douã Turnuri gemene, a creat baletul
Ground Zero - Nuovo Giardino, pe muzicã de
Samuel Barber, Adrian Enescu ºi Ceaikovski.
Stabilit de mai bine de 40 de ani în Italia
(1970), Marinel ªtefãnescu este ºi un talentat
pictor. Începând cu anul 1998, a pictat numeroase tablouri, pe care le-a expus atât la Bucureºti, cât ºi la Roma, Edmonton, Gallarate,
Livorno, Milano ºi în Reggio Emilia. Talentul
sãu artistic a fost primit cu admiraþie de cãtre
criticii de artã. Unul dintre tablourile sale se aflã
expus în colecþia Vaticanului, fiind un cadou
dãruit Papei Ioan Paul al II-lea. „Prezenþa maestrului în cadrul acestei mari manifestãri nu
poate fi decât o mândrie, o valoare reprezentativã pentru ceea ce înseamnã România în patrimoniul cultural european.”1

Pavel Rotaru, artistul care le-a arãtat americanilor cum se face balet
Prim-balerinul Pavel Rotaru, cel care ºi-a
fãcut un renume internaþional ca director artistic,
maestru de balet ºi coregraf, s-a nãscut într-o familie de oameni simpli, din localitatea Bujoreni,
judeþul Teleorman. La vârsta de 9 ani, s-a înscris la
o ºcoalã de balet pentru a câºtiga un ban, dar odatã
ajuns pe scenã, a descoperit o altã lume, pe care a
cucerit-o din România, pânã în America.
În anul 1966, a absolvit Academia de Balet Clasic din Bucureºti, avându-i ca profesori
pe Nicolae Iacobescu, Gelu Matei, Oleg
1

http://2008.rgnpress.ro/content/view/32263/

Danovsky ºi Cora Benador. Apoi, ºi-a continuat
studiile în Rusia la renumitul Teatru „Kirov”,
din Sankt Petersburg, unde a plecat, cu soþia sa,
balerina ºi profesoara de balet Aurora Rotaru.
Prin pregãtirea de aici în stil Vaganova, la care
s-au adugat talentul ºi viziunea sa, marele maestru ºi-a câºtigat admiraþia ºi aprecierea profesioniºtilor, studenþilor ºi publicului din întreaga
lume.
Începând cu anul 1966, a fost prim-balerin
al Baletului Operei Naþionale Române din Bu-
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Aurora ºi Pavel Rotaru

atât în Atlanta, cât ºi în România. În 1999, în Atlanta, Preºedintele României, Emil Constantinescu, i-a înmânat un premiu pentru contribuþia
remarcabilã adusã artei ºi culturii româneºti. În
2002, a primit cea mai înaltã distincþie oferitã
unui artist în România: Ordinul Naþional „Steaua României” în grad de Cavaler.
De asemenea, a primit distincþii din partea
a trei primari ai Atlantei, iar în 2005, a fost
nominalizat pentru titlul de Man of the Year de
cãtre revista Woman din Atlanta.
Având în spate o carierã de peste 50 de ani
de dans ºi 40 de ani de profesorat, cu un parcurs
profesional impresionant pe plan mondial, Pavel
Rotaru îºi continuã viaþa mai departe pe scenã.
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lebedelor care a fost pentru prima datã în istoria
baletului din Atlanta. A mai montat lucrãri clasice (Don Quijote, Pas de quatre, Spãrgãtorul
de nuci) ºi neoclasice (Carmen, Anotimpurile,
Romeo ºi Julieta) în versiune proprie. În 1991, a
participat cu compania sa la Festivalul Internaþional „George Enescu”. În anul 2005, ºi-a
închis compania din Atlanta.
Revenind în Europa, este maestru de balet
al Baletului Naþional Sloven din Maribor, apoi
al Baletului Naþional Croat din Rijeka. La Teatrul de Balet din Sibiu, pune în scenã spectacole,
în care îmbinã actoria cu baletul ºi orchestra. A
semnat coregrafia baletelor „Carmen” ºi „Romeo ºi Julieta” în stagiunea 2010-2011, ºi „City
Beat” în stagiunea 2011-2012.
Personalitate a baletului internaþional, Pavel Rotaru a primit numeroase premii ºi distincþii pentru contribuþia sa în domeniul artelor
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cureºti. Totodatã, Pavel Rotaru a fost prim-balerin al Royal Ballet de Wallonie din Belgia,
prim-balerin, coregraf ºi profesor al Baletului
Operei Naþionale Croate din Zagreb timp de
patru ani, în perioada 1979-1982. Dupã ce s-a
mutat, în Statele Unite (1982), a devenit
prim-balerin al Baletului Pacific Northwest din
Seattle ºi al Baletului Atlanta din Georgia.
De-a lungul carierei sale a jucat, în rolul
principal, în opere precum Lacul lebedelor, Don
Quijote, Carmen, Othelo, Frumoasa din pãdurea adormitã. Cel mai memorabil spectacol a
fost o reprezentaþie la Zagreb în Giselle. De
asemenea, a evoluat, ca artist invitat, cu trupe
importante din întreaga Europã ºi Rusia. La invitaþia Aliciei Alonso, a dansat în Festivalul
Naþional de Balet din Cuba
La 25 de ani, din 1973, a început sã predea
la Opera Naþionalã de Balet, inclusiv unor artiºti
emeriþi precum Ileana Iliescu, Coto Velea ºi
alþii.
În anul 1976, a debutat în coregrafie, înfiinþând, alãturi de muzicianul Ion Bãdãnoiu o
cameratã coregraficã, pentru care a fãcut multe
spectacole ºi coregrafii, îmbinând baletul ºi muzica pe scenã. Astfel, spectacolele lui au fãcut ca
sãlile sã fie arhipline. În aceastã calitate, Pavel
Rotaru a beneficiat de o recunoaºtere internaþionalã. La Festivalul din Finlanda din 1979, a
primit aprecieri din întreaga lume pentru coregrafia inovatoare din Camerata Coregrafica.
În 1981, a plecat în America ºi s-a stabilit
în statul Atlanta. În anul 1986, ºi-a deschis propria ºcoalã de balet cu baze româneºti – International Rotaru Ballet School – dorind sã arate
oamenilor o altã laturã a acestei arte aºa cum a
învãþat-o în România, deoarece acolo era un alt
stil. Studenþii sãi au participat la competiþii internaþionale ºi au absolvit ca dansatori profesioniºti în companii renumite, precum Boston
Ballet, Pacific Northwest Ballet, Houston Ballet
sau Colorado Ballet.
Având succes, Pavel Rotaru a fondat companiile profesioniste: International Ballet
Rotaru ºi Ballet du Soleil la Atlanta, în care a
folosit dansatori din propria ºcoalã, dar ºi din
alte pãrþi. La un an de la deschiderea companiei,
în 1989, a montat un spectacol de balet care a
înregistrat un succes imens, fiind o premierã
pentru statul american, punând în scenã Lacul

25

26

DECEMBRIE 2012

„Mergem înainte, cu gândul spre casã”
Simona GABOR
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„M

ergem înainte, cu gândul spre
casã” este sloganul ce i-a reunit pe studenþii români care
studiazã în afara graniþelor þãrii, formând Liga
Studenþilor Români din Strãinãtate, cu filiale în
30 de þãri. Obiectivul lor principal este de „a
apãra ºi promova drepturile ºi interesele academice, profesionale, sociale, civice ºi culturale
ale membrilor sãi, precum ºi de a sprijini contribuþia lor la dezvoltarea României”.
Liga Studenþilor Români din Strãinãtate
(LSRS) ia naºtere pe 8 ianuarie 2009 din dorinþa
fondatorilor de a contribui la coagularea studenþilor români care studiazã la universitãþi din strãinãtate, propunându-ºi pentru început „reunirea
studenþilor ºi absolvenþilor români din strãinãtate
într-o comunitate unitã”. Eforturile, ambiþia ºi
consecvenþa le sunt rãsplãtite pe mãsurã, bucurându-se, pe 12 martie 2009, de recunoaºterea
oficialã, de cãtre Senatul României, a „importanþei
strategice a comunitãþii studenþilor ºi absolvenþilor români de peste hotare”. Tot în vara aceluiaºi
an, a început proiectul „Caravana LSRS strãbate
România”, proiect anual major prin care membrii
LSRS oferã în mod gratuit, liceenilor ºi studenþilor
interesaþi, sesiuni de consiliere cu privire la oferta
educaþionalã din strãinãtate, sprijin concretizat
atât în pregãtirea educaþionalã propriu-zisã, cât ºi

în orientarea profesionalã dupã absolvire, inclusiv
prin promovarea ºi susþinerea alternativei „întoarcerea acasã”.
În ianuarie 2010, LSRS sãrbãtoreºte primul
an de existenþã, organizând un nou eveniment care
ulterior va deveni unul major ºi de tradiþie, desfãºurându-se cu regularitate în fiecare an în luna
ianuarie: Gala Ligii Studenþilor Români din Strãinãtate. În cadrul acestui eveniment sunt recunoscute meritele celor mai buni studenþi de peste
hotare, iar juriul este prezidat de Preºedintele Academiei Române. În cadrul galei sunt acordate ºi
premii studenþilor români cu experienþã academicã la cel mai înalt nivel, categoriile fiind urmãtoarele: „Studentul Român al Anului din America de Nord” (1 premiu pentru nivelul universitar
ºi 1 premiu pentru nivelul post-universitar), „Studentul Român al Anului din Europa” (1 premiu
pentru nivelul universitar ºi 1 premiu pentru nivelul post-universitar), „Studentul Român al Anului de pe alte Continente”, „Studentul Român Erasmus al Anului”, „Studentul Anului în România”,
„Premiul Special în Arte” (categorie inauguralã).
Un program de anvergurã lansat în luna mai
2011 este GoStudy - un program complex de consultanþã academicã oferit gratuit tuturor tinerilor
interesaþi sã studieze peste hotare, acesta reprezentând un prim pas spre o admitere de succes în
strãinãtate. În acelaºi an, în luna august, LSRS

LSRL Gala 2012 - eveniment desfãºurat la Palatul Parlamentului
în data de 6 ianuarie 2012
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Meritã sã îi apreciem pe câºtigãtorii galelor
organizate pânã acum, sã le dorim succes pe mai
departe ºi sã sperãm cã se vor întoarce acasã!

Gala LSRS 2010
Marele Premiu Studentul Român al Anului
din Strãinãtate – Theodor Braºoveanu (Princeton University)
Studentul Anului din America – Corina
Tarniþã (Harvard University)
Studentul Anului din Europa – Andrei Ilie
(Oxford Unversity)
Premiu Special (Menþiune) – America – S.
Andrei Anghel (Harvard University)
Premiu Special (Menþiune) – Europa –
Roxana Radu (Central European University)
Gala LSRS 2011
Marele Premiu Studentul Român al Anului
din Strãinãtate – Cristina Ghenoiu (Cornell University)

Gala LSRS 2012
Marele Premiu - cel mai bun student român
din strãinãtate – Alexandra Balahur-Dobrescu
Studentul anului în Europa (ciclul licenþã) –
Mihai Leonard Cîrlãnaru
Studentul anului în Europa (ciclul
post-licenþã) – Marian-Daniel Iordache
Studentul anului în Mmerica de Nord (ciclul
licenþã) – Dragoº Ionuþ Potîrniche
Studentul anului în America de Nord (ciclul
post-licenþã) – Sabina ªtefania Alistar
Menþiune specialã pentru excelenþã –
Alexandru Eugen Ichim
Menþiune specialã pentru excelenþã –
Vadim – Radu Toader
Menþiune specialã pentru excelenþã – Vlad
Petre Glãveanu
Menþiune specialã pentru excelenþã – Anca
Mãdãlina Farcaº
Menþiune specialã pentru excelenþã –
Ramona Todoca
Menþiune specialã pentru excelenþã – Tudor Alexandru Dumitraº
Menþiune specialã pentru excelenþã – Rareº
Vernica
Studentul anului în România – Mihaela Diana Aldea
Bibliografie:
http://www.lsrs.ro/
/ http://gala.lsrs.ro/gala-lsrs/gala-2012/castigatori/
/ http://educativa.ro/index.php?page=stiri
/

ROMÂNI ÎN LUME

Studentul Român al Anului din Europa –
Licenþã – Alexandra Dobra (University of York)
Studentul Român al Anului din Europa –
Post-universitar – Cosmina Dorobanþu (Oxford
University)
Studentul Român al Anului din Europa –
Post-universitar – Radu Beleca (Brunel University)
Studentul Român al Anului din America –
Licenþã – Patricia Florescu ( Harvard University)
Studentul Român al Anului din America –
Post-universitar – Ruxandra Paul (Harvard University)
Studentul Român Erasmus al Anului –
Valeria Popa (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne)
Premiu Special (Menþiune) – Europa –
Post-universitar – Victor Adrian Prisãcariu
(Oxford University)
Premiu Special (Menþiune) – Europa –
Post-universitar – Mihai Copãceanu
Premiu Special (Menþiune) – America –
Post-universitar – Cristiana Grigore (Vanderbilt
University)
Premiu Special (Menþiune) – America –
Post-universitar – Mihai Cucuringu (Princeton
University)
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lanseazã la Bucureºti Forumul România Junã, eveniment organizat cu sprijinul Bãncii Naþionale a
României, prin care se urmãreºte viziunea tinerilor pentru România anilor 2030. Evenimentul
marcheazã ºi 140 de ani de la primul Congres al
studenþilor români de pretutindeni, desfãºurat la
Putna în anul 1871. Ideile, viziunile ºi concluziile
dezbaterilor din cadrul acestui eveniment au fost
publicate în „Programul România Junã: România în
3 Decenii” prezentat oficial la Gala LSRS din 2012.
Anul 2012 debuteazã, pentru LSRS, cu o
suitã de evenimente ºi activitãþi deosebite dar ºi cu
lansarea oficialã a CESAR – Centrul pentru Acces
la Expertiza Studenþilor ºi Absolvenþilor Români
– centru care oferã „un cadru de afirmare pentru
studenþii de elitã precum ºi o bazã de recrutare
pentru companii, instituþii ºi un for de expertizã
pentru viitorul României” . Pe aceleaºi coordonate
se desfãºoarã ºi BCCSE (Business Consulting
Case Study Event), eveniment anual de recrutare a
unor absolvenþi de top, selectaþi pe bazã de concurs. Din paleta vastã de activitãþi, evenimente
culturale ºi proiecte derulate pe parcursul anului
2012, nu putea lipsi „Hai acasã!” – o platformã online de cariere pentru tinerii absolvenþi din strãinãtate interesaþi de oportunitãþi profesionale în
România. Platforma oferã sprijin celor interesaþi,
realizând o conexiune între angajatorii de top de
pe piaþa româneascã ºi absolvenþii români din
strãinãtate.
Dupã o privire diacronicã a evenimentelor
ºi activitãþilor desfãºurate putem aprecia rolul important pe care îl joacã aceastã organizaþie neguvernamentalã, mai ales în rândul tinerilor plecaþi
la studiu la universitãþi de peste hotare, dar ºi al
celor cu potenþial intelectual care ar dori sã urmeze studiile în strãinãtate.
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Românii din Alberta, Canada
Ing. Aurel PANTEA
Edmonton, AB, Canada
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D

e la prima poartã aerianã, Aeroportul
internaþional Pearson Toronto-Ontario
ºi pânã în cele mai nordice oraºe ale
provinciilor vizitate, Manitoba, Saskatchewan,
Alberta, am întâlnit persoane cu origine etnicã
românã.
Canada un model de urmat
În luna august 2012, presa internaþionalã
relata cã doamna Angela Mer kel, cancelarul
federal al Germaniei, fãcea urmãtoarea recomandare „Ar trebui ca toate þãrile membre ale Uniunii
Europene sã urmeze modelul Canadei în privinþa
economiei ºi a disciplinei”. În ultimii 8 ani, fiind la
a treia vizitã în Canada, m-am convins de realitatea celor afirmate.
Se cunoaºte, CANADA, situatã în continentul nord-american, cu o suprafaþã de 9.984.670
kmp ºi o populaþie de 34.300.083 locuitori, a doua
þarã din lume ca întindere dupã Rusia ºi puþin mai
mare decât S.U.A, are o economie dezvoltatã, industrie modernã, agriculturã mecanizatã recunoscutã ºi apreciatã pe plan mondial, un nivel de trai
corespunzãtor ºi o disciplinã demnã de urmat în
exercitarea atribuþiilor de muncã, în timpul liber,
în viata de toate zilele. Rãmâi impresionat de
punctualitatea la serviciu ºi începerea la ora fixã a
muncii, pauza de cafea ºi masã doar la ora stabilitã. Este o plãcere sã vezi spaþiile verzi, parcurile, autostrãzile, ºoselele, strãzile, întreþinute,
curate, cã în spaþiile publice ºi mijloacele de transport în comun nu se fumeazã, nu vezi câini vagabonzi, cã la plimbarea pe jos prin cartiere, persoane necunoscute de diverse etnii, te salutã (Hi
sau Hello!), iar conducãtorii auto vãzând pietonul
aºteptând pentru a traversa strada prin locurile
marcate, se opresc la 10 m ºi cedeazã trecerea etc.
De la intrarea în clãdirile centrelor de sãnãtate,
cabinete ale medicilor de familie de medicina
generalã sau stomatologie, încãlþãmintea stradalã
o introduci în ºoºoni (de protecþie sanitarã), iar
copiii care aºteaptã pentru consultaþii, la intrare au
o camerã pentru joacã dotatã cu jucãrii adecvate.
Canada are forma de guvernãmânt monarhie constituþionalã, stat federal parlamentar, format din 10 provincii (Ontario, Quebec, British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, New
Brunswick, Nova Scotia, Newfoundland and

Clãdirea Parlamentului Provinciei Alberta

Labrador, Prince Eduard Island) ºi 3 teritorii
(Northwest Territories, Yukon Territory, Nunavut). Limbile oficiale sunt engleza ºi franceza.
Potrivit datelor prezentate în cadrul Statistics Canada - Census (recensãmânt), dacã în anul
2001 avea o populaþie de 30.007.094, în 2011 era
de 33.476.688, iar conform ultimelor cifre publicate în 2012 a ajuns la 34.300.083. În Canada
existã mai mult de 200 de minoritãþi entnice, de diverse religii, culturi ºi convieþuiesc în buna înþelegere ºi respect reciproc.
Alberta, situatã în partea de vest a Canadei,
una dintre cele mai bogate provincii, are o suprafaþã de 661.190 kmp ºi o populaþie de
3.844.175 persoane. Se învecineazã la est cu provincia Saskatchewan, la vest cu British Columbia,
Northwest Territories la nord ºi la sud cu statul
Montana din S.U.A. Pãmântul din preerie fiind
deosebit de fertil, Alberta este grânarul þãrii, lanurile de grâu se pierd pe linia orizontului. Are vaste
suprafeþe agricole cultivate, iar în partea de nord
pânã în zona cercului arctic, forestiere, ºi o industrie cu tehnologii avansate. Subsolul sãu cantoneazã la micã adâncime însemnate rezerve de
resurse minerale de cãrbuni, nisipuri bituminoase,
þiþei ºi gaze naturale, baza industriei. Din statistici
rezultã cã mari fonduri sunt alocate anual de cãtre
Guvern pentru educaþie, sãnãtate, culturã, infrastructurã ºi un numãr impresionant de programe ºi
investiþii cu fonduri private pentru locuinþe, dezvoltarea capacitãþilor de producþie a companiilor etc.
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anul 2001, comunitatea de origine etnicã românã
era de 131.830, ºi era grupatã în 8 provincii ale
Canadei: 56.615 Ontario; 19.455 Quebec; 19.910
British Columbia; 20.235 Alberta; 10.290 Saskatchewan; 3.950 Manitoba; 815 Nova Scotia;
115 Newfoundland and Labrador, cifre prezentate
ºi în Pagini Aurii Româno-Canadiene, ediþia
2008. În anul 2006 numãrul persoanelor de origine
românã a crescut la 192.170, dintre care: 79.650
persoane cu origine etnicã românã unicã ºi
112.520 persoane cu origine etnicã multiplã. În
aria Calgary sunt 9.470 persoane cu origine etnicã
românã ºi 9.310 la Edmonton. Se poate afirma cã
ei provin din toate judeþele României. Desigur, în
anul 2012, numãrul persoanelor cu origine etnicã
românã este mai mare potrivit evidenþelor întocmite cu ocazia referendumului, de cãtre instituþiile
româneºti abilitate.

Comunitatea cu origine etnicã
românã se bucurã de aprecierea
Guvernului Provinciei Alberta
În anul 1986 descendenþi ai primilor români
albertani, membri ai Societãtii Româno - Canadiene din Provincia Alberta, au stabilit ºi au amenajat la 6 km est de Willingdon ROMANIAN
PIONEER MUSEUM BOIAN, aºa cum poþi citi
denumirea de pe poarta de intrare în incinta pe
care sunt arborate de-o parte ºi de alta drapelul
Canadei ºi al României. Am poposit aici în jurul
amiezii, duminicã 23 septembrie 2012, o zi însoritã cu temperatura de +25 grade Celsius. Pe
hotar, cu toatã ziua de odihnã, fermierii secerau
culturile de grâu de pe lanurile care se pierd în
zare. Aici, în incinta muzeului am vãzut o casã de
locuit, având în faþã stema vremii din Bucovina, în
pridvor un tablou cu membrii unei familii dintre
primii sosiþi, îmbrãcaþi în straie bucovinene, fosta
ºcoalã cu limba de predare românã, cuptorul
pentru copt pâine, un bordei, hambarul, fântâna cu
cumpãnã, grajdul, cãruþa, atelajele agricole folo-
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Clãdirea muzeu în stil bucovinean
a ªcolii cu predare în limba romãnã
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Evoluþia imigraþiei româneºti
Primii imigranþi români au sosit în
Canada la sfârºitul secolului al XIX-lea ºi
s-au aºezat în Sakatchewan ºi Alberta.
Guvernul Canadei, la sfârºitul sec. XIX ºi
începutul sec. XX încuraja ºi susþinea
imigraþia, în baza unui act legislativ „Dominion of Canada”, prin care fiecare
imigrant primea 160 acres de pãmânt (1
acres = 4.050 mp) adicã 64,8 ha de pãmânt
cu condiþia sã-ºi construiascã o locuinþã,
sã cultive cea mai mare parte din pãmânt,
sã plãteascã o taxã de 10 dolari ºi dupã 3
ani devenea proprietar definitiv.
În luna martie 1898 au ajuns în Alberta primele familii din Boianul Bucovinean,
s-au aºezat la 100 km nord est de Edmonton. În
aprilie 1900 au imigrat un numãr mai mare, aºa cã
în 1901 erau mai mult de 100 de familii ºi astfel a
luat fiinþã Boianul Albertan, localitatea mai târziu
fiind denumita Willingdon. Pentru început au locuit în bordeie ºi au început sã construiascã case în
stil bucovinean. Din anul 1903, au început sã ridice o bisericã ortodoxã românã, dupã modelul
celei din satul de origine din Bucovina, pe care au
finalizat-o în 1905 cu hramul „Sfanta Maria”. Aici
a luat fiinþã în anul 1909 prima ºcoalã cu predare
în limba românã. Dupã 1903 alþi bucovineni s-au
aºezat în Hairy Hill ºi Hamlin, localitãþi apropiate
de Boian. Au fost ridicate biserici ortodoxe, în
anul 1911 la Hairy Hill cu hramul „Naºterea
Fecioarei Maria”, la Hamlin în 1912 „Pogorârea
Duhului Sfânt” ºi în 1914 la Shepenit „Înãlþarea
Sfintei Cruci”.
În anul 1914, numãrul imigranþilor români
în Canada era de 8.031, iar dupã Marea Unire
numãrul a început sã creascã, ajungând la 29.056
în anul 1921, majoritatea proveneau din Bucovina
dar au început sã soseascã ºi din Muntenia, Transilvania, Banat, Dobrogea. Din datele vremii, cât
ºi din cele cunoscute de la bunicii noºtri, care ºi ei
în perioada respectivã au fost temporar imigranþi
doar 2-3 ani, putem afirma cã în perioadele respective bihorenii, maramureºenii, sãlãjenii ºi sãtmãrenii imigrau în S.U.A.
Din anul 1938 mulþi dintre fermieri au devenit ºi lucrãtori la minele de cãrbuni, treptat unii
tinerii sau îndreptat spre Edmonton, aºa încât
astãzi 2012, în Boian (Willingdon), locuitorii sunt
din a doua sau a treia generaþie, cu nume de Mike,
Ted, Steve, John, George, Vasile, Darene, Virgil,
Sandy, Nick, Lucy, Ioan, Maria, Mary etc unii
provenind din cãsãtorii de naþionalitãþi diferite,
cetãþeni ai Canadei.
Dupã cel de Al Doilea Rãzboi Mondial ºi în
special dupã 1989, numãrul imigranþilor de origine etnicã românã a crescut potrivit cifrelor din
Statistics Canada ºi Citizenship & Immigration. În
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site, atelierul de fierãrie ºi reparat unelte. Tãbliþa
de pe bordei indicã „Bordeiul a fost construit aici
în 1993”. Din anul 1998 s-a ridicat obeliscul – 100
YEARS OF ROMANIAN PRESENCE în ALBERTA – în faþa cãruia este aºezat un plug. Pe
cele patru feþe ale obeliscului sunt plãci din bronz,
pe care sunt înscrise: numele primelor 90 de familii aºezate în Boian ºi împrejurimi; o Dedicaþie
pentru cei care au întemeiat Boianul Albertan ºi
numele membrilor fondatori ai muzeului; numele
membrilor Societãþii Româno - Canadiene din Alberta, membri ai Comitetului de organizare ºi care
au sponsorizat Centenarul.

Obeliscul – 100 de ani de prezenþã
a românilor în Alberta

Pe una din feþe se exprimã admiraþia ºi respectul descendenþilor pentru primii pioneri, familiile Ichim Yurko ºi Elie Ravliuk sosiþi din Boianul bucovinean ºi consemnate trei evenimente:
• În 1978 a avut loc „adunare mare” în
Boian, a celebrãrii ºi reuniunea descendenþilor;
• În 1983 a fost construitã „Casa românã”
Senior Citizen Rezidential Complex Edmonton, în
baza unui plan ºi a unui Program finanþat de Guvernul Albertei;
• În 1986 Michael G. Toma descrie istoria
familiilor ºi viaþa pionerilor din Boian, cu sprijinul
financiar al Societãþii Româno-Canadiene din Alberta.
La circa 100 m, pe o micã colinã, se aflã
Biserica strãjuitã de brazi argintii, 2 clopote mari
din bronz, cimitirul cu monumentele funerare grupate pe familii, cruci din marmurã albã, monumentul eroilor, Crucea Albã din marmurã, înaltã
de cca 10 m, iluminatã electric, unde se oficiazã
ceremonii specifice.
Canadienii cu origine etnicã românã sunt
prezenþi aproape în toate ramurile economiei, unii
dintre ei deþin funcþii de conducere. Românii au
adus cu ei datinile, obiceiurile ºi credinþa strãbunã.
Prin munca lor alãturi de localnici ºi-au adus ºi îºi
aduc contribuþia la dezvoltarea þãrii ºi a vieþii
culturale, aºa cum de altfel este scris cu majuscule

în relief, în limba românã, pe placheta din bronz
situatã pe peretele exterior de la intrarea în Biserica Ortodoxã Românã Boian, consemnare pe
care o redau în totalitate:
BISERICA SFÂNTA MARIA.
COLONIªTII ROMÂNI AU SOSIT LA BOIAN
ÎN 1898, PRIMII DIN ÞARA LOR, CA
LOCUITORI AI CANADEI. CU EI AU ADUS
TOT CE AU AVUT PE LUME, PRECUM ªI
CREDINÞA.
BISERICA SFÂNTA MARIA A FOST
CONSACRATÃ ÎN ANUL 1905, PRIMA
DINTRE TOATE BISERICILE ORTODOXE
ROMÂNE DIN ACEST DISTRICT ªI RÃMÂNE
SÃ FIE UNA DINTRE CELE MAI VECHI CARE
A RÃMAS ÎN SLUJBÃ PE CONTINENTUL
NORD AMERICAN.
BISERICA SFÂNTA MARIA A FOST ALEASÃ
ªI NUMITÃ UN IZVOR ISTORIC AL
PROVINCIEI NOASTRE, 13 IULIE 1977,
DUPÃ PROPUNEREA ONORABILULUI
HORST A. SCHMID, MINISTRUL CULTURII ªI
A ONORABILULUI W.J. YURKO, MINISTRUL
PENTRU LOCUINÞE ªI LUCRÃRI PUBLICE.
NUMIREA ACESTUI LOCAª
COMEMOREAZÃ CREDINÞA COLONIªTILOR
ROMÂNI ªI RECUNOAªTE CONTRIBUÞIA
LOR ENORMÃ DEPUSÃ SPRE
DEZVOLTAREA ÞÃRII ªI VIEÞII
CULTURALE ÎN PROVINCIA ALBERTA.
RIDICATÃ DE CÃTRE
GUVERNUL PROVINCIEI ALBERTA

Peste drum, în fata muzeului, se aflã casa
din zidãrie de piatrã, cu etaj. Deasupra intrãrii
principale, numele proprietarului „BOIAN MAREA
1937”, casã acum amenajatã pentru festivitãþi. De
o parte ºi de alta a muzeului, sunt case ale fermierilor înconjurate de mari suprafeþe agricole
cultivate cu cereale. Trecãtorul aflã de pe tabla de
lângã drum, – casa ºi anexele gospodãreºti fiind cu
cca 50-80 m mai la distanþã – ,,Fermã proprietatea

Biserica Ortodoxã Românã „Sf. Maria”
Boian

lui Vasile Hauca”, la circa 150 m o altã fermã,
unde alãturi de autoturismele ºi utilajele fermierului se aflã parcat ºi autobusul de culoare galbenã
„SCHOOL” - destinat pentru transportul copiilor
fermierilor la ªcoala din Willingdon. În aºezarea
Willingdon, pe strãzi drepte ºi largi, casele sunt
apropiate, una lângã alta, în schimb în afarã cu
anexele specifice sunt dispersate, fiecare pe ferma lui,
la distanþe, dar cu drumuri de acces ºi reþele electrice.
În anul 2005, la aniversarea a 100 de ani a
celei mai vechi parohii ortodoxe române, „Sfânta
Maria” Boian din Alberta ºi a doua bisericã din
punctul de vedere al vechimii din America de
Nord a Arhiepiscopiei, în prezenþa credincioºilor
localnici, a celor din împrejurimi, Edmonton ºi cei
veniþi mai din sud din Calgary, Sf. Liturghie s-a
oficiat de cãtre Î.P.S. Nicolae Condrea Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din
cele douã Americi, împreunã cu diaconi ºi preoþi
din provincie.
Biserica din Boian ºi cele 5 filii (Hairy Hill,
Hamlin, Malin, Manning-Peace River ºi Pierceland) sunt deservite de cãtre Preot Protopop Mircea Panciuk, cu oficierea slujbelor (rânduielilor)
bisericeºti în englezã ºi românã. Imagini foto,
video, audio de la aniversarea a 100 de ani de la
sfinþirea bisericii, relatãri ale seniorilor în grai
bucovinean, precum ºi unele fotografii ale
celor descrise mai sus, se pot gãsi pe
www.boianchurch.mareleboian.com.
Azi în Willingdon, pe clãdirea Primãriei este scris BOIAN HALL, ºi se mai
pãstreazã câteva case în stil bucovinean.
Casa Yurka, a uneia dintre primele familii
imigrante, a primului pionier, a fost mutatã
cu toatã dotarea ºi poate fi vizitatã ºi este
denumitã ºi „Casa Româneascã”, în muzeul „Ukranian Cultural Heritage Village”
situat la cca 40 km est de Edmonton.
Edmonton, unul dintre oraºele
prospere ale lumii

mentului provincial Alberta Legislation Building,
fiecare vizitator a primit un drapel al Canadei, o
insignã a Albertei ºi un îndrumar cu principalele
activitãþi ale parlamentului. În sala de dezbateri a
plenului Parlamentului, doi salariaþi îmbrãcaþi în
robã, magistraþii, au prezentat publicului vizitator
interesat aspecte din activitatea parlamentului ºi
au rãspuns la întrebãri arãtând cã parlamentul provincial este unicameral, compus din 87 de membri
reprezentanþi a 4 partide: 61 Partidul Progresive
Conservative; 17 Wildrose; 5 Liberal ºi 4 New
Democratic. În parlamentul federal al Canadei,
Alberta are 28 parlamentari din totalul de 308 ai
Camerei Comunelor, cunoscutã ºi sub denumirea
de Camera inferioarã sau Camera verzilor (9,1%)
ºi 6 în Senat – Camera superioarã sau Camera
Roºie din 105 (5,7%). Din mass-media am aflat cã
un cetãþean canadian de origine românã, ing.
Corneliu Chiºu, nãscut în Satu Mare, domiciliat în
Ontario este membru al parlamentului federal,
parlamentar pentru zona metropolitanã Toronto.
Aflat în Canada împreunã cu soþia, în vizitã
familialã, duminicã 15 iulie 2012, dupã participarea la Sfânta Liturghie de la Biserica Ortodoxã
Românã din Edmonton, oficiatã de cãtre Pãrintele
Paroh George Bazgan, în cadrul agapei creºtineºti
organizatã în sala de festivitãþi a Centrului cultural

Capitala provinciei Alberta din anul 1905
este Edmonton, unul dintre oraºele prospere ale
lumii, cu o economie extrem de dinamicã, cu un
potenþial economic uriaº, a cãrei creºtere este legatã de marile rezerve de petrol ºi gaze naturale
ale provinciei. Aici, de o parte ºi alta a Râului Saskatchewan Nord, sunt companii industriale de renume, precum ºi instituþii de educaþie, cercetare,
culturã, sãnãtate, Universitatea Alberta, multe teatre, cinematografe, 70 de muzee ºi galerii de artã,
printre care renumitul muzeu Royal Alberta al
industriei, ºtiinþei ºi altele.
La 1 iulie, Ziua naþionala a Canadei, a fost
sãrbãtoritã cu mare fast, în mai multe locaþii din
Edmonton. A fost ºi ziua porþilor deschise la Parlament. La intrarea în clãdirea (Palatul) Parla-

Românesc, am oferit (donat) bibliotecii Bisericii
cartea Iustinian Patriarhul Maramureºului ºi
albumul Mãnãstirea Bârsana, pe coperta cãruia
am consemnat: „Pentru cei aflaþi la mii de km
depãrtare de plaiurile mioritice, ofer (donez) bibliotecii Bisericii Ortodoxe Române din Edmonton, Alberta, Canada, cartea Iustinian Patriarhul
Maramureºului, autor Octavian Butuza ºi Albumul Mãnãstirea Bârsana, pentru a cunoaºte viata
ºi activitatea Înaltpreasfinþitului Iustinian Chira
Maramureºeanul, Arhiepiscop al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureºului ºi Sãtmarului, precum ºi Sfântul Lãcaº de închinãciune Mãnãstirea
Bârsana, situatã pe frumoasa Vale a Izei din Maramureº.”
Unii membrii ai comunitãþii de aici cuno-

Casa Boian Marea, 1931
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ºteau ºi au apreciat gestul cã Biblioteca „Petre
Dulfu”, director prof. dr. Teodor Ardelean din
Baia Mare - România a adus (donat) pentru dias pora românã din aria Montreal-Quebec, un
numãr mare de cãrþi. (Copiii mei, la data imigrãrii în Canada, au donat toate cãrþile din biblioteca personalã din Baia Mare, peste 600 de
volume, Mãnãstirii ªatra - Dumbrava Stoiceni).
Am rãmas plãcut impresionaþi, la vederea în

Ansamblul monumental
„Mihai Eminescu”

fata Centrului Cultural Românesc, de la Biserica
„Sf. Împãraþi Constantin ºi Elena” Edmonton, a
ansamblului monumental Mihai Eminescu bustul în bronz, pe piedestal cartea cu versuri
inscripþionate în românã ºi englezã, din poemul
Ce-þi doresc eu þie, dulce Românie! Alãturi, de
strajã, este plantat de cãtre doctorul Ion J. Slãninã
„Teiul lui Eminescu”. O adevãratã operã de artã ºi
un colþ de rai românesc.
Detalii privind istoricul parohiei, bisericii,
Centrului cultural Românesc, evenimentului de
dezvelire la 15 iunie 2011 a Ansamblului monumental „Mihai Eminescu”, pot fi citite pe www.bisericaedmonton.org.
Vã redau doar câteva extrase, care vibreazã
în inima românilor de pretutindeni:
Preot George Bazgan: „Este pentru noi un
moment deosebit de emoþionant sã marcãm acest
eveniment prin dezvelirea acestui ansamblu monumental, închinat marelui poet, cu un sporit sentiment de mândrie patrioticã, purtând în suflete o
adâncã recunoºtinþã pentru toþi cei care au lucrat
cu timp ºi fãrã timp sau care au rãspuns cu generozitate tipic româneascã la dorinþa de a-l primi
în mod oficial, în mijlocul comunitãþii române din
Edmonton, pe demiurgul poeziei româneºti. Îi adresãm aºadar cu toþii, în armonioasa limba românã, bun venit la Edmonton, Luceafãr al poeziei
româneºti”.
Profesor-Scriitor Constantin Clisu. Edmon-

ton. DOR DE EMINESCU.,,Departe de þarã, cei
cãrora în Cartea Destinului le-a fost scris sã trãiascã pe alte meleaguri, vibrând cu toate fibrele
fiinþei lor pentru pãmântul natal, poartã cu sine, ca
pe o tainã, dorul de patria-mamã, în care include,
ca pe un talisman, pe Eminescu cu nemuritoarea sa
operã”.
Câtã mândrie patrioticã ºi dor de þarã. Felicitãri stimaþi domni!, spunem noi toþi, cei ce trecem pragul acestei autentice biserici româneºti,
lãcaº de închinãciune ºi trãire româneascã.
La bisericã am aflat cã 4 familii din Baia
Mare ºi 3 din Maramureºul istoric, – cunoscute de
noi – sunt rezidente în Edmonton, la care se adaugã un numãr mare de rezidenþi maramureºeni,
sãtmãreni, bihoreni ºi sãlãjeni etc. în zona metropolitana Calgary. Pe parcurs am cunoscut ºi alþi
canadieni cu origine etnicã românã din alte zone
ale þãrii ºi a þãrilor vecine, din Chiºinãu - Republica Moldova, Gyula - Ungaria, Vîrºet-Pancevo - Serbia.
În prezent, în provincia Alberta funcþioneazã 4 parohii ale bisericilor ortodoxe române (douã
la Calgary cu hramul „Sf. Maria” ºi „Sf.Andrei”,
una la Edmonton, una la Boian-Willingdon,) care
au ºi filii în alte localitãþi. Biserici româneºti ale
altor culte nu sunt în aceastã provincie.
Biserica din Edmonton a fost sfinþitã la 21
mai 1972 cu hramul Sf. Împãraþi Constantin ºi
Elena. Dupã finalizarea picturii tavanului ºi altarului în stil bizantin, de cãtre un iconograful ºi
pictorul bisericesc român Florin Vlad, în anul
2002 biserica a fost resfinþitã de cãtre Î.P.S. Mitropolit Iosif de la Paris, din câte cunosc, originar
din Viºeul de Jos. Balconul corului este împodobit
cu ºtergare ardeleneºti, iar pe pereþi sunt un numãr
mare de icoane. Altarul este flancat de drapelul
României ºi cel al Canadei. Liturghia ºi rãspunsurile corului sau cântãreþului, în cea mai mare
parte se oficiazã în limba românã. Apostolul, Evanghelia, Crezul, Tatãl nostru, Predica, se citesc/
rostesc atât în romanã cât ºi în englezã, în rest
liturghia se oficiazã în românã ºi pe alocuri în
englezã.
Noi cei care suntem vizitatori avem ocazia
sã ne rugãm împreunã cu cei rezidenþi, cetãþeni
canadieni sau româno-canadieni, sã ne întâlnim ºi
dupã liturghie în sala de festivitãþi în cadrul Programului duminical sã ne cunoaºtem.
În capitala provinciei au loc concerte în tot
timpul anului, Edmonton fiind supranumit „Oraºul Festival”. În zilele de 5-7 august 2012 a avut
loc un Festival, la care sub pavilionul þãrii de
origine a imigranþilor, se preparau cu vânzare bucate specifice, erau ºi expoziþii cu obiecte de artã,
artizanat, diverse mãrfuri textile, confecþii din þara
de origine, iar pe scenele în aer liber formaþii
artistice au prezentat dansuri în costume specifice.

DECEMBRIE 2012

þarã. De mai mulþi ani, la sfârºitul lunii septembrie
la Centrul Cultural Românesc din Edmonton se
sãrbãtoreºte ziua recoltei, denumitã aici Ziua
Mustului, muzicã, dans, mâncare ºi must din abundenþã, organizate de cãtre Consiliul Parohial ºi
Comitetul de Doamne, prilej de întâlnire, depãnare a amintirilor de aici ºi de departe. Cu concursul ziarului româno-canadian ZIG Zag, în perioada 22 sept. - 14 oct. a.c. trupa Compact din
România a susþinut concerte în megaturneul ce a
traversat Canada de la vest la est, din Vancouver la
Calgary, Edmonton, Winnipeg, Toronto ºi Montreal.
În Canada sunt multe de vãzut, citit, învãþat
ºi meritã a fi aplicate ºi de cãtre noi cei care
vieþuim pe alte meleaguri. Doamne Ajutã!
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/

/
/
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Edmonton, 4 octombrie 2012.

FAMILIA ROMÂNÃ

De la pavilionul România pregãtite pe loc, calde,
nu au lipsit sarmalele, mititeii cu muºtar, plãcintele ardeleneºti, solicitate în permanenþã de cãtre toþi participanþii. Timp de 2 ore, zilnic, formaþia de canadieni de origine românã „Balada” Romanian Folk Dance Ensembly - Edmonton, Alberta, Canada a prezentat dansuri populare româneºti din toate zonele folclorice ale României,
în frumoasele costume specifice zonei, admiraþi,
filmaþi ºi aplaudaþi, am putea spune, de cãtre toate
naþiile de pe mapamond prezente. Singurele bãuturi erau apa platã, sucuri ºi cafea, nici urmã de
bãuturi alcoolice, acesta este un alt exemplu pentru noi, respectat cu stricteþe în Canada privind
vânzarea, transportul ºi consumul de bãuturi
alcoolice.
Am rãmas surprinºi ºi în acelaºi timp bucuroºi, vãzând cã pe un perete al pavilionului
României era o cergã maramureºeanã, pe care
atârna o icoanã pe sticlã, înconjuratã de un ºtergar,
o cãmeºe, un cojoc ºi nelipsitul clop moroºan, iar
la standul de cãrþi era expus ºi albumul Mãnãstirea Bârsana pe care nu demult îl donasem bibliotecii Parohiei ortodoxe Române din Edmonton. Pe un ecran se succedau imagini pitoreºti din
România, printre care ºi Complexul turistic Borºa
ºi strada principalã din Baia Borºa, având în fundal Dealul Piatra Bãiþei, pe a cãrei creastã se vedea
crucea înãlþatã de cãtre minerii din Baia Borºa.
Românii îºi pãstreazã ºi unele tradiþii din
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Pavilionul românesc la festivalul
din 5-7 august 2012.
(Fotografiile aparþin autorului.)
De ziua naþionalã a Canadei, bãimãreni
în sala Plenului primind explicaþii
privind componenþa Parlamentului
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Festivalul „Bucurii Româneºti”
Corneliu FLOREA,
Winnipeg, Canada
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upã ani ºi ani de corespondenþã
scrisã sau electronicã prin care am
schimbat idei ºi informaþii, reviste
ºi cãrþi s-a împlinit vremea sã ne cunoaºtem personal, pentru cã între mine ºi istoricul ºi publicistul Sebastian Doreanu s-a format o punte
de cordialitate. Întâlnirea s-a stabilit la Denver –
Colorado, cu ocazia festivalului anual al românilor de acolo. Am fost interesat ºi bucuros sã
cunosc aceastã comunitate româneascã ºi activitatea ei în menþinerea tradiþiei româneºti din
frumosul stat american Colorado, ai cãror cetãþeni afiºeazã ºi pe numerele de înmatriculare a
maºinilor lor frumuseþea Munþilor Stâncoºi ce
se aflã ºi în statul lor. Munþii Stâncoºi, cum
zicem noi, românii, sunt Rocky Mountains, o
parte din coloana vertebralã muntoasã continentalã ce se întinde din Alaska pânã în Patagonia. Eu urmam sã-mi continuu raliul meu
nord american de toamnã din cunoscutele parcuri naþionale canadiene Banff-Jasper, pe care le
tot colind ºi admir de treizeci de ani, în Colorado.
Când am trecut din Canada în Satele Unite, eram în timpul stabilit pe graficul raliului, pe
urmã am început sã rãmân constant în urma
graficului de parcã autostrãzile americane s-au
mai lungit între timp sau am cãscat eu prea mult
gura prin Montana cea unicã, de nu am mai
ajuns pânã în Yellowstone National Park conform graficului meu. A doua zi, splendidã zi de
început de toamnã în cel mai frumos parc nord
american, cum sã nu rãmân ºi mai mult în urma
programului. Abia în a treia zi, spre searã am
intrat în marele Denver pe Autostrada 25 care
m-a prins într-un ambuteiaj, cã într-o cursã de
ºoricei, în care am fãcut 15 kilometri într-o orã ºi
jumãtate! În acest timp captiv, în tensiunea frânelor fãrã sfârºit ºi a gazelor de eºapament mã
des-stresam mulþumind Celui Mare cã m-a fixat
în vestul sãlbatic canadian, unde nu avem aºa
ceva ºi încercam sã-i lãmuresc pe cei de sus,
sugerându-le introducerea ambuteiajul ºi în iad,
ca cea mai modernã formã de torturã. Am folosit
engleza fiindcã mi s-a spus cã ºi acolo, sus la ei,
s-a trecut de la limba poporului ales la prozaica

englezã în care ambuteiajul din circulaþie se
numeºte: traffic jam. Închipuie-þi sã-þi petreci
eternitatea blocat în Denver pe Autostrada 25,
mai mare pedeapsã nu existã!! S-a lãsat noaptea
când am ajuns, în sfârºit, la Familia Sebastian
Doreanu, care m-au primit cu braþele deschise ºi
multã bucurie. Eram cu toþii bucuroºi sã ne întâlnim ºi sã ne cunoaºtem direct, iar eu aveam un
motiv în plus; scãpasem de iadul traficului ºi
astfel puneam ºi capãt aºteptãrilor amfitrionilor
mei. ªi creºtineºte ne-am aºezat la o masã româneascã, bogat pregãtitã de Doamna Profesoarã
Monica Doreanu.
A doua zi, sâmbãtã 15 septembrie, era
ziua festivalului românesc organizat de Romanian American Freedom Alliance, cum se numeºte asociaþia româneascã, înfiinþatã de profesorul universitar Mircea Fotino cu foarte mulþi
ani în urmã, când aici erau doar o mânã de
români. Festivalul are loc în oraºul satelit al
Denver-ului, Boulder, oraºul cu o universitate
bine cunoscutã în toatã America. Oraºul este
frumos, curat ºi are în centru un pietonal larg
încãrcat de pomi decorativi ºi flori, strãjuit de
magazine de tot felul, cu vitrine atrãgãtoare ºi
restaurante cu terase. Cum familia Doreanu face
parte din comitetul de organizare, am fost printre primii care am ajuns pe pietonal, unde sub
douã corturi foarte mari, dar deschise, urma sã
se va desfãºure festivalul. Mi s-a fãcut cunoºtinþã cu preºedintele asociaþiei, Domnul Adrian
Ionescu, inima dinamicã care a ridicat, împreunã cu alþi români, cele douã corturi ºi au arborat
tricolorul românesc. Sub unul dintre corturi se
vor servi mâncãruri tradiþionale româneºti, pregãtite ca la mama acasã, iar celãlalt era pentru
muzicã ºi dansuri româneºti.
Pe rând încep sã vinã românii cu mâinile
încãrcate, în bunã dispoziþie se salutã, se îmbrãþiºeazã cordial, vorbesc româneºte ºi imediat
se oferã sã dea o mânã de ajutor doamnelor de la
bufet. Ceea ce m-a bucurat, simþindu-mã ca la
noi acasã, undeva în Maramureº, Nãsãud sau
Bucovina a fost atmosfera deschisã, caldã, frãþeascã pot spune, a acestor români ce s-au adunat în Colorado venind din toate pãrþile Ro-

se opreau, se interesau de comunitatea româneascã ºi fotografiile României pitoreºti, se ospãtau cu bucatele româneºti ºi cu interes ascultau
muzica noastrã privind mãiestria dansatorilor în
frumoase costume populare româneºti, despre
care am aflat cã o parte sunt americani originari.
În dansurile noastre populare s-au prins ºi dintre
ceilalþi spectatorii, dar ºi foarte mulþi români, de
la copii pânã la mai vârstnici. Atmosfera s-a
încãrcat de concordie deplinã, în care am trãit
bucuros momente frumoase, pline de emoþii. În
parantezã, trebuie scris, la acest eveniment
anual românesc nu a participat nimeni de la
Ambasada Românã din Washington…
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mâniei ºi Moldovei de Est purtând astãzi ceva
românesc sau costume populare în întregime, în
care arãtau minunat, mai ales doamnele. Familia
Doreanu era ocupatã cu multe, dar pe rând s-au
ocupat ºi de mine, prezentându-mi pe mulþi din
cei de faþã. Astfel am fãcut cunoºtinþã cu
jurnalistul Lucian Oprea, editorul magazinului
românesc Gândacul de Colorado, un om tânãr
luminos, dãruit publicaþiei sale pentru a cãrui
editare muncesc o normã ºi jumãtate atât dânsul,
cât ºi soþia sa. L-am felicitat pentru revistã, în
care m-a publicat ºi i-am dorit succes în continuare. Am avut onoarea sã-l cunosc ºi sã mã
întreþin cu profesorul universitar Mircea Fotino,
a cãrui energie, vioiciune fizicã ºi intelectualã
este impresionantã, având în vedere cã a plecat
la studii universitare la Paris în 1946, iar acum
încã mai predã la universitatea din Boulder. Discutând, am aflat cã se pregãteºte sã meargã în
România ºi are aranjat o sãptãmânã în Maramureº, în care doreºte sã cuprindã cât mai mult.
Din toatã inima i-am dorit o cãlãtorie ºi o ºedere
plãcutã. Am avut o lungã ºi plãcutã conversaþie
cu Domnul Cosmin Mureºan ºi mama dânsului,
ardeleni din Alba Iulia, care cu însufleþire au
vorbit oraºul lor, capitala Marii Uniri ce se primeneºte scrupulos pentru festivitãþile împlinirii
centenarului Unirii. Discutând, parcã ne-am fi
plimbat pe promenada istoricã a Albei Iuli. Apoi
am drumeþit cu amintirile prin Munþii Apuseni,
oprindu-ne cu indignare la prãdarea Roºei
Montanã de cãtre Gabriel Resources.
Doamna Monica Doreanu mi-a fãcut cunoºtinþã cu olteanca noastrã de aur Constantina
Diþã, medaliatã cu aur la Olimpiada din 2008 la
cea mai grea probã atleticã: maratonul. Am fost
emoþionat strângându-i mâna ºi regret cã nu am
îmbrãþiºat-o, pentru cã meritã sã fie îmbrãþiºatã
cu afecþiune ºi deosebitã consideraþie de toþi
românii pentru ceea ce a realizat pentru gloria
sportului românesc, pentru România. Cunoºtinþa cu dânsa mi-a dat trãirea unui moment unic sã
ating ºi privesc pe cea mai determinatã, viguroasã ºi rezistentã româncã a acestor vremuri,
iar ca medic rãmân uimit ºi mã întreb ce forþe
tainice interioare a avut aceastã frumoasã fiinþã
umanã de numai 48 de kilograme, ca la 38 de ani
sã fie prima dintre toate atletele lumii în cea mai
lungã ºi grea probã atleticã. A fost momentul ei
astral ce i-a rãsplãtit voinþa ºi perseverenþa.
Festivalul începuse ºi se desfãºura în ritm
plãcut, voios, atrãgând atenþia vizitatorilor care
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A doua zi, duminicã am mers la biserica
româneascã unde Preotul Ioan Bogdan, ardelean
din comuna ªapte Sate m-a atras ºi dominat prin
slujba ºi predica þinutã, dovedind din plin cã are
har duhovnicesc ºi românesc prin câte a împlinit
ºi mai vrea sã împlineascã împreunã cu conaþionalii sãi. Dupã slujbã a avut loc masa duminicalã comunã ºi cenaclul literar artistic condus
de istoricul ºi publicistul Sebastian Doreanu în
cadrul cãruia am fost prezentat ca oaspete ºi mi
s-a dat cuvântul. Am ales sã vorbesc despre
Roºia Montanã, fiindcã a devenit o problemã
naþionalã: cum vom apãra aurul ei, aºa vom
apãra bogãþia ºi frumuseþea României.
Septembrie 2012
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Profesor român premiat în anul 2012
la categoria ªtiinþã ºi Matematicã
L. DRAGOª
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n fiecare an corporaþia New Mexico Book
Co-op din Los Ranchos, statul New Mexico, Statele Unite, organizeazã un concurs
de cãrþi de autori din New Mexico, iar anul acest au
fost incluºi si autorii din Arizona, sau cãrþi de autori
din alte state, dar despre subiecte din New Mexico ºi
Arizona.
Vineri, 16 noiembrie 2012, pentru a doua oarã
consecutiv, profesorul universitar dr. Florentin
Smarandache, de la Universitatea New Mexico, a
primit Premiul statelor New Mexico ºi Arizona la
categoria de cãrþi de ªtiinþã ºi Matematicã pe anul
2012 pentru cartea DSm Super Vector Space of Refined Labels, publicatã în anul 2011 la Zip Publisher
în Columbus, Ohio, împreunã cu profesoara W. B.
Vasantha Kandasamy de la Institutul Indian de Tehnologie din Chennai, India. Amintim cã în anul 2011
Florentin Smarandache a primit premiul statului
New Mexico la aceeaºi categorie pentru cartea sa Algebraic Structures Using Natural Class of Intervals,
co-autor profesoara W. B. Vasantha Kandasamy.
Cartea DSm Super Vector Space of Refined
Labels se referã la cunoscuta Teorie Dezert-Smarandache (TDSm) din Teoria Informaþiei, care are
aplicaþii diverse în ciberneticã, computere, aviaticã,
cercetarea militarã, medicinã, etc prin combinarea
informaþiilor contradictorii furnizate de cãtre sensori.
Sute de articole, plus teze de doctorat la universitãþi din Franþa, SUA, Australia, România (Academia Tehnicã Militarã din Bucureºti), Canada, Algeria, Polonia, Olanda, ºi douã teze de masterat în
Iran ºi Algeria s-au susþinut despre TDSm.
La înmânarea premiilor organizatorii concursului, Paul Rhetts ºi Barbara Owalt, au amintit faptul
cã Florentin Smarandache fusese nominalizat în
anul 2011 pentru Premiul Nobel pentru Literaturã,
stârnind un ropot de aplauze ale sãlii.
De asemenea, Florentin Smarandache a mai
primit în anul 2011 Premiul „Traian Vuia” al Academiei Române pentru logica sa neutrosoficã (o
generalizare a logicii fuzzy intuiþionistice) ºi diploma de Adjunct Professor [equivalentã cu Doctor
Honoris Causa], de la Universitatea Jiaotong din
Beijing, China, în 2011; iar în 2010 Medalia de Aur
a Academiei de ªtiinþe Telesio-Galilei din Anglia
pentru cercetãrile sale în fizicã, în special pentru
ipoteza sa supraluminalã, ipotezã care contrazice

Teoria Relativitãþii. Motiv pentru care presa românã
l-a numit, în toamna anului 2011, „Românul care l-a
contrazis pe Einstein”, deoarece ipoteza sa tocmai
fusese confirmatã experimental de cãtre oamenii de
ºtiinþã de la CERN.

Prof. Florin Smarandache
În anul 2012, Smarandache a mai fost finalist
ºi la categoria Filozofie, cu cartea Neutrosophic Interpretation of the Analects of Confucius, publicatã
în anul 2012 în ediþie englezo-chinezã (traducerea în
chinezã fiind efectuatã de cãtre filozoful Fu Yuhua
din Beijing). Neutrosofia este o generalizare a dialecticii lui Hegel, în care se iau în considerare nu
doar contrariile A ºi Anti-A, ci ºi spectrul neutralitãþilor Neut-A, adicã noþiuni sau idei care se
gãsesc între cele douã extreme ºi care nu susþin nici
ideea A nici pe Anti-A. Neutrosofia stã la baza
logicii neutrosofice, a mulþimilor neutrosofice, a
probabilitãþii ºi statisticii neutrosofice care-ºi gãsesc
aplicaþii în domenii diverse.
Ca autor, atât de literaturã cât ºi de cãrþi de
ºtiinþã (matematicã, fizicã, filozofie, economie, inginerie), ori albume de artã, Florentin Smarandache
se bucurã de o audienþã internaþionalã, dovadã este
site-ul sãu de la Universitatea New Mexico, care are
zilnic între 6.000-8.000 de accesãri de la cititori din
circa 110 þãri. Iar cele 180 de cãrþi ale sale, ca autor,
co-autor, editor, sau co-editor, majoritatea în
englezã ºi românã, au fost traduse de colegi de-ai sãi
în chinezã, rusã, arabã, germanã, spaniolã, portughezã, italianã, francezã, sârbo-croatã ºi greacã.
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Românii din diasporã
pe care i-am cunoscut în cãlãtoriile mele

simplu turist, ci ca o slugã bunã, credincioasã,
care cu înþelepciune divinã avea sã cerceteze cu
migalã pictura deterioratã de secole ºi sã scrie
cea mai valoroasã carte – Pictura muralã maramureºeanã. Meºteri zugravi ºi interferenþe stilistice sub îndrumarea celebrului specialist în
arte, prof. dr. Vasile Drãguþ, rectorul Institutului
de Arte Plastice, care a notificat în Cuvânt Înainte: „Analizele iconografice, aparatul ºtiinþific
(note, repertorii, indici, bibliografie) ºi bogatul
material ilustrativ asigurã lucrãrii de faþã calitatea unui indispensabil instrument de referinþã.
Este o calitate prin care volumul de debut editorial al Ancãi Pop-Bratu se aºeazã în rândul celor
mai bune lucrãri de istoria artei apãrute la noi în
ultimele decenii”.
Tot la Paris l-am cunoscut pe unul dintre
cei mai vrednici preoþi ai exilului românesc, pe
pãrintele Constantin Târziu, bãnãþean de origine, care slujeºte la Biserica Ortodoxã Românã
din Cartierul Latin, strada Jean De Beauvais,
care a fost cumpãratã în 1882 de Regele Carol I
al României, fiind sfinþitã în urmã cu 120 de ani
de cãtre episcopul Inochentie Ploieºteanul. Aici
s-au rugat personalitãþi de seamã ale culturii româneºti ºi ale Bisericii Ortodoxe Române: Mitropolitul Visarion Puiu, episcopul Teofil
Ionescu, preotul Vasile Boldeanu, preotul dr
Petre Popescu, Mircea Eliade, Eugen Ionescu,
Emil Cioran, Elvira Popesco, a cântat în stranã
marele sculptor Constantin Brâncuºi, Anne de
Noaille ºi mulþi alþii.
Îl pomenesc pe pãrintele Târziu fiindcã
dânsul a avut o contribuþie deosebitã la revenirea comunitãþii româneºti, a acestei prestigioase biserici aflatã vremelnic sub oblãduiri
vlãdiceºti strãine, la oblãduirea Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, eveniment care s-a
petrecut în anul binecuvântat 2009 la 12 iulie,
când Preafericitul Pãrinte Patriarh Daniel,
înconjurat de un sobor mare de mitropoliþi ºi
episcopi, a resfinþit sfântul altar ºi a mulþumit
bunului Dumnezeu pentru unitatea românilor
din Paris cu românii din þara de obârºie. Sunt

FAMILIA ROMÂNÃ

A

º dori sã încep cu Anca Bratu, nãscutã la Bucureºti la 11 mai 1952,
avându-i ca pãrinþi pe Bianca ºi
Savin Bratu, profesori universitari ºi scriitori,
care au murit sub dãrâmãturile blocului Casata
în urma cutremurului din 4 martie 1977. Ancuþa
ºi soþul ei Mihai Pop, bãimãrean de origine, au
scãpat, fiind de serviciu la telefoane pânã la ora
21, la Direcþia Monumentelor Istorice unde lucrau. Din pãcate, a urmat un divorþ în 1985.
Anca a fãcut o excursie la Paris în 1986 ºi nu s-a
mai întors. Din 1987 a lucrat la Universitatea din
Padova (Italia) unde a predat româna ºi civilizaþie româneascã la iniþiativa profesorului
Lorenzo Renzi. În 1992 ºi-a luat doctoratul cu o
tezã elaboratã despre Purgatoriu: Images d’un
nouveau lieu de au-delB: le Purgatoire. Emergence et développement, Paris, Ecole des Hautes
Etudes en Sciences Sociales, sub conducerea
profesorului Jean-Claude Schmitt. A lucrat la
Universitatea Columbia New York Paris, unde
s-a dãruit cu înþelepciunea ei grupurilor de studenþi americani pe care-i lumina în tainele artei
medieval universale în care era specialistã. Astfel fãcea dese drumeþii demonstrative la Sainte
Chapelle, la Catedrala din Reims, la Poitiers, la
Bruges la Grand, la Chartres unde a cãzut la
pãmânt în urma unei comoþii cerebrale. Cum am
spune noi, a cãzut la altarul datoriei. Avea doar
58 de ani. Am vizitat-o la patul spitalului
SalpétriPre din Paris, unde, cu lacrimi în ochi,
mi-a spus cã, dacã o va chema Doamne Doamne
în grabã lângã pãrinþii sãi, ºi-ar dori un loc în
cimitir lângã biserica de lemn din Botiza. Aºa
s-a întâmplat: pe 3 ianuarie 2011 a trecut în
lumea drepþilor ºi la 11 ianuarie avea sã fie
aºezatã chiar lângã bisericuþa de lemn în cimitir
la Botiza. La slujba Prohodului au participat 6
preoþi de la bisericuþele monumente UNESCO,
pe care le-a îndrãgit ca pe copiii sãi. A avut la
inimã, încã din anii studenþiei, la Institutul de
Arte Plastice din Bucureºti, peste 30 de biserici
de lemn, monumente istorice din Maramureº.
Le-a trecut pragul tuturor de mai multe ori nu ca
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Preot Isidor BERBECAR
Botiza, Maramureº
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Biserica Ortodoxã Românã
din Cartierul Latin, Paris

fericit cã am putut participa la acest eveniment,
cât ºi la cel din ziua precedentã, la Limour, unde
tot Prefericitul Daniel, înconjurat de un sobor de
mitropoliþi ºi episcopi, a târnosit o bisericã de
lemn maramureºeanã, construitã la Viºeul de
Jos, Maramureº, fiind apoi transportatã la
Limour, unde s-a pictat în interior. Toate acestea
s-au întâmplat prin purtarea de grijã a Înalt Preasfinþitului Pãrinte Mitropolit Iosif al Europei
Occidentale ºi Meridionale.
Am avut bucuria sã-l cunosc pe pãrintele
profesor dr. Nicolae Dura de la Viena, care
desfãºoarã o activitate foarte frumoasã, condu-

când o veche ºi importantã comunitate de români ortodocºi. Pentru aceastã comunitate, a
reuºit sã cumpere teren ºi sã construiascã o bisericã de zid, sã o picteze ºi pe care a sfinþit-o
Preafericitul Pãrinte Patriarh Daniel în anul
2010. În aceastã nouã bisericã, pe când era pregãtitã pentru picturã, am fost invitaþi cu corul
bisericii noastre din Botiza sã sãvârºim douã
Sfinte Liturghii.
L-am întâlnit apoi pe pãrintele Claudiu
Luþai la Washington, unde preoteasa Victoria
Berbecar a organizat o frumoasã expoziþie de
covoare vopsite vegetal cu motive maramureºene. Expoziþia a avut loc la Ambasada Franþei,
în colaborare cu Ambasada României din Washington în perioada 28 martie - 15 aprilie 2011.
Am ajuns acolo la iniþiativa Institutului Cultural
Român din Bucureºti împreunã cu marele artist
Mircea Cantor. Pãrintele Luþai conduce comunitatea de români ortodocºi ºi slujeºte în biserica
construitã de vrednicul de pomenire, pãrintele
Gheorghe Calciu Dumitreasa.
La New York l-am cunoscut pe pãrintele
profesor dr. Teodor Damian, care este ºi poet,
având editate mai multe cãrþi de poezie.
Anul acesta, în 16 februarie – 3 martie am
avut bucuria de a sluji 2 duminici alãturi de
colegul meu, pãrintele Adrian Bãlescu, la
Miramar - Miami, în Florida. Aici l-am cunoscut
pe Arhiepiscopul Nathaniel al Detroit-ului ºi al
Episcopiei Române din America. Mãrturisesc
cã sunt dezamãgit fiindcã deþine cea mai mare
parte din comunitatea româneascã din America
ºi Canada sub oblãduiri sinodale strãine ºi se
încãpãþâneazã sã nu refacã unitatea tuturor românilor sub oblãduirea Sfântului Sinod Ortodox
de la Bucureºti, aºa cum sunt unite alte etnii
(polonezi, sârbi, cehi, maghiari, ucrainieni, etc)
din SUA ºi Canada, fiind în strânsã legãturã
spiritualã cu þãrile de origine.
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Prezenþe culturale româneºti
la Heidelberg ºi Strasbourg
Mirel GIURGIU
Frankenthal, Germania

Teatrului „Nottara”, a Teatrului „Constantin
Tanase”, a Teatrului Mic - toate venite de la
Bucureºti, aducând în faþa spectatorilor nume
consacrate ale genului liric ºi dramatic: Dem
Rãdulescu, Florin Piersic, Horaþiu Mãlãele,
Emil Hossu, Stela Popescu, Jean Constantin,
Tudor Gheorghe, Dan Spãtaru, grupul Divertis
ºi alþii.
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upã ce am ajuns în Occident, pe la
începutul anilor ‘80, am înþeles repede cã viaþa societãþii româneºti
din partea de lume în care mã aflam se confunda
cu viaþa asociaþiilor culturale. Oamenii se grupeazã în diferite asociaþii dupã cum le este pasiunea, dupã interesul major ce-i îndreaptã spre
pescuit, vânãtoare, cântatul în cor, dansul, literatura etc.
Pe noi, adicã pe mine ºi pe
Mariana, soþia mea, ne interesau (ºi
ne intereseazã încã) latura culturalã a
vieþii în societate, spectacolele susþinute de artiºti ai scenei româneºti,
precum ºi întâlnirile cu oameni de
culturã care de prin anii ‘90 vin tot
mai des în Germania. E drept cã la
vremea aceea aveau nevoie de vize,
iar vizele se obþineau dacã primeau
invitaþii din partea unor asociaþii
culturale având un statut legal. Aºa
stând lucrurile, nu am ezitat deloc sã
ne înscriem în Asociaþia Culturalã
„A.I. Cuza”, cu sediul la Heidelberg,
înfiinþatã imediat dupã revoluþie de
cãtre domnul Weber, originar din România.
Aceastã asociaþie îºi propunea sã se constituie în
punte de legãturã între Germania ºi România,
având drept scop promovarea ºi rãspândirea culturii române în mijlocul unui public deschis
manifestãrilor artistice celor mai variate.
Aºa se face cã, spre marea satisfacþie a
multora, actori, cântãreþi, artiºti plastici, muzicieni, oameni de culturã, au gãsit drumul cãtre
scenã, sãli de conferinþe sau spre galerii de artã.
Exista la vremea aceea, mai mult decât astãzi, o
veritabilã sete de culturã româneascã, o dorinþã
vie de a vedea pe viu un spectacol în limba
românã. Apetitul cultural s-a menþinut pânã azi,
chiar dacã unii preferã televizorul ºi internetul
trãirii pe viu, irepetabile, a emoþiei artistice.
De-a lungul anilor, am fost onoraþi de prezenþa

Mirel Giurgiu ºi Teodor Ardelean
la bustul lui A.I. Cuza

Asociaþia noastrã, „A.I. Cuza”, a fost cea
care a mijlocit contactul cu oameni de culturã
foarte apreciaþi în România. Gabriel Liiceanu
vorbea despre Constantin Noica ºi Jurnalul de
la Pãltiniº, H. R. Patapievici îl prezenta pe Omul
recent, Ana Blandiana citea din poeziile ei ºi ne
vorbea despre activitatea ei desfãºuratã împreunã cu Romulus Rusan la Memorialul de la
Sighet, Ogoranu despre rezistenþa în munþi etc...
Expoziþiile de artã plasticã, concertele de
muzicã popularã ºi uºoarã, dar mai ales Festivalul „George Enescu” sunt câteva dintre manifestãrile culturale care au sensibilizat publicul
german la tonurile spiritualitãþii româneºti.
Între timp, a crescut mult dorinþa de a ne
manifesta în câmpul culturii româneºti, fapt ce
ne-a condus spre Strasbourg, unde aveam sã
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„Cultura e finalitatea tuturor societãþilor.” (Eugen Lovinescu)
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Mirel
GIURGIU GEORG
Mirel Giurgiu s-a nãscut la 19 mai
1949 la Cluj-Napoca. A studiat la Liceul
„Nicolae Bãlcescu” iar apoi la Facultatea
de Stomatologie a Institutului de
Medicinã ºi Farmacie Cluj-Napoca, pe
care a absolvi-o în 1973. La examenul de
stat a prezentat lucrarea ºtiinþificã
„Corelaþia dintre bolile cardio-vasculare ºi
obezitate”.
A lucrat ca medic stomatolog la
Policlinica Spitalului Judeþean Galaþi
între anii 1973-1974, la circumscripþia
medico-sanitare Drãguºeni – judeþul
Galaþi în perioada 1974-1976 ºi la
circumscripþia medico-sanitarã Bãseºti,
jud. Maramureº din 1976 pânã 1979.
În anul 1979, la Cluj-Napoca, a devenit
medic principal în specialitatea
stomatologie ºi a lucrat la ªomcuta Mare
(jud. Maramureº) pânã în iulie1984 când
a plecat în R.F. Germania. Aici, în urma
unui examen, la München în 1986, ºi-a
autentificat ºi echivalat studiile din
România obþinând dreptul de a profesa
în Gemania. Începând cu 1992 este
medic principal stomatolog cu drept de
exercitare a profesiunii în cabinetul
propriu din Frankenthal, Germania.
Pe lângã activitatea profesionalã,
desfãºoarã o bogatã activitate culturalã
în calitate de membru cofondator al
Asociaþiei Culturale Româno-Germane
„A.I. Cuza”, cu sediul la Heidelberg,
Germania, cu începere din anul 1994 ºi
de membru cofondator al Filialei
Frankenthal al asociaþiei francofone ºi
francofile A.D.F.E. – Bade/Palatinat, cu
începere din anul 1995 (Asociation
Democratique des Francais a l’Exterieur)
– „Francais du Monde”.
Începând cu anul 2001 este
membru binefãcãtor al Asociaþiei
„Le Souvenir Francais”, Filiala
Frankenthal.

facem cunoºtinþã cu activitatea A.C.A.R (Asociaþia Culturalã a Românilor Alsacieni), condusã de domnul Gabriel Penciu. Asociaþia cuprinde între membrii sãi cetãþeni de etnie
românã ºi francezã, se bucurã de sprijinul
acordat de Consulatul general al României la
Strasbourg, participã la festivitãþi ºi comemorãri
importante: Unirea Principatelor la 24 ianuarie,
Aniversarea naºterii lui Mihai Eminescu la 15
Ianuarie, Ziua Internaþionalã a Femeii pe data de
8 Martie, la finele lunii mai are loc pelerinajul la
Cimitirul militar românesc de la Soultzmatt, în
Alsacia - acolo unde un numãr de 687 de militari
români îºi aflã locul de veci, victime ale prizonieratului german între anii 1917-1918... La
acea epocã, Alsacia era înglobatã Imperiului
german, în fruntea cãruia se afla împãratul Wilhelm al II-lea. Aniversarea Armistiþiului dintre
Franþa ºi Germania, ce a avut loc în anul 1918, la
11 Noiembrie, este sãrbãtoritã an de an ºi de
cãtre românii care fac parte din asociaþiile susnumite („A.I. Cuza” ºi ACAR). Ei depun coroane de flori la cimitirul militar românesc de la
Dieuze, în Lorena, onorând amintirea a peste
900 de militari români cãzuþi în Primul Rãzboi
Mondial. În fiecare an are loc, sub egida Ambasadei noastre de pe lângã Consiliul Europei de
la Strasbourg, sãrbãtorirea Zilei Naþionale a României, pe data de 1 Decembrie. Numeroºi artiºti, muzicieni consacraþi, formaþiuni corale, instrumentiºti veniþi din þarã dau culoare ºi farmec
sãrbãtorii românilor.
Personalitate marcantã, fin cunoscãtor al
istoriei românilor, regretatul profesor Jean
Nouzille, autor al mai multor volume apãrute în
Franþa ºi România tratând despre istoria Transilvaniei, despre istoria Moldovei privitã ca un
tot al etniei româneºti de o parte ºi de alta a
Prutului, era nelipsit pânã nu demult de la festivitãþile anuale enumerate mai sus ºi de la multe
altele ce aveau loc în Alsacia ºi Lorena. În bunã
mãsurã, activitatea profesorului Nouzille este
continuatã de tânãrul istoric Jean Noel Grandhomme, autor al unor studii legate de perioada
Unirii Principatelor sub domnia lui A.I. Cuza,
precum ºi a ceea ce a urmat dupã cãderea domnitorului român, în anul 1866, pânã la izbucnirea Primului Rãzboi Mondial, în anul 1914.
Istoricul francez a scris mai multe studii în care
se ocupã de activitatea în România a Misiunii
Militare Franceze (MMF), conduse de generalul
Henri - Mathias Berthelot, totalizand un efectiv
de 1200 de oameni ºi 300 de avioane de luptã, ce
aveau sã contribuie din plin la victoriile de pe
câmpurile de luptã româneºti. Acestea au dus, în

Paleologul, în calitatea sa de invitat de onoare, a
încercat mai mult decât o apropiere, chiar o
unire cu Apusul, în vederea prezervãrii valorilor
creºtinismului european, ameninþate de invazia
otomanã. Unirea era sã se facã între Biserica
Rãsãritului bizantin ºi cea a Apusului catolic.
Din pãcate, dupã ce s-a întors la Constantinopol,
capitalã a imperiului, Ioan Paleologul a fost primit cu ostilitate ºi tratat cu refuz de cãtre mai
marii Bisericii Ortodoxe, care nu vedeau cu ochi
buni o apropiere de Roma, nicidecum o unire cu
Biserica Catolicã. Aºa se face cã sciziunea
dintre Apus ºi Rãsãrit continuã pânã în zilele
noastre, chiar dacã relaþiile dintre cele douã biserici creºtine s-au ameliorat mult în urma vizitei istorice a papei Ioan Paul al II-lea în Europa
de Rãsãrit.
Ajuns aici, gãsesc nimerit sã amintesc recenta vizitã a patriarhului Daniel al României la
sediul Consiliului Europei de la Strasbourg, ocazie cu care reprezentanþi de frunte ai teologiei
catolice ºi reformate, precum ºi ai bisericilor respective au dialogat cu înaltul prelat. În cadrul
aceleiaºi vizite, patriarhul s-a întâlnit cu credincioºii români membri ai parohiilor bisericilor
ortodoxe de la Strasbourg ºi Mullhouse.
Am prezentat aici, în rezumat, fãrã pretenþii exhaustive, un florilegiu cultural care înfrumuseþeazã ºi îmbogãþeºte viaþa românilor din
regiunile învecinate ale Palatinatului german ºi
Alsaciei franceze. Desfãºurãrile pe fond cultural
-istoric continuã an de an, graþie entuziasmului
marcat de o mare dorinþã de împlinire prin arte ºi
spiritualitate a sensului existenþei românilor trãitori în aceastã parte a Europei.
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final, la înfrângerea armatelor Axei Roma - Berlin ºi la Marea Unire de la 1918.
Tot în domeniul istoriei semnalãm activitatea doamnei profesoare Anne Marie Cassoly,
profesoarã la Universitatea „Max Bloch” din
Strasbourg, o mare prietenã a românilor, participantã activã la colocviile ºi seminarele de istorie contemporanã organizate cu regularitate în
capitala alsacianã.
Universitatea „Max Bloch” din Strasbourg pãstreazã bunul obicei de a invita conferenþiari de marcã din România, care le vorbesc
celor interesaþi (studenþi, doctoranzi francezi ºi
români, oameni de culturã, precum ºi persoane
de profesii diferite) despre evenimente de anvergurã care înseamnã ceva pentru devenirea
spiritului european. Dintre conferenþiari i-am
ascultat, în ultimul timp, pe domnii profesori
universitari, istoricii Vasile Vesa de la Facultatea de Istorie a universitãþii clujene, pe domnul
Ioan Aurel Pop - rector al Universitãþii „BabeºBolyai” din Cluj, precum ºi pe domnul profesor
Rãzvan Theodorescu. Acesta din urmã, medievalist de renume, a vorbit auditoriului numeros
ce a avut privilegiul sã-l asculte, cu multã eleganþã ºi competenþã, despre cele douã Europe cea Occidentalã ºi cea Orientalã, ce tindeau spre
apropieri benefice de-a lungul secolelor.
Acest lucru se întâmpla ori de câte ori
conºtientizau matricea lor comunã, greco- iudeo-romanã, ca fiind pusã în pericol de invaziile
ce veneau din afara bãtrânului continent. Având
un caracter militar, ele purtau adesea un mesaj
ideologizant-religios. Academicianul Teodorescu ne aminteºte în alocuþiunea sa de Conciliul de
la Florenþa ce a avut loc în anul 1438, ocazie cu
care împãratul Bizanþului, Ioan al VIII-lea
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Un bãimãrean pe acoperiºul lumii
ªtefan SELEK

Î

n data de 9 decembrie 2011, la Biblioteca Judeþeanã a avut loc o proiecþie de fotografii
a unei expediþii pe vârful Shishapangma, unul din cele 11 vârfuri peste 8.000 de metri
din Himalaya, prezentatã de Cosmin Andron, un alpinist bãimãrean, de 36 de ani.
Mi-am permis sã-l contactez ºi sã-i cer acordul de a publica aceastã poveste în paginile
revistei noastre, deoarece mi s-a pãrut remarcabilã aceastã expediþie a unui român pe unul din
acoperiºurile lumii.
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Shishapangma – peretele sud-vestic –
Povestea escaladãrii
Expediþia nu a început în Katmandu, deºi
muntele se aflã la graniþa dintre Tibet ºi Nepal,
ci începe în Hong Kong, unde în 2010, companiei de ghizi pe care o înfiinþasem, i s-a propus
un proiect, care la început pãrea uºor de gestionat de doi oameni ºi care pe parcurs a devenit
unul monstruos de mare.
Iniþial era vorba sã luãm un sportiv sponsorizat ºi sã deschidem un traseu nou pe un

munte de 8.000 de metri. Muntele era la alegerea
noastrã, la fel ºi cãutarea sportivului. Clientul
acestui proiect era Fundaþia Li Ka Shing, dupã
magnatul asiatic omonim, care a impus niºte
criterii clare: sportivul sã fie o chinezoaicã. Fundaþia se ocupã printre altele de promovarea a diverse proiecte legate de feminism, culturã ºi
civilizaþie chinezã. În China existã mulþi alpiniºti sau cãþãrãtori, care practicã expediþii la
nivel înalt, precum cea de la Olimpiada din
2008, în care au luat flacãra olimpicã de pe
Everest ºi au dus-o mai departe cãtre Beijing, la
care au participat peste 200 de oameni.
Dar era foarte greu de gãsit o femeie care
sã escaladeze un perete de 8.000 de metri în
China. Erau ºi alte variante: sã apelãm la persoane de origine chinezã nãscute altundeva, sau
alþi asiatici: coreeni, singaporezi, dar au fost
refuzaþi. Totuºi am reuºit s-o gãsim pe singura
chinezoaicã ce avea la activ cele 7 Summits,
cele mai înalte vârfuri de pe cele 7 continente.
Lei Wang era singura care, cel puþin pe hârtie se
vãdea un candidat viabil. Cerinþa fundaþiei era
foarte clarã: aceastã femeie trebuia sã urce pe
munte.
Câteva luni mai târziu am fost contactaþi din
nou de fundaþie ºi ne-au transmis cã mai vor sã
adauge ceva la proiect. Împreunã cu partenerul
meu am dezvoltat un program de educaþie a
sportului ºi activitãþilor în naturã la o universitate din China, dupã model anglo-saxon, universitate finanþatã parþial de aceastã fundaþie.
Finanþatorul a cerut sã luãm în aceastã expediþie
un grup de studenþi cãrora sã le arãtãm cum se
face o expediþie himalayanã, sã facem cu ei o
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vedea cum se prezintã cea mai faimoasã alpinistã chinezã, am vrut sã vedem cum se miºcã
ºi dacã se poate lucra ºi ajunge undeva cu ea.
Am fãcut câteva trasee în Alpi, iar la finalul
celor zece zile eram destul de sceptic în privinþa
reuºitei ei. Am ajuns la un compromis ºi i-am
dat ºase luni de perioadã de pregãtire.
Dupã aceastã perioadã de antrenament
ne-am întâlnit în Katmandu, de unde pornesc
majoritatea expediþiilor spre Everest. Noi urma
sã trecem din acest oraº pitoresc înspre Tibet.
Aici am sortat echipamentul, am aºteptat studenþii, echipa de filmare, am pornit cu niºte
jeep-uri înspre Nyalam, un oraº mic, arid, friguros, prin care trec de asemenea multe din
expediþiile în Himalaya. Populaþia e majoritar
tibetanã, lumea trãieºte doar din aceste expediþii
care se întâmplã în douã perioade din an. Studenþii ºi echipa de filmare s-au simþit destul de

Vârful Shishapangma

rãu dupã urcarea la 3.000 de metri în 24 ore.
Astfel cã, ziua urmãtoare ºi-au petrecut-o în
paturi. Apoi i-am dus pe toþi într-o excursie de
aclimatizare care presupune exersarea corpului
la o altitudine mai ridicatã, dupã care cobori la
una mai joasã ºi aºtepþi ca organismul sã se
obiºnuiascã cu lipsa de oxigen.
Erau foarte motivaþi studenþii; dacã li se
fãcea rãu nu spuneau, ceea ce nu era tocmai bine
pentru noi, pentru cã ne puteam trezi ca unii din
ei sã nu mai poatã continua expediþia, nefãcând
apel la ajutorul medicilor. Am urcat apoi pe
dealurile din jurul Nyalam-ului, o parte din staff
ocupându-se de siguranþa studenþilor, iar cealaltã parte de siguranþa echipei de filmare cãrora
le mai cãram ºi echipamentul la vale.
Ziua urmãtoare am plecat spre tabãra de
bazã. Acest drum dura pe hârtie trei zile, dar noi
l-am fãcut în patru. Trebuia sã luãm douã ca-
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ºcoalã de alpinism ºi sã-i ducem cu noi cât de
sus posibil.
Acest ultim ingredient a fost adãugat de
finanþator cu argumentul „Nu conteazã cât va
costa”. Am consimþit, iar mai târziu ni s-a cerut
sã facem ºi un film despre aceastã expediþie.
Având în vedere cã aveam cunoºtinþe printre
cameramanii de altitudine, care au lucrat cu National Geographic fãcând filme despre expediþii,
aº fi putut vorbi cu doi dintre ei în aceastã
privinþã. Dar board-ul fundaþiei, – cei prin care
se realiza corespondenþa – au spus cã au deja o
casã de producþie din Hong Kong care începuse
proiectul la universitatea respectivã ºi voiau sã
realizeze un fel de reality-show, gen Big Brother, care sã surprindã mai mult drama umanã a
participanþilor ºi nu atât expediþia ca atare.
Urma sã ne însoþeascã o echipã de filmare
de 17 persoane, care nu aveau experienþa vreunei expediþii pe munte. Ceea ce ei
filmau se petrecea în studio. Am reuºit cu greu sã reducem numãrul
membrilor echipei de la 17 la 10 ºi sã
obþinem acordul ca aceºti oameni sã
fie antrenaþi pentru a putea participa
la o astfel de expediþie. Cum am scãpat de cei 7? Le-am explicat cã alergând zece minute la acea altitudine
îºi riscã viaþa.
La probele de preselecþie s-au
prezentat 200 de studenþi. Din
aceºtia trebuiau selectaþi 20, în douã
serii. Prima rundã de selecþie a constat din probe fizice: alergare cu rucsacul în spate, la deal ºi la vale, flotãri etc. Dacã picau erau eliminaþi, ca
în filme. Astfel din douã sute au rãmas o sutã.
Trebuia sã ajungem la 50 ºi am ajuns sã-i triem
din pix, fie numele nu le sunau destul de bine, fie
feþele nu le dãdeau bine pe sticlã.
Cu cei 50 de finaliºti am organizat douã
mini-excursii de pregãtire. Prima, în Nan-Ao,
sudul Chinei, a durat 10 zile ºi a fost un fel de
tabãrã de supravieþuire. A fost greu sã gãsim
criterii de departajare pentru cã toþi pãreau peste
standardele pe care noi le imaginasem iniþial,
erau foarte motivaþi. A doua excursie a fost în
Tibet, tot pe timpul verii, pe o vreme mizerabilã,
la 3000 de metri altitudine. A plouat non-stop
zece zile, am dormit sub folii de nylon, a fost
înfiorãtor, inclusiv pentru noi ºi cu chiu cu vai
am ales 20 din cei 50.
În ce priveºte sportivul sponsorizat, dupã
ce am identificat persoana, am vrut sã vedem
cum aratã în realitate. În primãvara urmãtoare
am organizat cu ea o excursie în Alpi pentru a

43

FAMILIA ROMÂNÃ

ROMÂNI ÎN LUME

44
mioane de echipament ºi sã le transportam pânã
acolo. Pentru asta am folosit iaci, ne-am târguit
cu localnicii, noi având nevoie de 80 de exemplare, fiecare cu o povarã de 50 de kilograme.
Negocierile au durat câteva ore, fapt pentru care
s-a întârziat cu o zi ºi aceastã etapã. A urmat o zi
uºoarã, 3-4 ore de trekking, la aproape 4.000 de
metri. Ca sã vã faceþi o idee, eram aproape de cel
mai înalt vârf din Alpi, Mont Blanc (4807
metri). Din cauza altitudinii oboseºti mult mai
repede. Spre finalul zilei am traversat un torent,
peste o punte. Iacii treceau prin torent, vreo doi
au fost târâþi de curentul apei, dar au ieºit la mal
mai la vale ºi ºi-au continuat drumul.
Am despachetat jumãtate din calabalâc,
pentru ca a doua zi sã împachetãm totul la loc.
Era prevãzut un traseu de 6 ore de trekking,
urcând de la baza unui deal, pentru a câºtiga o
diferenþã de nivel de peste 600 de metri. Trebuia
sã ajungem la Chinese Base Camp (Tabãra de
bazã chinezã) unde pãstorii de iaci au o tabãrã
provizorie în timpul verii, un fel de stânã de pe
la noi. Aici urma sã stãm o zi, dar în seara
respectivã producãtoarea echipei de filmare ºi
medicul austriac au fãcut edem cerebral. Au fost
þinuþi sub supraveghere ºi cu mãºti de oxigen
toatã noaptea ºi apoi transportaþi, Ana spre
Hong Kong, iar Peter spre Nyalam.
Tabãra de bazã era situatã la 5.300 de
metri. Vremea se strica, norii coborau, vântul
sufla. Tabãra era instalatã de ºerpaºi angajaþi,
ajutaþi de noi ºi de studenþi. Pe parcursul zilei au
mai venit douã expediþii: una coreeanã, formatã
din douã persoane ºi una elveþianã, tot atât de
numeroasã. Cele douã echipe s-au reunit ºi au
urcat pe acelaºi traseu, scopul lor fiind sã-l filmeze pe Sebastien de Sainte Marie, un schior
renumit, coborând cu schiurile de pe peretele
sud-vestic al Shishapangma.
Dupã douã zile de odihnã ºi aclimatizare
cele mai multe probleme de sãnãtate le-a avut
echipa de filmare. Erau probleme mici: o bãºicã
la picior, un herpes, mici tãieturi, dar care la
acea altitudine nu se vindecau.
Am organizat o ºcoalã de alpinism la
5.600 de metri. Provocarea acestei tabere nu a
fost atât altitudinea, cât faptul cã nici unul din
participanþi nu vãzuserã zãpadã sau gheaþã naturalã în viaþa lor. Erau din sudul Chinei, o zonã
subtropicalã, aveau conceptul de gheaþã sau zãpadã, dar n-o vãzuserã decât la televizor sau
pusã în paharul de bãuturã rãcoritoare. Am urcat
ºi coborât cu douã grupuri de studenþi, iar între
cele douã grupuri am fãcut o expediþie de aclimatizare la peste 6.000 de metri, unde trebuia
s-o ducem pe alpinista chinezã. Vremea se strica
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progresiv, vizibilitatea se apropia de zero. Am
coborât pe schiuri John, Catri ºi cu mine; mi se
tãia respiraþia la fiecare 2-3 cristiane pe care le
fãceam, cãdeam ºi iar mã ridicam.
Filosofia alpinismului spune cã trebuie sã
urci gradual o altitudine pentru cã altfel riºti ca
trupul sã nu se obiºnuiascã cu lipsa de oxigen ºi
sã faci edem, fie cerebral, fie pulmonar. Pungpa
Ri - vârf de 7.445 de metri, în prelungirea lui
Shishapangma, era obiectivul nostru pentru aclimatizare. Era un munte care simula linia pe
care trebuia sã mergem la 8.000 de metri. Am
pornit în douã echipe, John trebuia sã ne filmeze, sã menþinã legãtura radio ºi sã cearã informaþii despre prognoza meteo. Noi am urcat
pânã la 6.800 de metri, dupã care ne-am întors.
A doua zi a avut loc o ceremonie religioasã „puja” de binecuvântare a echipamentelor de cãþãrare, fãcutã de un lama tibetan.
Dupã ceremonie întreg grupul care ne însoþea a
plecat înapoi spre Nyalam, iar Lei Wang urma
sã plece spre Cho Oyu, vârf de 8.200 de metri.
Dar vremea s-a stricat ºi n-au mai ajuns pe vârf.
Alpinista s-a pierdut ºi a fost gãsitã dupã 3 zile
de cãutãri. Dupã ce am gãsit-o am trimis-o la
vale cãtre Katmandu, nu mai era în stare sã continue.
În schimb, noi ne-am continuat expediþia,
care de la acel punct depindea foarte mult de
condiþiile meteo. Am fi avut la dispoziþie zilele
de 1, 2, 3, 4 octombrie pentru a face ascensiunea, dar pierzând vremea cu cãutarea chinezoaicei, am ajuns abia la 1 octombrie la baza
avansatã, de unde mai era o jumãtate de zi pânã
la perete.
Ajunºi pe perete ne-am reîntâlnit cu echipa coreeanã care cobora. Am montat cortul,
urmând ca dimineaþa urmãtoare sã pornim urcuºul. La ora prânzului, ne-am adãpostit sub un
tavan de stâncã, deoarece dupã apariþia soarelui,
blocuri mari de gheaþã se desprindeau de pe
perete. Ne-am pârlit opt ore în bãtaia soarelui pe
o poliþã de stâncã. Pe la 6 dupã-masã soarele a
intrat în nori, am început sã urcãm, pe lângã noi
curgeau avalanºe, am cãutat un loc de 2x1 m
unde sã punem cortul, dar n-am gãsit decât o
poliþã de 1x1 unde ne-am petrecut noaptea atârnaþi de un bolovan. Ne-a prins amiaza, iarãºi pe
perete a doua zi ºi am progresat foarte puþin. Am
urcat o cascadã de gheaþã pentru cã am sperat ca
deasupra ei sã gãsim o platformã pe care sã ne
petrecem noaptea ºi sã ne odihnim cât de cât.
Dar nu s-a întâmplat aºa, n-am putut pune geanã
pe geanã.
Spre amiaza zilei de 4, i-am vãzut pe coreeni ºi elveþieni coborând ºi i-am întrebat care

era prognoza meteo pentru ziua urmãtoare. Se
anunþa ninsoare pe datele de 5 ºi 6. Ajunsesem la
7.200 de metri, era un traseu nou, tehnic, dificil,
aºa cã am fãcut niºte poze ºi ne-am hotãrât sã
coborâm, dacã am fi continuat era sigur cã nu
ne-am mai fi întors întregi. Am ales sã traversãm
întreg peretele pânã la traseul britanic ºi apoi sã
coborâm pe corzile fixe montate de coreeni, iar
în cazul unei furtuni am fi gãsit ºi un cort unde sã
ne refugiem, deoarece aceºtia erau deja în tabãra
de bazã. Am coborât de pe perete în aceeaºi
noapte. Ne-au ajutat cei doi ºerpaºi, Nima ºi
Cosmin Andron
Lakpa sã ducem bagajele. În tabãra de bazã am
ajuns la 7 octombrie. Bucãtarul ne-a pregãtit
într-o tigaie un tort pe care scria Namaste (Sã ne Nici eu, nici partenerii mei de la acea vreme nu
aveam cunoºtinþe despre multe din ceea ce trerevedem cu bine).
buia sã facem, am folosit pentru a urca bocanci
mari ºi frânghii home-made legate în jurul taliei,
Despre Cosmin Andron by himself
la fel ca la începutul anilor ‘50
În 1991, în timpul unei tabere de speoM-am nãscut în 1976 în oraºul Baia Mare,
un oraº în primul rând minier în acea perioadã. logie am vãzut un film care mi-a schimbat comCu toate acestea, este situat într-o vale frumoasã plet perspectiva asupra alpinismului: La vie au
între munþi ºi dealuri, înconjurat de lacuri, râuri bout des doigts (Viaþa pe vârful degetelor), cu ºi
ºi pãduri. Aici am descoperit bucuriile atât de dis- despre legendarul alpinist francez Patrick
tractive ale copilãriei, înotul, drumeþiile montane, Edlinger. Dupã aceea am improvizat un ham
alpinismul, schiatul, speologia, explorarea ruine- dintr-o centurã de siguranþã auto, niºte pantofi
de cãþãrare din adidaºi chinezeºti, ºi am încercat
lor ºi minelor abandonate ºi aºa mai departe.
Dupã terminarea liceului am urmat cur- sã mã caþãr în acelaºi stil cu al lui. N-a fost uºor,
surile Facultãþii de Filosofie ºi Antropologie, în dar îmi plãcea ceea ce fãceam. Prin 1993 am fost
Cluj, unde am luat licenþa la Universitatea ºi pe trasee alpine de gheaþã, pânã ce un accident
Babeº-Bolyai. Un an mai târziu am primit titlul m-a fãcut sã iau o pauzã. Anii mei „de glorie”, în
de Master în filosofie clasicã de la aceeaºi uni- ceea ce priveºte practicarea alpinismului ca
versitate ºi, prin intermediul unui scurte opriri în sport de plãcere au venit ºi au plecat, între 1992
Irlanda pe o bursã de cercetare la Trinity Colege ºi 1996. Apoi, am intrat în valurile vieþii ºi
din Dublin, m-am mutat în Anglia, unde am distracþia s-a cam terminat... Încã practic alpiprimit certificatul de profesor ºi doctoratul în nismul cu aceeaºi pasiune, deºi nu mai am aceeaºi condiþie fizicã, ºi mã caþãr atât vara cât ºi
filozofie la Universitatea din Londra.
În 2004 am plecat din Marea Britanie ºi de iarna. Fac ascensiuni din pasiune, indiferent de
atunci am trãit în China, România ºi Hong gradul de dificultate, parteneri sau þara din care
Kong. Predau ºi, de asemenea, fac muncã de provin.
Sunt ghid freelance ºi mã ocup de munca
consultant în sporturile de aventurã, în principal
ca instructor ºi ghid de alpinism. Pasiunile mele de consultanþã în domeniul cãþãrãrilor. Am fãcut
sunt alpinismul, echitaþia, scuba diving, artele ascensiuni în Europa, Asia ºi Statele Unite ale
Americii. Puteþi gãsi rapoarte de cãlãtorie sau
marþiale ºi cãlãtoriile.
Am început sã practic alpinismul în 1989, materiale legate de alpinism în blog-ul meu:
când aveam 13 ani, aproape de oraºul meu natal. http://www.cosmin-andron.com.
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Dinu Flâmând – poezia ca mod de existenþã
Prof. Ioana PETREUª
din care, în data de 19 mai 1989, la postul de radio Europa Liberã, s-au transmis fragmente: „La
fiecare început de an, scriitorii români, înarmaþi
cu maºina lor de scris, se duc la comisariatul de
poliþie. Mai întâi batem una câte una toate literele alfabetului în douã exemplare, ne povesteºte Dinu Flãmând, de curând refugiat în Franþa. Apoi, recopiem un text, mereu acelaºi, despre
machiavelismul bãncii mondiale. Semnãm ºi
putem, în fine, pleca. În urma unui decret din
1983, în þara geniului Carpaþilor, toþi cetãþenii
care au o maºinã de scris trebuie sã o înregistreze la autoritãþi. (…) În aceste luni, când în
þãrile frãþeºti, cu Uniunea Sovieticã în frunte,
tabuurile cad, în România cenzura atinge cotele
delirului. Tot felul de supervizori schimbã titluri
de cãrþi, taie pagini sau paragrafe întregi, sparg
rimele poemelor, rescriu scenarii de film, cer
modificarea decorurilor de teatru. (…) Dinu
Flãmând renunþase sã mai publice. La ce bun
aceastã târguialã epuizantã pentru un text pe
care nu-l mai recunoºti la publicare ca fiind al
tãu. Alþii continuã sã se lupte. Cele peste 20 de
edituri ale þãrii publicã anual câteva volume de
omagii, fãrã a mai lua în considerare operele
cuplului prezidenþial, publicate în timp-record ºi
editate în tiraje enorme. În schimb, numãrul cãrþilor de beletristicã ºi al tirajelor lor a scãzut
continuu. Abonamentele la revistele literare strãine ºi imDinu (Anchidim) Flãmând s-a
portul de carte au fost suprinãscut la 24 iunie 1947, în localitatea
mate. În librãrii, publicul
Susenii Bârgãului, judeþul Bistriþa- Nãavizat îºi rezervã cãrþile înasãud. A debutat editorial la vârsta de 24
inte de apariþie, graþie pachetude ani cu volumul Apeiron (Premiul
lui de Kent, moneda magicã a
Festivalului „Mihai Eminescu” pentru
României. Ne umilesc, cuvâncel mai bun volum de debut). Volume
tul revine mereu pe buzele
de versuri: Apeiron (1971), Poezii
scriitorilor. Trebuie sã scriem
(1974), Altoiuri (1976), Stare de asediu
despre o societate idealã care
(1983), Viaþa de probã (1998, Premiul
nu existã, sã gândim lucruri pe
Salonului Naþional de Carte Cluj-Nacare nu le putem scrie. Suntem
poca), Dincolo/De l’autre côt... (2000),
niºte persoane fictive. SfârMigraþia pietrelor (2000), Tags (2002),
ºeºti prin a te întreba: cine mai
Frigul intermediar (2006). A mai
sunt eu? Ne simþim pretutinpublicat lucrãri de criticã literarã: Introducerea în opera lui G. Bacovia
deni de prisos, ne spunea Dinu
(1979), Intimitatea textului (1985). A tradus din Fernando Pessoa,
Flãmând.”2
Philippe Sollers ºi Jorge Semprun.
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a formarea exilului (literar) ºi periodizarea acestuia au contribuit, în
mare mãsurã, câteva evenimente politice ºi sociale importante. Evenimentul-cheie
al primei perioade a fost abdicarea regelui Mihai
I la 30 decembrie 1947, dupã aceastã datã cei
care erau deja în strãinãtate au refuzat sã se
întoarcã ºi mulþi, aflaþi încã în þarã, au fãcut tot
posibilul sã plece. Eliberarea deþinuþilor politici
din 1964, „dezgheþul”, odatã cu apariþia pe
scena politicã a lui Nicolae Ceauºescu în 1965 ºi
„îngheþul” (tezele din iulie) din 1971, au cauzat
al doilea val de migraþii. ªi, în sfârºit în anii ’80,
„o politicã de informare mincinoasã, manipulatã
fãrã reþinere, strict controlatã, precum ºi criza
economicã”1 cenzura, atmosfera apãsãtoare determinã un grup de scriitori sã aleagã calea exilului. Din acest ultim val face parte ºi poetul
Dinu Flãmând.
Dinu Flãmând, membru fondator, din
1968, al revistei Echinox, poet ºi eseist a plecat
din þarã în anul 1989, cu ocazia unui congres
care a avut loc la Lisabona, ºi s-a refugiat în exil
la Paris, de unde a denunþat, în presa scrisã ºi în
emisiuni radiofonice, regimul de opresiune din
România. Pe baza informaþiilor oferite de el,
cunoscuta jurnalistã Véronique Soullé a publicat un articol în ziarul francez Libération, articol

1
2

Eva Behring, Scriitori români din exil, 1945-1989, Ed. Fundaþiei Culturale Române, Bucureºti, 2001, p.42;
Cartea albã a Securitãþii, Mihai Pelin, Bucureºti, Serviciul Român de Informaþii, 1997, p. 437-439

1
2
3

îºi aminteºte cum fost „pãcãlit” trezindu-se cã,
la sfârºitul unui articol pe o temã din viaþa literarã, publicat în revista Luceafãrul, i s-a adãugat
o frazã în genul: „Pe toate acestea le-am înþeles
citind ultima cuvântare a tovarãºului Nicolae
Ceauºescu”. Nemulþumit de întorsãtura pe care
o luase viaþa lui, „cu un ºut în spate dat de un
picior ideologic nãpraznic”, s-a refugiat în lectura istoricilor greci ºi latini ºi a operei lui Fernando Pessoa. „La Enciclopedica, mã detestam
vânjos, deºi nu o arãtam”. În poemele scrise
atunci apar mai multe parabole antice (rãzboiul
peloponesiac) ºi imagini inexplicabile (obsesia
pentru florile carnivore) care nu au fost înþelese,
ºi probabil cã nici nu aveau cum.
Deoarece pregãtea un numãr special
Fernando Pessoa pentru revista Secolul 20 i s-a
permis sã plece la un congres din Lisabona.
Întâlnirea cu scriitorul portughez Antonio Lobo
Antunes a fost decisivã: ºi-a dat seama cã a trãi
în România a devenit o vinovatã complicitate cu
întreg sistemul, dacã nu voiai sã te expui gloanþelor. „Numai cã societatea ceauºistã nu mai
recurgea la gloanþe, folosea cu precãdere arma
descalificãrii umane. O descalificare extrem de
nuanþatã: fizicã, psihicã, moralã. Îmi venea sã
mã scuip în ochi în fiecare dimineaþã”2. Deºi nu
era pregãtit sã rãmânã, ajuns la Paris pe drumul
de întoarcere, a simþit cã nu poate merge mai
departe. Aºa cã a luat decizia de a nu se mai
întoarce. La Paris (unde a fost ºi redactor la Radio France International), faptul cã a vorbit pe
toate posturile de radio ºi a scris imediat în presa
francezã, fãrã sã-ºi ia nici o precauþie, a constituit,
probabil, „poliþa de asigurare” pentru cei rãmaºi
acasã, pânã în „acel decembrie lãmuritor”.
La ora actualã poetul trãieºte în þarã,
continuã sã scrie poezie în limba românã ºi e
convins cã nu va scrie vreodatã poezie într-o
altã limbã, deºi traduce din francezã,
portughezã ºi italianã, considerând cã „limba
maternã e minunatã tocmai fiindcã îþi permite
uneori sã ºtii în ea mai multe decât ºtii. E un
rezervor activ al uitãrii, o cisternã nesecatã a
intuiþiilor, o prietenoasã complicitate cu interzisul ºi innominabilul, cele care uneori îþi dau
sentimentul cã s-au îmblânzit ºi te primesc
dincolo de bariere.”3

Imaginei creaþiei româneºti, Dinu Flãmând în dialog cu Gabriela Adameºteanu în Revista 22, 16 iunie, 2003
Ibidem
Interviu: Dinu Flãmând - Când elimini vanitatea, poþi sã exiºti în scris de Dora Pavel, în România literarã, nr.
38, 2007
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Dupã absolvirea Facultãþii de la Cluj a fost
singurul din promoþia lui care a fost repartizat la
Bucureºti, la Centrala Cãrþii, locul unde era antecamera cenzurii din România. „O oficinã ce
punea pe manuscrise aºa-zisa viza «E», înainte
ca ele sã fie trimise la adevãrata Direcþie a presei, Cenzura cu majusculã”. Alãturi de alþi tineri
filologi, ce urmau sã devinã „pepiniera ideologicã”, „supravegheaþi” cu severitatea inchizitorialã a anilor ’50 trebuia sã citeascã manuscrisele ºi sã semnaleze lucrurile suspecte,
aluziile, „ºopârlele”. Pentru poetul venit din
Clujul aproape dezideologizat, ºi dupã experienþa echinoxistã a libertãþii, dintr-un mediu
unde reconsiderarea valorii esteticului devenise
o orgolioasã victorie asupra ideologiei, plonjarea în acest univers s-a transformat într-un
coºmar. „Mã închipuiam zilnic arãtat cu degetul
de prietenii mei echinoxiºti, mã detestam, nu-mi
venea sã cred cã debutam în viaþa activã atât de
mizerabil. Mi-a devenit limpede, cât de curând,
ca nu voi face nici un referat negativ pe manuscrisele de poezie ce-mi treceau prin mânã.
Am încercat doar cu unul singur, fiindcã era de o
perfectã mediocritate”1 - mãrturiseºte poetul
într-un interviu acordat Gabrielei Adameºteanu.
În urma acestui referat negativ ºi pentru cã „a
dat drumul” unei cãrþi a Ninei Cassian, a fost
acuzat de incompatibilitate ideologicã ºi trimis
sã facã fiºe la Editura Enciclopedicã. La Centrala Cãrþii poetul a avut posibilitatea sã citeascã
volume de poezie extraordinare, în perioada
când Dimov, M. Ivãnescu ºi alþi scriitori deþinuþi
sau interziºi pe vremuri erau reprimiþi de edituri,
în buna companie a unor tineri care se numeau
Mazilescu, Turcea, Ursachi, Ion Mircea, Adrian
Popescu º.a.
La Enciclopedicã, aparent „locul unde nu
se întâmpla nimic” nu erau titluri de trimis la
topit, fiindcã editura nu publica literaturã românã contemporanã. În aceastã perioadã poetul,
împreunã cu Alex ªtefãnescu, a publicat recenzii aproape în fiecare numãr al revistelor
Luceafãrul, Viaþa româneascã, ºi uneori chiar
în Contemporanul, cronici de traduceri. La
Scânteia tineretului a scris despre cãrþile debutanþilor, refuzând însã sã scrie articole de înregimentare politicã. În acelaºi interviu poetul
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Alexandru Dohi ºi reabilitarea visului
Antoaneta TURDA
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„A

ripile mele ocupã tot spaþiul/
unde sã zbor?”1 se întreba
cândva Alexandru Dohi, poetul
care în 1982 obþinea Premiul Ziarului Pentru socialism din Baia Mare la Festivalul Armonii de
Primãvarã.
Nãscut în 5 iunie 1955 la Sighetu Marmaþiei, þinutul fabulos pe care l-a evocat atât de
frumos în volumul Calul de febrã, Alexandru
Dohi a absolvit, în 1974 Liceul de Arte Plastice
din Cluj ºi a debutat literar în acelaºi oraº, în
1978, la revista Tribuna, cu poezii. Dupã patru
ani i se decerneazã Premiul Uniunii Scriitorilor
din România. În 1986 s-a stabilit în Suedia, la
Stokholm. Strãmutat din þara natalã la 31 de ani,
într-un spaþiu geografic populat de oameni reci
ºi singuratici, Alexandru Dohi ºi-a reactivat puterea magicã de a evada în vis, lucru pe care îl
fãcuse ºi în România comunistã, neadaptându-se niciunui val literar. Captiv în propria-i
lume, poetul moºtenind de la strãmoºii sãi care
fuseserã sobari, talentul de a îmbina acele cãrãmizi, în nopþile lungi de iarnã suedezã când era
copleºit de melancolie, construia biserici si corãbii din beþe de chibrit, pe care le arunca apoi,
ca sã-ºi înece amarul, în apele reci ale Mãrii
Baltice, dându-le foc. Acest joc se îmbinã perfect cu tainele creaþiei literare pe care poetul a
continuat-o în þara de adopþie. Sclav al propriei
imaginaþii, Alexandru Dohi s-a regãsit pe sine în
Suedia, continuându-ºi periplul poetic prin versuri bine ºlefuite adunate în volume care, din
pãcate, sunt aproape necunoscute în România.
Mã gândesc la: Cartea definiþiilor (Cluj-Napoca, Editura YoYo, 1993), Calul de febrã
(Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1995), Cartea
aromelor (Bucureºti, Ed. Muzeul Literaturii
Române, 2000) ºi Altermundia (Timiºoara, Ed.
Brumar, 2006). Aducând cu sine ceva din puritatea ºi frumuseþea spaþiului natal, Alexandru
Dohi este mereu un poet al surprizelor, al originalului pe care îl etaleazã neostentativ ºi cu o
plãcere nedisimulatã, chiar de începuturile sale
literare adunate în volumul Calul de febrã. Carte
1
2

Alexandru Dohi,Calul de febrã, Cluj-Napoca, 1995, pag.21
Idem, pag.23

definitorie în destinul literar al poetului, ea
anunþã existenþa unui poet cu calitãþi bine individualizate, la care jocul liric scoate la ivealã o
vastã culturã ºi puritatea trãirilor. Simbol al
creaþiei, calul de febrã este similar legendarului
Pegas, a cãrui invocare pe tot parcursul volumului este fãcutã pentru a reabilita visul ºi aspiraþia cãtre idealuri necunoscute. Pornind în
lume cu buzunarele zornãind de lacrimi de aur ºi
cu trupul acoperit de cuvinte vii, Alexandru
Dohi traverseazã spaþii populate de cerºetori
nebuni ºi paiaþe saltimbanci, asemeni unui prinþ
venit în lume cu menirea de a demonta în cuvinte secvenþe de viaþã, fiind un memorator al
istoriei, aºa cum declarã în poemul Portretul
artistului la eternitate.
Dezinvolt, tânãrul nãscut în Maramureºul
istoric aduce cu el semeþia frumoasã a vechilor
voievozi trãitori ale acelor plaiuri, rãsfrântã pe
tãrâm literar ºi declaratã clar, fãrã ocoliºuri, în
Câteva atribute. Autodefinindu-se ca artist ºi
cãutãtor de idealuri, Alexandru Dohi lanseazã o
chemare tulburãtoare:
„veniþi voi vise veniþi
aici se instruiesc umbrele he he
pentru a porni marele rãzboi
împotriva mâncãtorilor de luminã
împotriva mâncãtorilor de luminã
aici rãsar ºi apun ºapte sori
aici într-o zi sînt ºapte zile
ºapte dimineþi ºapte amieze ºi ºapte amurguri
aici nu sunt nopþi
aici e UTOPIA”2
Chemarea, cu o încãrcãturã simbolicã
deosebitã denotã o tenacitate de admirat, ducând
la concluzia cã :
„poetul îºi schimbã aripa
dar cuvîntul ba
poetul îºi toceºte aripa
dar cuvîntul ba
cerul este polizorul care ascute aripile
în cuvinte orice înger e un om

cu cine ai fost când cu mine ai fost?
cu cine am fost când cu tine am fost?
ai fost cu o carte ascuns într-o pasãre
am fost cu o pasãre ascuns într-o carte”4
Mereu ascuns între cuvinte, Alexandru
Dohi nu înceteazã a contempla lumea arogându-ºi puterea Marelui Eu capabil, dupã multe
asimilãri, a defini poemul:
„poemul nu e comun nu e social
la fel ca visul
dar se poate povesti prietenilor”5
Cine sunt prietenii poetului? Desigur cã
doar cei capabili sã perceapã foºnetul culorilor
ºi sã asculte întunericul pentru cã numai ei sunt
capabili sã înþeleagã cã:
„din valurile sîngelui
se scufundã cuvîntul”6
Citite cu drag, fãrã prejudecãþi ºi fãrã a
încerca a-l introduce pe autor într-un curent literar, aceste prime poeme ale românului stabilit
în Suedia, adunate în Calul de febrã, nu demonstreazã doar meritul celor douã premii obþinute în România, ci îndrumã cititorul cãtre un
labirint creator unic ºi mereu captivant graþie
visului ºi cuvântului mânuit cu dibãcie.
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în înger orice om e un cuvînt”1
Neintimidat de surda tristeþe a cuvintelor
„frumoase urîte drese metrese”2 poetul le foloseºte cu dragoste, uluit de frumuseþea lor lãuntricã ce îndeamnã la introspecþia dãtãtoare a
stãrii de graþie propice actului creator unic ºi
irepetabil pe care artistul îl exploateazã la maxim, sondând abisurile propriei conºtiinþe însetate de puritate:
„am cãzut m-am prãbuºit în mine
Însumi la fel cum stelele se prãbuºesc
în propria lor substanþã
am cãzut ºi acum mã caþãr sã ies
din spaimã
din spaimã cunosc puritatea disperãrii
pure: autocontemplarea”3
Autocontemplarea este modalitatea cea mai
sigurã de a ajunge în miezul lucrurilor, ea completându-se, ca într-un joc de puzzle, cu contemplaþia universului, generatoare de întrebãri ºi
concluzii ce duc cu gândul la o eternã puritate
iniþiaticã generatoare a curiozitãþii umane:
„prin cuvintele întrebãrilor adie zefirul
precum un rãspuns
din vechi biblioteci pe calul de febrã adus
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2
3
4
5
6

Idem., pag. 24
Idem., pag.26
Idem., pag.65
Idem., pag.56
Idem., pag.84
Idem., pag.88
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Fondatorul Australiei moderne
îºi are rãdãcinile la Galaþi
Pr. Eugen DRÃGOI
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oate pãrea surprinzãtor, dar cel pe devenind astfel cumnat cu protopopul de Tecuci,
care istoria celui mai mic continent Gheorghe Dimitriu-Hogaº. Din aceastã cãsnicie
de pe pãmânt îl considerã înteme- s-au nãscut cinci copii: douã fete ºi trei bãieþi.
ietorul Australiei moderne, vicepremierul
Primul catihet
Edward Granville Theodore (1884-1950), este
Dupã ce se cãsãtoreºte este hirotonit dianepotul preotului Gheorghe Teodorescu (18261901), primul catihet (1846-1858) ºi apoi pro- con (1848), slujind vreme de un an la Biserica
„Sf. Spiridon”, care atunci avea funcþie de catetopop al þinutului Covurlui (1858-1860).
dralã a oraºului Galaþi. Între 1 octombrie
Pãrintele profesor Dumitru Gãinã,
1858 ºi 1864 a fost protopop la
pionier al misiunii Bisericii Ortodoxe
despãrþãmântul al II-lea din þinutul
Române în Australia, în douã din
Covurlui. A slujit ca preot la
cãrþile sale (Regimul legal al culBiserica „Sf. Haralambie” din
telor religioase din Australia,
Galaþi (1858-1864) ºi la fosta
Bucureºti, 1995 ºi Ortodoxia
Mãnãstire Mavromol (1864româneascã în Australia, Bu1901) din acelaºi oraº. La
cureºti, 2007) a adus în atenþia
aceastã din urmã bisericã,
cititorilor de limbã românã,
unde a desfãºurat o meritupentru prima datã, aceste imoasã activitate, pentru care a
portante mãrturii, reluate de zifost
apreciat de episcopul
aristul Dan Gheorghe într-o
Mel
chisedec
ªtefãnescu, a
dezvoltare documentarã la înslu
jit
pânã
la
decesul
sãu, în
ceputul acestui an.
anul 1901. Este înmormântat în
La mijlocul secolului al
Bu
cureºti.
XIX-lea, preotul Gheorghe TeoÎnfiinþându-se în Moldova,
dorescu, slujitor în Galaþi, era un
în
anul
1846, ºcolile catihetice þicleric învãþat ºi respectat. Ori- Edward Granville Theodore
nutale în oraºele reºedinþe de þiginar din judeþul Botoºani, unde
(1884-1950)
nuturi, la Galaþi este numit catihet
a vãzut lumina zilei în anul
Gheorghe
Teodorescu.
Astfel de ºcoli pregãteau
1826, rãmâne orfan de ambii pãrinþi, fiind crescandidaþi
pentru
seminarele
teologice. Un
cut de fratele sãu, Macarie, superiorul Mãnãstirii Precista din Roman. S-a ºcolit în vestitul delegat al Episcopiei Huºilor (de care aparþinea
seminar de la Mãnãstirea Socola (Iaºi), fiind oraºul Galaþi), anume profesorul Constantin
coleg, între alþii, cu Iosif Gheorghian, mai târziu Nica, prezent la examenul ºcolii catihetice din
episcop al Dunãrii de Jos (1879-1886) ºi mi- Galaþi, în vara anului 1857, nota cã „Sfinþia sa,
tropolit primat al României, iar dupã absolvire a pãrintele Teodorescu este cel mai activ dintre
funcþionat ca profesor la renumita ºcoalã din domnii cateheþi”. În calitate de protopop, pe
Pomârla, judeþul Botoºani. Cu sprijinul vesti- lângã administrarea vieþii bisericeºti, îndeplinea
tului protopop de Tecuci ºi mare patriot, ºi funcþia de ofiþer al stãrii civile, judecând ºi
Gheorghe Dimitriu-Hogaº (tatãl scriitorului Ca- procesele de divorþ.
listrat Hogaº), tânãrul Teodorescu se cãsãtoreºte
Al treilea fiu al pãrintelui este veriga
în anul 1848 cu Zoe, cea mai micã fiicã a serde legãturã cu Australia
darului George Stanciu din Pechea, cu care a
avut o cãsnicie fericitã ºi trainicã. Zoe era sorã
Cel de-al treilea fiu al preotului Teodocu Marioara, a doua fiicã a serdarului pechean, rescu, Vasile (Basile), este veriga de legãturã cu

minele de wolfram ºi zinc, remarcându-se între
muncitori care-l aleg preºedinte al Sindicatelor
Unite din Queesland, deºi avea mai puþin de 30
de ani. Intrând în Partidul Laburist, Edward
Granville ajunge, în 1919, prim-ministru al statului Queensland (avea doar 35 de ani), implicându-se curajos în reformele acestui al doilea
stat ca mãrime din Australia, vreme de ºase ani.
Câºtigând un loc în Parlamentul Federal, în
1927, peste doi ani devine vicepreºedinte al
Partidului Laburist ºi este desemnat trezorier
federal ºi vicepremier al Australiei. A gestionat,
în aceastã calitate, criza de la începutul anilor
'30, dar soluþiile sale n-au fost admise în totalitate, fapt regretat mai târziu, când specialiºtii
au recunoscut cã aplicarea lor ar fi fost beneficã
pentru þarã. S-a retras din politicã în 1931, dedicându-se mediului afacerilor. La moartea sa,
petrecutã în ziua de 9 februarie 1950 la Sydney,
a avut parte de onoruri de stat.
Conform unei mãrturii, Edward Granville
Theodore a venit în România în 1924 sau 1925
(era vicepremier în Queensland), la Galaþi, sã-ºi
caute rudele. De atunci dateazã, credem, o relatare ineditã a vieþii preotului Gheorghe Teodorescu de la Biserica Mavromol ºi a fiului sãu,
Basile, emigrat în Australia, cu referiri la premierul australian, pãstratã în colecþia de documente a Muzeului Judeþean de Istorie din Galaþi.
Povestea vicepremierului australian Edward Granville Theodore, nepotul pãrintelui
Teodorescu din oraºul Galaþi, este fascinantã,
iar reputaþia acestui politician onoreazã
rãdãcinile lui sud-moldovene. Astãzi, un cartier
din Canberra, capitala Australiei, poartã numele
Edward Theodore
Theodore; asemenea ºi o ºcoalã din acest cartier.
a fost în Moldova sã-ºi caute rudele
Mai adãugãm cã pe valea râului Dowson, în
Edward Granville Theodore (29 decem- statul Queensland, un orãºel poartã acelaºi
brie 1884 - 9 februarie 1950) a fost lucrãtor la nume, Theodore.
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îndepãrtata Australie. Dupã mai multe cãlãtorii
în lume, fãcute pe apã, s-a îndreptat spre Australia, aºezându-se în portul Adelaide. Acolo s-a
cãsãtorit cu o irlandezã, Annie Tanner, ºi ºi-a
schimbat numele din Teodorescu în Theodore,
devenind cetãþean australian, în 1886. Era epoca
febrei cãutãtorilor de aur, cãrora li s-a adãugat ºi
gãlãþeanul Basile, dar fãrã vreo reuºitã. Al doilea din cei ºase copii ai lui Basile a fost Edward
Granville. Acesta este considerat unul dintre
fondatorii Australiei moderne ºi, dupã aprecierile unui adversar politic, „cea mai bunã minte
financiarã din emisfera sudicã”. A deþinut funcþiile de prim-ministru al statului Queensland ºi
vicepremier al Australiei. Ascensiunea sa politicã a plecat însã de jos, cum s-a întâmplat cu
mulþi din fiii de emigranþi în Australia.
De la tatãl sãu, Basil Theodore, mãrturisea
adesea marele politician, a învãþat aceste cuvinte: „Adevãrul te va elibera, iar cunoaºterea îþi
dã încredere în tine însuþi; luptã pentru drepturi”. Este deviza dupã care s-a cãlãuzit întreaga-i viaþã.
Iatã cum se poate scrie istoria ºi ce important este sã ne regãsim rãdãcinile. ªi nu este
singurul exemplu de legãturã între þinutul de la
Dunãrea de Jos ºi continentul australian. Astfel,
primul episcop al Episcopiei Ortodoxe Române
a Australiei ºi Noii Zeelande, Preasfinþitul
Filimon Mihail, este nãscut în Matca, judeþul
Galaþi, iar la Parohia „Sf. Nicolae” din Adelaide
(oraºul unde s-a nãscut Edward Granville) slujeºte
actualmente preotul Viorel Stoica, fost pedagog la
Seminarul „Sf. Apostol Andrei” din Galaþi.
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Biblioteca româneascã ºi Institutul Român
de la Freiburg – colþ de refugiu
al pribegiei culturale româneºti
Dr. Teodor ARDELEAN
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E

fectele celui de-al doilea rãzboi
mondial au fost dezastruoase pentru
viaþa poporului român, obligat prin
presiunile Rusiei sovietice sã calce pe o cale total opusã intereselor sale.
Teroarea dezlãnþuitã împotriva elitei româneºti a determinat o emigrare masivã în strãinãtate. Aºa s-a ajuns la o creºtere a exilului
românesc în marile oraºe europene! Aºa s-a
ajuns ca Freiburgul sau „Cetatea Liberã” cum i
se mai spune sã devinã un punct nodal în existenþa unei vieþi spirituale nepervertite ideologic
pentru români.
Oraºul Freiburg
Este capitala Regiunii Sudlicher Oberrhein
ºi a districtului Breisgau-Hochschwarzwald, la
marginea vesticã a Munþilor Pãdurea Neagrã, în
sud-vestul Germaniei. Este una din cele patru
regiuni guvernamentale din Landul BadenWurttemberg. Oraºul este situat la distanþe
„fericite” de zonele învecinate: Basel, la 60 km,
Zürich ºi Strasbourg, la 85 km, Karlsruhe, la 140
km, Stuttgart, la 200 km. Astãzi are o populaþie
de circa 220.000 locuitori ºi 30.000 de studenþi.
Freiburg este localitatea cu cea mai plãcutã climã din Germania. Altfel spus, este oraºul

Primãria din Freiburg – arhitecturã tipicã
pentru un oraº atipic

cel mai cald dintr-o þarã rece! La propriu ºi la
figurat! De altfel, „cãldura” sufleteascã este unul
dintre factorii principali de „atracþie” pentru mulþimile de studenþi ce vin sã studieze, Freiburgul
fiind unul dintre cele mai „populare” oraºe universitare din Germania. Universitatea Albert
Ludwig, fondatã în 1457 de cãtre Dinastia Habsburgicã (a cincea ca vechime din Germania), cu
cele 11 facultãþi, este una dintre cele mai prestigioase instituþii academice din Europa. Aici au
lucrat ºi creat Max Weber, Rudolf Carnap,
Edmund Husserl, Martin Heidegger, Hannah
Arendt, Hans-Georg Gadamer ºi alte personalitãþi, printre care ºi mulþi premianþi Nobel. De
altfel, în oraº a locuit o vreme ºi Erasmus, edilii
purtând mare grijã casei care l-a adãpostit.
Universitatea este cel mai mare angajator
din regiune: 430 profesori, 3.695 angajaþi academic, 8.644 angajaþi non-academic. Iar în oraº
mai funcþioneazã ºi o Universitate de Educaþie,
o Academie de Muzicã, o Universitate Internaþionalã a educaþiei cooperatiste, o Universitate Protestantã pentru ºtiinþe aplicate ºi una
catolicã de acelaºi profil.
Freiburgul a fost fondat în anul 1157 de
Berchtold al IV-lea von Zähringen, iar în 1200
avea deja 6.000 locuitori. În 1520 cetãþenii oraºului decid sã nu ia parte la Reformã, devenind,
pe cale de consecinþã, un centru catolic important. De remarcat ºi faptul cã în perioada
1648-1805 Freiburgul a servit drept capitalã
administrativã a... Austriei!
Oraºul a ieºit foarte distrus în urma marii
conflagraþii mondiale din anii 1939-1945. Folosindu-se de planurile medievale, arhitecþii implicaþi în marea operã de refacere au desenat
oraºul modern dupã toate rigorile vechi, reuºind
astfel sã-i redea farmecul tradiþional, care se
poate savura ºi astãzi.
Centrul Freiburgului te minuneazã cu
mulþimea de strãzi înguste, pavate cu piatrã ºi,
de asemenea, cu nenumãratele sale pârâuri pavate numite „Bachle”. Acestea sunt elementele

Freiburg Martinstor – poartã de intrare în oraº
începând cu sec. al XIII-lea.
De ce oare turnul acesta seamãnã perfect
cu Turnul ªtefan din Baia Mare?

României, Carol I de Hohenzollern-Sigmaringen, sub domnia cãruia s-au pus bazele statului
român modern.
Am oferit cititorilor noºtri aceste detalii
pentru a înþelege mai bine ce interesant au curs
„lucrurile” într-un „destin” planetar pentru noi
românii. Pentru a realiza ce „atracþii” minunate
au exercitat influenþe asupra românilor exilaþi
atât de departe de þarã ºi cum a fost posibil ca
aceºtia sã reziste, sã existe, sã subziste, veniþi
tocmai de la Gurile Dunãrii pânã la izvoarele
acesteia, tocmai din þara cu cel mai dur sistem
politic „încununat” cu teroare ºi cu temniþe,
pânã la cea mai liberã cetate! De la „calvarul
neamului” pânã la „obârºia neamului”!
Freiburg... cetatea liberã... a devenit
pentru intelectualii români din exil un loc binecuvântat, de refugiu ºi liniºte, de cultivare a
spiritului, de matrice fireascã a sufletului românesc neostoit în vremuri. Cãci EXISTÃM NUMAI ÎN MÃSURA ÎN CARE SUNTEM LIBERI!

Freiburg – o „cetate de scãpare”!
Oraºul Freiburg s-a distins în timp ºi
printr-un accentuat spirit germano-latin, spirit
care cultiva nu doar muzele ºi elevaþia, ci ºi
gãsirea soluþiilor pentru vindecare, revenire, reclãdire.
În 1949 era în plin avânt efortul de „vindecare” a rãnilor rãzboiului. Venit în oraº încã
din 1947 ca angajat al autoritãþilor franceze,
domnul Virgil Mihãilescu, licenþiat în filosofie
la Bucureºti, are ideea înfiinþãrii unui „mare
centru intelectual” la Freiburg. Astfel, din acest
„proiect de vis”, la 1 mai 1949 s-a nãscut BIBLIOTECA. De altfel, dl Mihãilescu lucrase la
Biblioteca Academiei Române, aflatã la vremea
aceea sub conducerea marelui cãrturar român
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care dau caracteristica aparte a locului, canalele
prin care curge cu debit mare o apã limpede,
cristalinã, fiind în fapt, la vremea amenajãrii lor
iniþiale simple pâraie de scurgere pentru deºeuri,
un fel de canalizare operativã de suprafaþã. Se
spune în poveºtile despre Freiburg cã dacã cineva va cãlca într-o „Bachle”, va trebui sã se
cãsãtoreascã cu o femeie din oraº.
În zilele noastre oraºul Freiburg este „oraºul european cu cel mai redus grad de utilizare a
autoturismelor proprii”. Aceasta se întâmplã datoritã politicii de „urbanism ºi transport local”
practicate de edili, dar ºi pentru cã suburbia
Vauban a oraºului a fost transformatã într-un
paradis ecologic. Multe artere rutiere au devenit
grãdini, casele au fost refãcute dupã stilul vechi
ºi durabilizate, strãzile au devenit pietonale, autoturismele fiind autorizate numai pentru descãrcarea mãrfurilor ºi în cazul în care cineva
doreºte sã se mute. Este permis, pe alei speciale,
mersul cu bicicleta, iar din Vauban pânã în centrul Freiburgului circulã tramvaiele. Pentru un
spaþiu de parcare, acolo unde este admis acest
lucru, chiria anualã este de... 20.000 euro! În
cartier nu se risipeºte nimic. Deºeurile sunt
transformate în îngrãºãmânt, iar apa folositã
este filtratã pentru a uda grãdinile!
Concluzia este cã Vaubanul este cel mai
bun exemplu european de oraº care susþine proiectul de „înverzire ºi sãnãtate a planetei”.
La aceastã minunãþie paradisiacã au lucrat timp de mai mulþi ani peste 60 de arhitecþi,
proiectul fiind primul semn major cã miºcarea
verzilor în Germania a revenit ºi a devenit o
forþã civicã demnã de apreciat. Sub sloganul local „Noi creãm lumea pe care o dorim” s-a reuºit
la Vauban, deci, implicit, la Freiburg, cel mai
frumos experiment ecologic din Europa.
Freiburgul se bucurã nu doar de o naturã
în perfectã stare, de un râu (Dreisam) perfect
curat, de oameni iubitori de frumos (natural, artistic, artificial, frumosul social ºi frumosul din
oameni!), ci ºi de un sistem optim de „pedagogie
urbanã”. ªcolile, grãdiniþele, asociaþiile de pãrinþi sau de pensionari organizeazã excursii special concepute pentru o bunã educaþie a copiilor.
Renumitul Carnaval din oraº se desfãºoarã
într-un climat deosebit de civilizat!
Parohia Ortodoxã Românã „Naºterea
Maicii Domnului” oferã servicii religioase
pentru cei din oraº ºi împrejurimi încã din 1946!
În apropiere de Freiburg cãlãtorul descoperã orãºelul cochet ºi romantic Sigmaringen.
Dominat de impunãtoarea cetate-castel, Sigmaringenul poate fi considerat „obârºie a neamului”, cãci aici a venit pe lume primul rege al
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Ion Bianu. ªi era firesc sã se înceapã cu o
„bibliotecã” pentru cã nici un alt „lucru” de pe
lumea aceasta nu putea juca rolul de mai preþuitã
„comoarã” decât cartea. Cartea, interzisã „acasã”,
distrusã „acasã”, arsã „acasã”... Cartea care nu
putea ajunge „acasã”, datoritã Cortinei de Fier!
Din documentele gãsite la Institutul Român de Cercetãri Freiburg, în speþã din Buletinul Bibliotecii Române Studii ºi documente
româneºti, Volum Jubiliar (1949-1970), aflãm
cu ce s-a pornit la drum. ªedinþa de constituire
din 1 mai 1949 este oglinditã în „Comunicarea
nr. 1” din 15 mai 1949, din care aflãm zestrea
iniþialã: 178 volume ºi broºuri, 16 numere din
publicaþii periodice strãine, 12 manuscrise conþinând lucrãri de doctorat.
Era începutã astfel opera de „mãrturie pe
pãmânt strãin a României libere”, cum menþioneazã la 2 august 1951 M. S. Ileana, Principesã
a României venitã în vizitã. În decursul timpului, despre „creºterea bibliotecii” s-au exprimat mulþi intelectuali români duºi de soartã în
strãinãtate. Iatã câteva aprecieri, gânduri ºi sentimente, fie venite prin scrisori, fie menþionate
în „Cartea de oaspeþi” :

„Fãrã aceastã realizare de la Freiburg refugiul
românesc ar fi apãrut ca o dislocare datoratã unei
înfrângeri de naturã politicã. Cu ce va putea sã
dovedeascã Exilul nostru cã se întâlneºte cu poporul
român retras în sine, în adâncimea sa spiritualã, cu ce
altceva decât cu Biblioteca Românã, care pãstreazã în
afara þãrii aceeaºi respiraþie româneascã dintotdeauna.
La temelia acestei instituþii au pus ostenealã ºi suflet
Românii de pretutindeni...”.
Preot V. Boldeanu, Paris

„Cel Atotputernic sã vã binecuvânteze frumoasa
operã culturalã la care v-aþi angajat înfruntând cu toatã
bãrbãþia obstacolele ce aceºti ani ai pribegiei vi le-au
aºternut în cale...Declar cu toatã sinceritatea cã în acest
„amvon” de culturã româneascã am avut unicele ºi cele
mai frumoase clipe de trãire sufleteascã în timpul
pribegiei mele”.
Colonel D. Alexandrescu, Munchen, 1951

„Este cu neputinþã ca o tragere de inimã atât de
curatã sã nu ducã la izbânzi care sã înfrunte timpul.
Smerita energie a dascãlilor ardeleni din veacul trecut
renaºte parcã în minunatele Dv. osteneli”.
Aron Cotruº, Madrid, 1950

„Am revenit la Freiburg dupã câþiva ani ºi am
gãsit cãminul ºi altarul Þãrii exilat de oameni, dar
sprijinit ºi înãlþat de Dumnezeu. Sunt fericit sã respir
aerul ºi cãldura acestui cãmin spiritual românesc”.
Pictor D. Berea, Paris, 1961
„E o realizare de necontestat ºi un monument
care va rãmâne ºi va vorbi supravieþuitorilor Neamului
nostru”.
Alexandru Blaga, Paris, 1954

„Pentru recolta de mâine a neamului, Biblioteca
Românã înnoadã un snop de gânduri copt la razele
Nãdejdii. Pentru izbânda cea mare – a Libertãþii – ea
împleteºte o cununã, cununa realizãrilor celor mai
merituoase ºi roditoare, care fãuresc o credinþã ºi o
rezistenþã de cremene”.
Prof. Louis Combi, Avignon
„Vã felicit cãlduros pentru iniþiativa luatã ºi vã
urez un tot mai strãlucit succes întru pãstrarea flãcãrii
Culturii Româneºti, în aºteptarea Zilei celei Mari a
reîntoarcerii într-o Românie întregitã ºi liberã”.
N. P. Comnen, Florenþa, 1950

„Aceastã Bibliotecã, cu vastul material adunat
atât de sârguincios, face legãtura între vechea culturã
româneascã ºi cultura care sperãm cã se va naºte în
viitorul cât mai apropiat, umplând astfel golul anilor
întunecaþi, care au rupt firul ei firesc. Biblioteca ºi
Institutul din Freiburg stau ca o fãclie aprinsã în acest
întuneric al timpurilor ce le trãim ... nu sunt numai
expresia nevoilor exilului, ci exprimã ºi sufletul majoritãþii poporului român din þarã, lipsit pânã ºi de
libertatea elementarã de a-ºi cunoaºte istoria ºi
tradiþia...”.
Prof. Nicolae Dima, S.U.A., 1969
„O pildã ca aceasta ne mai îmbãrbãteazã sã
credem cã neamul nostru nu poate pieri”.
Dr. Neagu Djuvara,
Paris, 1953
„Biblioteca Românã rãmâne, pentru mine, modelul suprem al voinþei, stãruinþei ºi continuitãþii
româneºti în exil”.
Prof. dr. Mircea Eliade,
Universitatea Chicago, 1954

„Cu nostalgia doinei româneºti în suflet, adeseori
cu gândul la acei oameni minunaþi pe care i-am vãzut
trudind pe câmp, iar seara i-am auzit cântând în câte-o
casã cu scoarþe þãrãneºti ºi icoane vechi pe pereþi – eu,
care nu sunt român, dar îi iubesc pe români, am gãsit
aici, la mii de kilometri, o instituþie, o bibliotecã cu cãrþi
româneºti, din care glãsuieºte românul. ªi-mi este o mare
mângâiere cã pot vorbi ºi citi româneºte. Sunt impresionat de amploarea bibliotecii, de comorile pe care le
conþine, ºi nu în cele din urmã de munca entuziastã a
Domnului Mihãilescu”.
Gottfried Habenicht, etnomuzicolog, Freiburg,
1974

într-o vreme când slova româneascã e un tezaur, gestul
Dv. se confundã cu un adevãrat apostolat”.
Virgil Ierunca, Paris, 1951
„Când vom fi chemaþi sã dãm socotealã fraþilor
noºtri rãmaºi acasã, Dv. veþi putea cel puþin dovedi ce aþi
fãcut pe pãmânt strãin pentru Þara Româneascã. Ce
templu minunat ridicaþi românismului!”.
Lucia A. Popovici, Geneva, 1950
„...în ctitoria româneascã de la Freiburg am
sorbit ºi eu din izvorul de viaþã vie: cartea, spiritul
nemuritor, scânteia de unde va sã rãsune focul românismului de totdeauna”.
Serge Prod’hon, Grenoble
„...eu cred cã ceea ce aþi realizat la Freiburg este o
operã demnã de toatã admiraþia”.
Ion Raþiu, Londra, 1955

„Permiteþi-mi sã vã felicit pentru toatã strãdania
Dv. de a pãstra ºi îngriji cartea româneascã peste hotare;

„Plec de la Freiburg cu o impresie cum nu se poate
mai adâncã, cu imaginea acestui mare, neegalat efort
românesc...Întreaga operã de la Freiburg poartã un sens
de adevãrat eroism. Drama însãºi a culturii noastre atât
de crunt frântã în frumosul ei zbor, este conþinutã în
realizãrile Bibliotecii din Freiburg. Aceastã instituþie
unicã în istoria spiritualitãþii româneºti trebuie pãstratã,
încurajatã ºi perfecþionatã ...”.
Prof. dr. George Uscãtescu,
Madrid, 1964

Am ales doar aceste câteva decupaje din
miile de mesaje de mulþumire ºi felicitare, de
urãri de creºtere, bunã lucrare ºi bunã sporire.
Nu vom face aici istoricul aceste minunate zidiri
de suflet ºi simþire româneascã. Numãrul acesta
al revistei Familia Românã ºi-a propus sã oglindeascã problemele generale ale „românilor
în lume”. E foarte posibil ca într-un alt numãr al

revistei sã mai revenim la Institutul Român ºi
Biblioteca Românã de la Freiburg, aceastã „cetate de scãpare” a culturii române. Aºteptãm, de
asemenea, eventuale contribuþii ale altor exponenþi culturali români din strãinãtate. Despre
Freiburg, despre Institut, despre Bibliotecã,
despre Sigmaringen. Locuri predestinate sã ne
fie ºi nouã românilor APROAPE!

„Între aceste rafturi cu cãrþi continuã sã creascã în
libertate sufletul cel adevãrat al Þãrii de departe. Cine,
în exil, vrea sã ia putere ºi speranþã, sã treacã pe aici cu
evlavie ºi, ca într-o bisericã, sã se închine...”.
Vintilã Horia, Madrid, 1962
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„...constat cã în aceastã instituþie existã cea mai
de seamã oazã a culturii româneºti ºi a cercetãrii
ºtiinþifice româneºti în strãinãtate...Cu deosebitã bucurie
se cade a sublinia faptul cã aici este unicul loc unde se
cultivã interesul pentru Românii de pretutindeni, cã aici
problemele sunt tratate pe planul general al întregului
spaþiu geografic de existenþã a românitãþii”.
S. I. Gârleanu, Lund – Suedia, 1974
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Diaspora românã
ºi menþinerea identitãþii naþionale
„Amândoi avem un nume, / Amândoi o soartã-n lume. / Eu þi-s frate, tu mi-eºti frate, /
În noi doi un suflet bate!” (Vasile Alecsandri)
Diana ªANDOR
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onceptul de identitate, în aparenþã
unul transparent, are o încãrcãturã
puternicã ºi antreneazã în sfera sã
domenii precum antropologia, filosofia, ºtiinþele sociale, psihologia º.a. Pe plan social, individul are menirea de a rãmâne acelaºi în timp,
de a-ºi pãstra particularitãþile care-l fac unic, de
nemultiplicat. Între cei doi termeni, identitate ºi
alteritate, chiar dacã definiþiile din dicþionar aratã o antinomie dialecticã, existã o relaþie de
complementaritate. Identitatea este echivalentã
cu faptul de a fi identic în fiecare moment cu
sine însuºi, de a-ºi pãstra un anumit timp caracteristicile esenþiale, în timp ce alteritatea, aflatã la antipod, în sensul oferit de dicþionar,
reprezintã caracterul a ceea ce este diferit de eu,
ceea ce constituie o identitate aparte.
Alteritatea joacã ºi ea un rol determinant
în evoluþia culturii, cu condiþia ca acþiunile ei sã
lãrgeascã câmpul identitãþii, putând semnifica
chiar reînnoirea identitãþii prin aducerea de elemente noi, de complementaritate. Aºadar, conºtiinþa identitãþii este indisolubil legatã de cea a
alteritãþii, dând naºtere unei imagini de sine care
poate fi pozitivã sau negativã, în funcþie de indici ca: evoluþia fizicã, psihicã, culturalã, nivelul informaþional, capacitatea de procesare a
bagajului cultural, construirea ºi aplicarea unor
grile de cunoaºtere a Celuilalt, rezultatele putând fi dintre cele mai diverse: „Imaginile alteritãþii, pe lângã faptul cã însoþesc toate judecãþile privitoare la Celãlalt, provoacã diverse
reflexe: de preferinþã sau de respingere, mânii,
fobii sau filii. Uneori reprezentãrile colective
asupra celuilalt devin cliºee ºi sunt chiar mai
tenace ºi mai persistente decât cunoaºterea
realitãþii”. Aºadar, între cei doi termeni existã
clar o relaþie de complementaritate.
Dacã ar fi sã analizãm problema identitãþii
culturilor, potrivit lui Grigore Gheorghiu am
putea afirma cã „Identitatea culturilor nu mai
este vãzutã cã rezultat al izolãrii lor, ci ca efect
al originalitãþii lor” (Gheorghiu: 1997. p. 85)

Apãrarea identitãþii naþionale.
Omul – spunea Platon – ca sã se (re)cunoascã pe sine trebuie sã se oglindeascã în seamãnul sau, seamãn care este asemãnãtor cu el,
dar ºi diferit. Omul cu toate creaþiile sale culturale e o stranie articulaþie între Unu ºi Multiplu, între unitate ºi diversitate, putând fi privit
ºi ca o unitate care se multiplicã în interior. Aºa
cum se întâmplã la nivel de individ, micro, am
putea spune se întâmplã ºi la nivel social, macro.
Cu toþii trãim într-o singurã lume, „teritoriu comun”, „timp comun”, fapt care evident
lasã o amprentã asupra vieþilor. Specificitatea
culturilor trebuie cãutatã în fundamentul existenþei umane, adicã în diversitatea formelor de
activitate practicã ºi spiritualã, prin care comunitãþile umane îºi reproduc existenþa lor
socialã.
Fiecare persoanã trebuie sã-ºi aleagã propriul destin ºi sã-ºi angajeze potenþialul maxim
în cadrul tradiþiilor ºi al propriilor culturi tot mai
deschise spre universalitate. De aceea reafirmarea identitãþii este un fapt deosebit de important. Pentru a ne (re)afirma identitatea nu trebuie
sã studiem doar elemente specifice unui popor,
ci ºi elemente comune, fãrã a ne teme de
uniformitate ideologicã ºi culturalã.
Identitatea naþionalã este subiectul unor
dezbateri aprinse mai ales în Occident. La noi,
abia acum se iveºte o palidã discuþie publicã.
Totuºi, fãrã a invoca în mod direct, identitatea
naþionalã a românilor este atacatã în structura ei
intimã. Contestatarii ei, fiind de rea-credinþã ori
doar ignoranþi, o eticheteazã drept un moft, când
nu de-a dreptul o prostie.
Odatã cu revoluþia din 1989, faþada comunismului a cãzut, împreunã cu valorile false
pe care le promova. Problema care se pune,
începând de la sfârºitul anului 1989, este în ce
direcþie se orienteazã noile valori ºi, în acest
context, reprezentarea socialã a identitãþii naþionale – valorificarea ºi devalorizarea acesteia
– a devenit un subiect foarte discutat. În pe-

þãturile lui Neagoe Basarab cãtre fiul sau
Teodosie ilustreazã victoria eternitãþii în spiritualitatea româneascã a secolului XVI-lea, în secolul al XX-lea, neamul ºi cultura româneascã
tind spre istorie, spre actualizare ºi spre ieºirea
din eternitate. Spiritualitatea popularã trebuie
depãºitã spre creaþia personalã, arãta Noica,
deoarece orice culturã conºtientã este personalã,
este o formã de individualizare, creaþia popularã
rãmânând anonimã.
Cioran dã o replicã foarte asprã eternitãþii
româneºti, spunând cã România trebuie sã câºtige gustul devenirii, deoarece „lumea nu este o
justificare a lui Dumnezeu, istoria este, însã, una
a omului”. Aceasta trebuie transformatã într-o
adevãratã misiune a românilor, devenind o veritabilã „doctrinã de mântuire”. Cioran vede
însã la români o superioritate faþã de celelalte
þãri mici, datoritã luciditãþii faþã de condiþia ei ºi
faptului cã are o conºtiinþã nemulþumitã. Subliniazã însã cã „atâta luciditate este titlu de glorie
dacã alcãtuieºte un stadiu ºi este o ruºine ca
permanenþã sau fundãturã” – atrãgând atenþia
asupra pasivismului românilor. Dintre expresiile autohtone, cea mai revelatoare este „N-a
fost sã fie” – apreciazã Cioran, ceea ce ilustreazã proverbialul fatalism românesc, constatat
ºi de Drãghicescu în Psihologia poporului român. (Cioran: 1990 p.)
Naþionalitatea este titlul nostru nobiliar,
iar apãrarea ei este o problemã de onoare. Aurel
C. Popovici relevã cã „Naþionalitatea unui popor (…) e conºtiinþa sa cã e naþiune, o entitate
culturalã proprie în varietatea omenirii, cã nu-i o
simplã cifrã, un numãr de indivizi, de fiinþe, de
animale sociale. (…) Naþionalitatea unui popor
e legea lui strãbunã ºi limba lui deosebitã; e
comoara lui proprie de literaturã ºi istorie, de
credinþe ºi moravuri; de datini, tradiþii, de obiceiuri; e arsenalul sãu moral de virtuþi ºi gânduri, de fapte ºi idealuri din trecut, pentru prezent ºi viitor” (Popovici: 1997, p. 371-372)
Interogaþia asupra identitãþii româneºti
provoacã ºi azi cele mai aprige dispute teoretice
ºi conflicte ideologice. Aici putem vorbi cel mai
bine de deplasarea forþei de muncã a þãrilor mai
slab dezvoltate, cum e ºi cazul þãrii noastre, spre
cele mai dezvoltate.
Potenþialul diasporei în menþinerea
identitãþii naþionale
Conform unor statistici, mai mult sau mai
puþin exacte – din lipsa unor instrumente de
evaluare – în afara graniþelor trãiesc în jur de 13
milioane de români, în acest fel putând aprecia o
populaþie româneascã globalã de aproximativ
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rioada actualã se înregistreazã de fapt o crizã de
valori la nivel micro ºi macrosocial, care se
rãsfrânge ºi asupra identitãþii naþionale. Ideologia comunistã urmãrea distrugerea sistematicã
a culturii autentice româneºti, de exemplu prin
festivaluri de genul „Cântarea României” se
promovau valori false cum ar fi mitul muncitorului nu prea inteligent, dar cinstit, nu prea
cultivat, dar „bun cã pâinea caldã” sau cel al
secretarului de partid umanist. Aceastã pervertire a valorilor la nivel macrosocial a avut drept
efect îndreptarea opþiunilor actorilor sociali spre
grupuri de referinþã mai mici, cu valorile cãrora
se puteau identifica (grupuri de prieteni, categorii sociale, profesionale etc.)
Revenind la perioada postrevoluþionarã,
anii ’90 îi gãsesc pe români izolaþi nu numai faþã
de Occident, ci ºi faþã de propriul lor trecut. În
urma studiilor sociologice empirice (observarea
directã a realitãþii), politologul Alina Mungiu,
în Naþionalism ºi conflict (Mungiu: 1995. p. 32)
constatã existenþa unei memorii colective false,
rezultatã în urma îndoctrinãrii comuniste, la o
parte a populaþiei. Cealaltã parte a populaþiei,
care a putut rezista acestei îndoctrinãri sunt cei
care au citit sau luat contact cu scrierile interbelice (îndeosebi tinerii). Aici amintim scrierile generaþiei ’27, autori interziºi pe vremea
comunismului, dar ºi memoriile altor scriitori
care au fost marginalizaþi în perioada comunistã
sau chiar închiºi, dar ºi-au început activitatea în
perioada interbelicã (de ex. Petre Þuþea).
În acest context apare generaþia ’27, din
care fac parte Cioran, Noica, Eliade,
Vulcãnescu. Ei se constituie în prima generaþie
care a avut conºtiinþa propriei valori la nivel universal, valoric general. Aceºti autori au fost numiþi generic „generaþia ‘27” datoritã concepþiei
lor comune cã România este o þarã micã, având o
culturã minorã (deºi potenþiale deosebite) din
douã motive. Pe de o parte nu e cunoscutã, deci
nu are acces la schimburi adevãrate cu alte culturi, de aici rezultând în mod firesc necesitatea
unei politici culturale, iar pe de altã parte, în
România nu apucase sã se creeze din punct de
vedere politic o unitate, în decursul timpului.
Faptul cã suntem o culturã minorã nu înseamnã neapãrat inferioritate calitativã, arãta
Noica (Noica: 1991 p. 52). Cultura noastrã popularã are realizãri calitativ comparabile cu cele
ale culturilor mari. Tensiunea care face, însã,
drama generaþiei interbelice este datã de faptul
cã „noi nu mai vrem sã fim eternii sãteni ai
istoriei”. Aceastã concepþie exprimã de fapt
conflictul dintre eternitate ºi istorie, prezent în
toatã spiritualitatea româneascã. Dacã Învã-
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34 de milioane, din care 36 % locuiesc în afara
României. Din aceastã populaþie, generaþia emigraþiei continuã sã-ºi pãstreze trainice legãturile
spirituale cu þara. Este încã o generaþie activã
care încearcã sã menþinã sentimentul identitãþii
naþionale la cei nãscuþi pe alte meleaguri, pregãtindu-i astfel sã devinã extensia României
peste hotare.
Aceste noi generaþii educate ºi integrate
complet în viaþa þãrilor pot deveni elemente de
suport ale României, rezervorul de investiþii ºi
cunoºtinþe, sursa creºterii influenþei româneºti
pe plan internaþional. Este un suport cu atât mai
valoros cu cât vine de la oameni complet integraþi în þãrile lor ºi de aceea acestora trebuie sã li
se creeze posibilitatea de a deveni participanþi
activi la viaþa publicã a României. Dacã nu se
contracareazã din timp tendinþa naturalã de atrofiere ºi dispariþie a identitãþii româneºti la noile
generaþii nãscute în medii naþionale ºi culturale,
printr-o permanentã legãturã cu mediul naþional
românesc ºi prin crearea unui cadru legislativ ºi
organizatoric apt sã reintegreze românii din afara graniþelor, atunci resursele umane, economico-financiare ºi politico-diplomatice ale acestora, vor fi irosite pentru România.
De problematica românilor plecaþi în afara graniþelor se ocupã în special Departamentul
pentru Românii de Pretutindeni (DRP) aflat în
subordinea Guvernului. Bugetul ºi aºa insuficient al acestei instituþii a fost lovit în 2010 de o
reducere bugetarã severã. Dacã în 2007, acestui
departament îi era alocat un fond de 21.177.000
RON, succesiv au fost operate reduceri semnificative. Astfel, în 2008, a beneficiat de un
buget de 13.300.000 de lei noi, în 2009 DRP s-a
„bucurat” de încã o tãiere zdravãnã, pânã la
7.500.000 de lei. Anul cel mai crunt a fost 2010,
atunci când DRP a trebuit sã se descurce cu
fonduri de 6.750.000 RON. În acest context
bugetar nefavorabil, ne punem fireasca întrebare încotro se va îndrepta atenþia guvernanþilor
pentru românii din diasporã? Reducerile au fost
operate pentru aceastã instituþie în care principalul obiectiv de activitate este promovarea
identitãþii naþionale a românilor plecaþi din þarã.
Pe lângã acest lucru, DRP trebuie sã punã în
aplicare ºi sã elaboreze diverse strategii ºi programe destinate românilor de pretutindeni. DRP
îºi concentreazã în prezent activitatea pe patru
linii majore: cea care priveºte educaþia,
mass-media, cultura ºi spiritualitatea. La unele
dintre aceste activitãþi, DRP lucreazã împreunã
cu Institutul Cultural Roman.
Departamentul pentru românii de peste
hotare considerã românii din afara frontierelor
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naþionale ca parte integrantã a spiritualitãþii româneºti ºi încurajeazã stabilirea unui dialog
deschis cu ei. Strategia Naþionalã pentru Românii de Pretutindeni este un document-cadru
care îºi propune sã stabileascã, pentru intervalul
2011-2020, direcþii de acþiune, mãsuri ºi mijloace destinate pãstrãrii, afirmãrii ºi promovãrii
identitãþii românilor de pretutindeni.
Activitãþi practice ale diasporei
române
. Programul „Descoperã Bucovina’
În data de 2 octombrie 2010, DRP a lansat
proiectul „Descoperã Bucovina”. Acþiunea a
constat în organizarea unor excursii în Bucovina
pentru elevii ºi profesorii români din regiunea
Cernãuþi (Ucraina). Pe parcursul celor nouã sãptãmâni (2 octombrie - 28 noiembrie), 900 de
elevi români (elevi, studenþi, profesori, oameni
de culturã etc.) din Ucraina au vizitat principalele obiective din judeþele Botoºani, Suceava
ºi Neamþ (Memorialul Ipoteºti, Mãnãstirea Humorului, Cetatea de scaun a Sucevei, Mãnãstirile Voroneþ, Moldoviþa, Suceviþa, Agapia,
Vãratic, Neamþ).
Acþiunea a fost organizatã cu sprijinul
Ministerului Afacerilor Externe – Consulatul
General al României la Cernãuþi, iar participanþii au fost selectaþi de cãtre profesorii din
ºcolile româneºti din Cernãuþi.
. ªcoala de varã „Comunitãþi româneºti
ºi identitatea europeanã”
În cadrul programului de tabere „ARC
2010”, DRP a desfãºurat în perioada 16 - 23 august 2010, cea de-a cincea ediþie a ºcolii de varã
„Comunitãþi româneºti ºi identitate europeanã”.
Participanþii, tinerii din afara graniþelor au fost
selectaþi în urma concursului de clipuri video ºi
aplicaþii media „De ce iubesc România” desfãºurat în perioada 8 iunie-8 iulie 2010). Toate
lucrãrile realizate de tinerii români de peste hotare au fost postate pe pagina de YouTube a
DRP, putând fi vizionate de orice persoanã.
Câºtigãtorii au fost selectaþi de un juriu format
din reprezentanþi DRP, TVR ºi ICR.
Printre câºtigãtori s-au numãrat tineri din
SUA, Egipt, Italia, Republica Moldova, Grecia,
Ucraina ºi Arabia Sauditã. Pe lângã programul
obiºnuit al ºcolii de varã, câºtigãtorii concursului „De ce iubesc România” au vizitat, pe
durata a patru zile, unele din cele mai importante
obiective culturale ºi istorice ale României: Muzeul Satului ºi Palatul Parlamentului din Bucureºti, Mãnãstirea Curtea de Argeº, Palatul Peleº, Palatul Bran, Transfãgãraºanul, Mãnãstirea
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Paradoxal, cultura româneascã se propagã
puternic în lume pe aceste cãi pe care mulþi
dintre noi nici mãcar nu le bãnuiam. Este vina
mass-media româneºti. Nu se face destulã campanie mediaticã prin care sã se facã cunoscute
aceste proiecte de ridicare a culturii româneºti în
lume, dar ºi în þarã. Probabil puþini dintre noi au
ºtiut cã la Stuttgart are loc din doi în doi ani
Festivalul „George Enescu”, altul decât cel din
România, sau cã din 2005 încoace se desfãºoarã
în Europa câteva turnee cu spectacole culturale.
De apreciat este ºi acþiunea Gabrielei
Pascu Bisi. Românca din Sardinia promoveazã
un nou brand cultural „România mon amour”,

proiect cultural public ºi privat între România ºi
Italia, derulat la iniþiativa româncei, care are cã
scop introducerea unor metode de comunicare
transfrontalierã, în vederea promovãrii culturale
a celor douã þãri. Pe parcursul celor trei zile, cât
a durat evenimentul, au avut loc expoziþii de
fotografie ºi picturã semnate de artiºti români,
mostre de fotografie interbelicã sau expoziþii de
costume populare româneºti din diferite zone
geografice ale României. Scopul propus al
româncei este ca, prin intermediul firmei sale de
publicitate, sã schimbe imaginea þãrii. Au fost
prezentate Cultura Cucuteni, leagãnul Europei,
expoziþii de porþelan pictat manual, concertul
extraordinar al „prinþesei naiului”, Oana Lianu,
nu au lipsit mostrele de ceramicã de Horezu cu
maeºtrii ceramiºti Nicoleta ºi Laurenþiu
Pietraru. Au fost evocate prezenþe ale românilor
celebri în Italia de-a lungul timpului. Nu putea
lipsi o expoziþie de costume populare româneºti
din diferite zone geografice a României.
De amintit sau de fãcut cunoscut, pentru
cei mai mulþi dintre noi, este faptul cã un timiºorean ajutat de un designer de bijuterii din
SUA a fãcut cel mai lung mãrþiºor din lume.
Recordul a fost omologat chiar în 1 martie 2011,
de cãtre World Records Academy, principala
autoritate la nivel mondial în certificarea recordurilor. „Mãrþiºorul” (lucky charm) are o
lungime de 584.9 m. ºi a fost confecþionat
dintr-o panglicã cu dantelã lungã de 1300 de m.,
pe care s-au cusut decoraþiuni diverse.
Mirela Harris, designer american ºi designerul român Adrian Haiduc au folosit perle,
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Putna, Memorialul Ipoteºti, Biserica „Trei Ierarhi” din Iaºi.
. Programul „Guvernul României îþi oferã o carte”
DRP a lansat în data de 5 aprilie 2010
programul „Guvernul României îþi oferã o
carte” care se adreseazã copiilor ºi tinerilor de
peste hotare. Copiii ºi tinerii români din afarã
graniþelor þãrii care doresc sã citeascã opere de
referinþã ale clasicilor români au completat un
formular prin care au solicitat unul din cele 10
titluri editate de DRP. Astfel s-au expediat
20.251 de volume de literaturã românã în 18 þãri
– Australia, Austria, Belgia, Canada, Cipru,
Franþa, Grecia, Irlanda, Letonia, Norvegia, Portugalia, Republica Moldova, Serbia, Spania,
SUA, Ucraina. Numãrul acestor proiecte este
într-o continuã creºtere.
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Participanþi la ªcoala de varã, ediþia a VIII-a „Provocãrile
istoriei ca ºtiinþã ºi disciplinã de
învãþãmânt la începutul mileniului
trei” care a avut loc între 16-22
iulie 2012, în Maramureº, la Baia
Mare, organizatã de Centrul de
Studii Transilvane, proiect finanþat de Guvernul României – Departamentul pentru Românii de
Pretutindeni. Acþiunea a fost organizatã ºi cu sprijinul Consiliului
judeþean Maramureº, Primãria
municipiului Baia Mare, Inspectoratul ªcolar Judeþean Maramureº, Direcþia pentru Culturã, Culte
ºi Patrimoniu Cultural Naþional Maramureº, Consiliul Judeþean Cluj ºi revista Tribuna.
Participanþii ºi beneficiarii proiectului au fost profesorii de istorie, personalitãþi culturale
marcante din Republica Moldova, Ucraina, Serbia, Ungaria ºi România. (Sursa: ris.in.rs Românii Independenþi din Serbia)
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sidef, coral roºu, agate, jad, mãrgele de sticlã,
plus pene de struþ ºi pãun. Au lucrat timp de o
lunã, 6 ore pe zi. „Nu mai ºtiam când e zi ºi când
e noapte” povesteºte timiºoreanul. „Am vrut sã
ducem tradiþia româneascã peste Ocean ºi sã
arãtãm lumii întregi cã românii au ceva de spus”.
Una dintre cele mai importante expoziþii
din lume este „The Lost World of Old Europe”
organizatã începând din anul 2009, fiind rezultatul unei colaborãri între Muzeul Naþional
de Istorie a României ºi Institute for the Study of
the Ancient World of New York University,
beneficiind de sprijinul Ministerului Culturii ºi
Patrimoniului Naþional. În acest cadru, principalii organizatori ai acestui proiect ambiþios cultural internaþional au contribuit la realizarea
unei expoziþii deosebite, care prezintã – în premierã într-un turneu internaþional pe cele douã
continente – 175 de piese arheologice de valoare
excepþionalã, datând din perioada neoeneoliticã,
din colecþiile a peste 19 muzee româneºti. Expoziþia oferã ocazia, atât publicului cât ºi specialiºtilor internaþionali sã descopere evoluþia ºi
artefactele caracteristice ale celor mai importante culturi neoeneolitice dezvoltate în zona
danubiano-carpaticã în urmã cu 7 milenii (Vinca, Hamangia, Boian, Gumelniþa, Precucuteni Cucuteni), descoperiri rãmase aproape necunoscute pânã astãzi majoritãþii istoricilor ºi arheologilor occidental ºi nu numai.
Decorul pictat al ceramicii Cucuteni preia
cu rafinament elementul decorativ al spiralei,
prezent pe toatã ceramica neoliticã, dar nicãieri
cu o asemenea mãiestrie, în vreme ce maeºtrii
ceramiºti ai culturii Gumelniþa au folosit calitãþile lutului pentru a modela forme ºi figuri
umane a cãror forþã de expresie prefigureazã
marile opere sculptate în picturã mai târziu. Piesele de metal, cupru ºi aur, realizate de metalurgii gumelniþeni ilustreazã nu numai nivelul
foarte înalt al cunoºtinþelor lor în domeniul producerii ºi a controlului temperaturii, ci ºi existent unor elite care doreau ºi erau capabile sã-ºi
procure piese-emblemã, reprezentative pentru
poziþii sociale înalte.
Piesa de rezistenþã este celebra figurinã de
lut reprezentând un om care stã jos, având umerii curbaþi, mâinile þinându-i faþa, ipostaza
fiind aparent de contemplare, binecunoscutã sub
numele de Gânditorul de la Hamangia. Statueta
aparþine unei populaþii din Dobrogea de acum
aproape 8.000 de ani. Ea a fost descoperitã în
urmã cu 49 de ani. Un colectiv de arheologi
condus de Dumitru Berci a început sãpãturile pe
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Dealul Sofia de la Cernavodã, dupã ce s-a descoperit cã lucrãrile la Canalul Dunãre - Marea
Neagrã distrug urmele unor civilizaþii de la începutul istoriei. Sãpãturile acestea de salvare a
ce se mai putea salva au dus la descoperirea
Gânditorului, în 1956, ºi a perechii sale, Femeia.
Statueta a fost prezentatã atunci populaþiei
într-o expoziþie improvizatã în Primãria Cernavodã ºi apoi a luat drumul Bucureºtiului ºi al
celebritãþii, devenind cunoscutã în întreaga lume. Recent a fost desemnatã, de cãtre o comisie
internaþionalã, sã fie unul dintre cele 10 artefacte ale culturii pãmântene care ar trebui sã
reprezinte planeta, respectiv unul dintre simbolurile care sã fie trimise în spaþiu pentru o
eventualã întâlnire cu o civilizaþie extraterestrã.
Aºadar, conºtient de menirea ºi misiunea
sa, Muzeul Naþional de Istorie a României are
convingerea cã prin asemenea demersuri expoziþionale internaþionale, bunurile arheologice
din patrimoniul cultural naþional al României,
aflate în numeroase colecþii muzeale româneºti
se constituie drept argumente majore pentru dialoguri ºi proiecte de diplomaþie culturalã menite
sã contribuie la promovarea imaginii þãrii
noastre în strãinãtate.
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Emigrarea – un act de curaj?
Acasã! Un spaþiu geografic sau unul sentimental?
Mihai NAE,
Viena, Austria

ROMÂNI ÎN LUME

nu mai este niciodatã ºi nicãieri „acasã”; nici pe
plaiurile natale ºi nici în þara adoptivã. A recunoaºte acest lucru este un gest de curaj.
Emigrantul român –
adaptare sau refulare?
Problematica emigrantului român nu existã ca atare. Existã doar problematica emigrantului universal ca fenomen social care nu
þine cont de apartenenþa la o etnie anume ºi nu
face distincþie între coordonate geografice con-

Mihai Nae

taminate de prejudecãþi de clasificare a popoarelor în Apus sau Rãsãrit, în musulmani sau
creºtini, în negri sau albi, etc. Emigrantul este o
persoanã care renunþã la tot ceea ce înseamnã
„acasã” în favoarea unui destin (imaginar) bazat
adesea mai mult pe speranþe decât pe elemente
pragmatice (cunoºtinþe de limbi strãine, educaþie, meserie etc.). Însã comportamentul tipic
românesc de evaluare, interpretare ºi aplicare a
cunoºtinþelor dobândite în þara adoptivã determinã conflicte comice care ascund tragedii cotidiene la nivel individual sau familial.
Þãrile germanice îºi primesc emigranþii cu
rigurozitatea impusã de reguli clare ºi exacte.
Aceste reguli ne sunt adesea strãine ºi uneori
sfideazã ceea ce în germanã se numeºte Hausverstand, în englezã common sense, iar în românã ar fi simþul realitãþii. Spre exemplu înþelegem greu cã la piaþã preþurile afiºate sunt
cele solicitate, înþelegem greu cã la cinci minute
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icþionarul explicativ al limbii române descrie noþiunea de „acasã”
astfel: În sau spre casa în care locuieºti; fig. la locul natal, în sau cãtre patrie; o
descriere scurtã, elocventã ºi în acelaºi timp
seacã. Definiþia cuvântului „acasã” nu va fi supusã unei analize pânã când „acasã” devine un
loc îndepãrtat, un loc dupã care tânjim, un loc de
care ne leagã fire invizibile ale existenþei. Noþiunea de „acasã” poate fi oarecum comparatã cu
starea de sãnãtate; pierderea sãnãtãþii duce la o
apreciere tardivã a acesteia. Tot aºa ºi spaþiul
existenþial cuprins sub cupola noþiunii de „acasã” se pierde irecuperabil odatã cu transmutarea.
Tot în dicþionarul explicativ gãsim urmãtoarea
definiþie: Emigra, vb. a se expatria, a pribegi, a
se înstrãina, a pãrãsi locul de baºtinã.
Aprecierea ca atare a spaþiului denumit
„acasã” se realizeazã doar prin comparaþia ireversibilã cauzatã de emigrare, de înstrãinare. În
terminologia poeticã cel care pleacã de-acasã
este un dezrãdãcinat, un om care a pierdut legãtura cu locul unde a venit pe lume ºi a crescut.
Mãrturisesc cã a existat un timp în care am privit
aceastã afirmaþie ca pe o hiperbolã bombasticã
adecvatã doar în limbajul poetic. Dupã mai bine
de douãzeci de ani de viaþã în strãinãtate subscriu în totalitate la „teoria dezrãdãcinãrii”. Adevãrul din aceastã figurã de stil s-a adeverit pe
parcursul timpului, mai ales cu ocazia cãlãtoriilor; pregãtirile de dinaintea plecãrii cãtre
„acasã”, împachetarea diverselor bagaje, verificarea sumarã a maºinii, tot acest complex de
gesturi ridicat la grad de ritual festiv menit sã
simuleze bucuria cu gust dulce – amãrui, bucuria goalã pe dinãuntru, întinsã pe distanþa de
670 de kilometri, din care ultimii 70 au fost
întotdeauna triºti, în conformitate cu starea drumului, cu întunericul din sate, cu sãrãcia tãcutã
din spatele gardurilor pãrãginite. Sentimentul cã
am ajuns acasã s-a lãsat mereu aºteptat, iar bucuria reîntâlnirii cu oraºul a fost adesea simulatã
prin zâmbete ancorate festiv. Din punctul meu
de vedere „teoria dezrãdãcinãrii” confirmã cã
„acasã” nu poate fi substituit; un dezrãdãcinat
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dupã ora închiderii, chiar dacã marfa este încã
expusã nimeni nu mai vrea sã-þi vândã nimic,
înþelegem greu cã parcarea cu douã roþi peste
linia de demarcare se pedepseºte, refuzãm sã
înþelegem cã legea ºi aplicarea ei nu cunoaºte
nici un grad de flexibilitate, ne lovim de proceduri de comportament „ciudat” (a se citi civilizat) la metrou, în spital, pe stradã, în parc, în
toate zonele de interacþiune socialã.
O societate care funcþioneazã ca „mersul
trenurilor” la piaþa de alimente trãieºte dupã
reguli care ne uneori ne par ridicole ºi în domeniul birocratic chiar au o tentã de cliºeu al
absurdului. Birocraþia nu este o boalã tipic româneascã, ea existã în toate þãrile ºi simplificarea acesteia rãmâne o adevãratã încercare
pentru guvernele din întreaga lume. Prin urmare
procesul de adaptare este o continuã lecþie de
conduitã, o lecþie învãþatã la scara unu pe unu,
adesea costisitoare, obositoare ºi frustrantã.
Ceea ce uitã de fapt emigrantul român sau de
altã naþionalitate este faptul cã drumurile administrative (drept de ºedere, drept de muncã,
asigurãri sociale, etc.) nu sunt gândite ca piedici
pentru emigranþi ci, dimpotrivã, ele ajutã emigrantul la aºezarea lui, la înscrierea lui în rame
necesare unui trai organizat. Aºteptarea pe la
rânduri cu alþi strãini, documente „uitate” acasã,
confuzii ºi interpretãri eronate ale demersurilor,
lipsa unei gândiri organizate pe baze calendaristice sunt motive de clasificare a comportamentului funcþionarilor; aceºtia sunt, dupã
pãrerea noastrã, incompetenþi, zãpãciþi, neprietenoºi, neînþelegãtori sau chiar mai rãu, aceºtia
nu manifestã înþelegere pentru cã sunt în mare
parte xenofobi ºi acolo unde au putere doresc sã
o demonstreze. Mai zicem cã frontierele din
capul acestor funcþionari nu au dispãrut. În realitate frontiera dintre adaptare ºi refulare prin
permeabilitatea ei este cea care creeazã disconfortul ºi sentimentul de persoanã ºicanatã.
Trãind în altã þarã, emigrantul român nu cunoaºte jungla legislaþiei din România, nu cunoaºte realele absurditãþi dintr-un sistem necopt, corupt ºi neperformant ca sã poatã face
comparaþia. În strãinãtate însã, învãþãm sã ne
obiºnuim cu sentimentul cã dacã am fi acasã
nu am avea atâtea drumuri birocratice, atâtea
obstacole. Emigrarea este de fapt un proces în
continuã desfãºurare. Odatã ce ai devenit un
emigrant nu termini de emigrat niciodatã. În
fiecare zi mai emigrezi puþin. Mai devii ce
încã nu ai fost ºi laºi în urmã ceva ce
(prezumtiv) ai fi putut fi. A recunoaºte acest
lucru este un gest de curaj.
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Dor de þarã – o altã definiþie
Expresia „dor de þarã” este o sintagmã
uzitatã la toate nivelurile lingvistice, mai ales în
situaþii unde se mizeazã pe glandele lacrimogene. Astfel „dorul de þarã” poate fi asociat cu
imagini în care vedem copii desculþi alergând pe
pajiºte, Joiana privind nepãsãtoare ºi fugãrind
muºte cu urechea, o casã joasã de lemn cu femeia bãtrânã îmbrãcatã în negru aºteptând
„ceva” în pridvor, se mai vede ºi drumul satului
pe care trece o cãruþã cu doi cai prea bine hrãniþi
ºi peste toate astea, desigur, rãsunã Dumitru
Fãrcaº ca ºi cum dezlãnþuirea sentimentelor s-ar
face doar prin taragotul maestrului. Nu lipsesc
nici costume populare incredibil de albe, purtate
de fecioare ºi feciori care abia apucã sã ascundã
telefoanele înainte de filmãri. Prezentarea aceasta ne aratã CUM trebuie sã fie „dorul de
þarã” ºi dacã el este altfel riscãm sã vorbim
despre un dor neautentic, despre o lamentare
ieftinã a unor cetãþeni aflaþi în strãinãtate, care
se mulþumesc sã vorbeascã la telefon ºi sã trimitã bani prin Western Union. Dorul de þarã nu
are voie sã fie reprezentat de frigul care dã
buzna în casele oamenilor, de foamea care pândeºte din frigiderul gol sau de spaima zilei de
mâine când se poate scumpi orice, oricât. Dorul
este o stare sufleteascã dezmierdatã cu dulciuri
sau chiar dulcegãrii. Prin definiþia lui intrinsecã
de alean, nostalgie, pasiune sau chiar mâhnire,
dorul este un sentiment jucãuº pus pe ºotii. Face
sã ne doarã ceva, undeva, aducând o tristeþe cu
zâmbet ºi dându-ne permisiunea sã descãrcãm
neputinþe ºi eºecuri într-un gol imaginar care s-a
creat prin plecarea noastrã. În spatele dorului se
ascund ºanse ratate, un viitor neaccesat, incapacitatea de a lua decizii, se mai ascund ºi niºte
iubiri ocazionale, promisiuni deºarte ºi desigur
familia, care de cele mai multe ori „nu ne-a
înþeles”! Dorul acesta devine un partener bun cu
vestita damigeanã din care tot curge ºi curge
pânã când dorul devine lacrimogen. Emigranþii,
în marea lor majoritate, sunt adesea stãpâniþi de
astfel de excese ale Dorului care scapã din frâie
ºi tropoteºte prin sufletele oamenilor.
Realitatea ne aratã cã pericolul confuziei
este foarte bine camuflat în peisajul grijilor de zi
cu zi. Confuzia constã în interpretarea eronatã a
unor semnale nostalgice prin care cãutãm pur ºi
simplu Trecutul ºi care în contextul înstrãinãrii
îmbracã hainele „dorului de þarã”. Nici cei rãmaºi în patrie nu scapã de aceste inflexiuni sentimentale din zona dorurilor diverse. Atâta doar
cã cei din patrie nu pot pune vina pe „dorul de
þarã” ci se mulþumesc cu simple trimiteri de

Integrarea – realitate sau iluzie?
Oameni de ºtiinþã din domeniul sociologic
analizeazã integrarea emigrantului în societate
din douã puncte de abordare: a) integrarea în
societate prin prisma asimilãrii; b) integrarea în
societate în condiþiile în care emigratul îºi creeazã microclimatul existenþial axat pe valori
culturale proprii implementate pe meleagurile
adoptive.
Acest proces devine vizibil în cazul emigranþilor musulmani care sunt bine organizaþi,
cu infrastructuri paralele ºi cu sfere de interes
concentrice înspre interiorul comunitãþii. Dezbaterile la nivel politic sunt foarte fierbinþi, societatea este polarizatã ºi soluþiile unei convieþuiri fãrã conflicte rãmân la stadiul de proiect.

O temã mai puþin cercetatã de cãtre sociologi este „dedublarea socialã” a emigrantului. Confruntat cu probleme de comunicare (lipsa abilitãþilor de expresie în limba þãrii gazdã),
probleme de raporturi sociale, probleme de identificare cu tipul de existenþã impus de „noua
lume”, lipsa unor perspective de avansare în
ierarhia de la locul de muncã, toate acestea fac
din emigrant un fugar, un dezertor. Pe neobservate emigrantul începe sã-ºi hrãneascã þelurile (de care orice om are nevoie) cu idealul de
repatriere; întoarcerea „acasã” devine pe nesimþite un obiectiv care capãtã o legitimitate
fireascã fãrã ca tema sã fi fost vreodatã analizatã
obiectiv. Am asistat la o tragedie de mari proporþii în cazul cetãþenilor din fosta Iugoslavie.
Familii de patru, cinci sau chiar mai multe persoane au trãit peste douãzeci de ani în garsoniere
ºi apartamente strâmte pentru ca sumele economisite sã fie investite în case ºi vile din satele
de origine. Sacrificii peste sacrificii, cãrãuºie de
mobilier ºi aparaturã, eforturi ºi sudoare ºi pe
urmã rãzboiul care a zãdãrnicit osteneala zecilor
de ani. Multe case au fost bombardate, cele care
au scãpat au fost devastate, unele au rãmas în
teritorii care au intrat în posesia altcuiva... Dezamãgire, disperare, urã ºi neliniºte, sentimentul
unei vieþi ratate, reproºuri din partea copiilor ºi
deºertãciunea unor vise spulberate.
Este lucru ºtiut cã mulþi dintre românii
care trãiesc în strãinãtate au început construcþia
unor case pe care dacã le-au terminat, stau goale
sau dacã nu le-au terminat au puþine ºanse sã
mai gãseascã resurse financiare pentru a încheia
construcþiile. Adesea proiectele sunt supradimensionate, mult peste necesitãþile unei familii
dar ºi peste posibilitãþile materiale ale acesteia.
Trãind în þãrile adoptive cu sentimentul permanent de cetãþean intrus, sentiment alimentat de
publicaþii sau discuþii publice cu tentã xenofobã,
incompatibilitatea cu sistemele administrative
(taxe, amenzi, impozite), deci înstrãinarea în
sine cu compromisurile ei inevitabile determinã
focalizarea atenþiei spre realizãrile din patrie. O
casã mare aduce stima (sau invidia) cercurilor
de cunoºtinþe, o casã ºi mai mare e o garanþie a
reuºitei de peste hotare, iar dacã vorbim despre o
vilã, satisfacþia conferã emigrantului un penaj de
pãun ºi nimic nu mai poate ºtirbi din prestigiul
oglindit în pereþi impresionanþi ºi porþi ornamentate cu cârlige ºi covrigi pierduþi de câinii care
alergau cu ei în coadã, într-un vis despre cãpãtuire.
În cazul emigrantului care trece prin sindromul determinat de dedublarea socialã nu putem vorbi de integrare în þara adoptivã. Pentru
acest tip de emigrant studierea limbii nu re-
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genul: „îþi mai aminteºti când eram...” sau „of,
ce-au mai trecut anii...”
Dorul ca manifestare sentimentalã transformã absenþa unor persoane, a unui spaþiu sau
chiar a unui eveniment cu caracter regulat, într-o
acutã nevoie de acel „ceva” care cauzeazã instaurarea melancoliei. Unui deþinut i se face dor de
casã pentru cã acasã îi era mai bine decât la
închisoare. Manifestarea inversã a acestui dor ar
presupune cã acasã e mai rãu decât la închisoare
ºi prin urmare amintirea vremurilor de la închisoare este cãlduþã ºi provoacã dor (!). Mie de
ce sã-mi fie dor? De ce anume sã-mi fie dor din
România? Nu mi se face dor de copilãria plinã
de nevoi. Nu mi se face dor de frigul ºi întunericul în care am crescut. Nu mi-e dor de fãþãrnicia unui popor pregãtit oricând sã aplaude ºi sã
ovaþioneze. Nu mi-e dor de sediul securitãþii din
strada Scînteii, nu mi-e dor de vajnicii bãrbaþi ai
patriei care (supra)vegheau 25 de ore pe zi. Nu
mi-e dor de interogatorii brutale. Nu mi-e dor de
raþia de zahãr ºi ulei, nu mi-e dor de autobuzele
arhipline, nu mi-e dor de cozile la ouã, unt sau
lapte. Nu mi-e dor de muncã patrioticã sau de
gãrzi patriotice cu arme ºi muniþie pentru doctrine ºi rãzboaie de idei. Pur ºi simplu nu îmi
este dor! Nici cu zece taragoturi nu se mai sparge gheaþa care-mi înconjoarã amintirile; dorul
invocat enumãrã amintirea lipsurilor; a întunericului din oraºe, a frigului din paturi, a mizeriei
din spitale. Dacã este sã-mi fie dor de „ceva”,
atunci cu siguranþã îmi este dor de copilãria
furatã, de ºcoala în care aº fi vrut sã învãþ, de
societatea în care aº fi dorit sã trãiesc, de oamenii în care aº fi putut crede; un dor al absurdului împrumutat de la Eugen Ionesco pentru
lamentãri tardive în cazul în care mã întreabã
cineva. Dorul este o pãcãlealã dulce. A recunoaºte acest lucru este un gest de curaj.
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prezintã o necesitate, viaþa culturalã a þãrii gazdã nu este deloc atractivã, timpul petrecut în exil
marcheazã o perioadã de surghiun comparabilã
cu un fel de batalion disciplinar sau cu migraþia
de munci sezoniere. Între timp copiii acestor familii cresc ºi pentru ei România este doar o „poveste”; þara lor este þara în care merg la ºcoalã, iar
limba lor maternã este substituitã în proporþie de
90 la sutã de limba vorbitã în structurile ºcolare.
Conflictul dintre generaþii devine inevitabil.
Existã ºi emigranþii care depun eforturi de
integrare. De obicei aceºtia fac parte din pãturile
intelectuale ºi foarte puþini dintre ei posedã proprietãþi în þãrile lor de baºtinã. În ceea ce mã
priveºte pot sã afirm cã nu mã simt integrat în
societatea de la Viena. Reputaþia noastrã ca
popor european a fost grav pãtatã în ultimii
douãzeci de ani. Ministerul Afacerilor Externe,
Institutul Cultural Român, Departamentul Românilor de Pretutindeni precum ºi Ministerul
Dezvoltãrii Regionale ºi Turismului nu au un
plan convergent de reprezentare demnã a
României. Lipsesc idei, lipseºte entuziasmul,
dar mai ales lipseºte profesionalismul. Mai mult
decât atât, diletantismul politicienilor de la Bucureºti, lipsa de maniere diplomatice ºi busculadele de evenimente negative din politica internã au agravat declinul imaginii þãrii noastre.
Un cunoscut post de televiziune din România ne
îmbie sã defilãm cu tricolorul, sã-l tot punem pe
la ferestre, pe acoperiº, pe gard, pe haine ºi sã ne

tot mândrim cã suntem români! Stau ºi mã
întreb: CU CE sã ne mândrim în prezent? Doar
aºa, sã ne mândrim? Este permis, de ce nu?... Sã
se mândreascã însã cine poate, eu deocamdatã
mai trec ºi prin momente în care mã ruºinez. O
ruºine nevinovatã, un sentiment de tacitã resemnare, o reflecþie despre marea întrebare cu
privire la identitatea europeanã!
În concluzie, procesul de integrare a unui
emigrant este în continuã desfãºurare ºi raza lui
de acþiune ajunge pânã la a treia generaþie. A ºti
de-a lungul unei vieþi cã nu eºti la tine acasã este
un aspect de disconfort sentimental. A recunoaºte acest lucru este un gest de curaj.
Emigrarea – un act de laºitate
sau de curaj?
Din câte s-au vãzut mai sus se pare cã
emigrarea este pânã la urmã un act de curaj, o
bravurã în plan personal, o aventurã demnã de
apreciere ºi admiraþie. Oare chiar aºa sã fie?
Cred mai degrabã cã este nevoie de mai mult
curaj ca sã trãieºti pe meleagurile natale. Curajul
de a crede în ziua de mâine, curajul de a mai
clãdi speranþe pentru copii, curajul de a mai
merge totuºi la vot, curajul de a crede în bunãtatea omului, curajul de a crede în identitatea
româneascã, sunt tot atâtea motive de stimã ºi de
admiraþie. Familia românã are casa ºi patria ei.
Acolo sunt românii la ei acasã. ªi ACASÃ nu
poate fi în nici un fel substituit. A recunoaºte
acest lucru este tot un gest de curaj.

Nota redacþiei. Materialul de faþã, al Domnului Mihai Nae de la Viena, prieten ºi colaborator
al nostru, este scris într-un stil diferit de celelalte „note” inserate la acest capitol. Ne bucurã cu atât
mai mult realismul încifrat în text cu cât, prin aceasta, creºte diversitatea punctelor de vedere. Iar noi
þinem foarte mult la punctul de vedere al D-lui Mihai Nae, persecutat de organele de securitate
comuniste ºi care ºi-a gãsit refugiul existenþial la Viena. Sperãm ca ºi în alte puncte de vedere la teme
majore viitoare sã beneficiem de contribuþia lui Mihai Nae, artist al cuvântului ºi artist de scenã.
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Anul 2012 ºi marile întâlniri
culturale româneºti
. În 30 mai 2012 Teatrul Naþional „I.L.
Caragiale” a prezentat la Teatrul „Radnóti” din
Budapesta, în cadrul unui schimb bilateral,
spectacolul titrat în limba maghiarã Lecþia de
EugPne Ionesco, în regia lui Horaþiu Mãlãele. A
doua zi, în aceeaºi locaþie, Ion Caramitru a încântat publicul cu recitalul în limba românã Dor
de Eminescu. Intermezzo-urile din muzicã clasicã ºi contemporanã au fost susþinute de clarinetistul Aurelian-Octav Popa.
. Între 21-23 iunie 2012, la Satu Mare, a
avut loc Samfest Jazz International. Timp de trei
zile, Filarmonica de Stat „Dinu Lipatti” a gãzduit mari nume ale jazz-ului, atât din þarã cât ºi
din strãinãtate. Pe scena Samfest au urcat:
Jazzapella, singurul grup vocal de jazz din România, FusionCore, care poate fi definitã ca o
trupã de nu-jazz, ce reuneºte mai multe genuri
muzicale, de la jazz la funk, pânã la rock progresiv ºi June Trip.
. În luna iunie a.c. spectatorii români din
Frankfurt pe Main, München ºi Stuttgart au avut
plãcerea sã savureze un spectacol de excepþie al
Teatrului „Nottara”: Ultimul Don Juan de Neil
Simon, unul din cei mai apreciaþi ºi jucaþi dramaturgi americani. Turneul a fost organizat de
Asociaþia „A. I. Cuza” din Karlsruhe ºi „Forumul Român-German” din Stuttgart. Comedia
de mare succes s-a bucurat de o distribuþie excepþionalã: Constantin Cotimanis, Victoria Cociaº,
Luminiþa Erga ºi Raluca Gheorghe.
. În perioada 3 august – 18 august 2012
Opera Naþionalã Românã din Timiºoara a prezentat spectacolul de operetã Contesa Maritza
de E. Kalman, în cadrul ediþiei a VI-a a
Festivalului de operetã „Operettensommer” de
la Kufstein, Austria.
. Vineri, 19 octombrie 2012 la Montréal
ºi duminicã, 21 octombrie 2012 la Toronto,
„Teatrul Metropolis” din Bucureºti a prezentat
spectacolul Jubileul. Regizatã de actorul Radu
Beligan, piesa a avut-o pe Maia Morgenstern în
rolul principal.
. Luna octombrie a acestui an a fost fruc-
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. Orchestra Filarmonicii de Stat Transilvania din Cluj-Napoca a efectuat, între 2 ºi 9
ianuarie 2012, un turneu în Elveþia.
. Festivalul internaþional de blues „SIGHIªOARA BLUES FESTIVAL 2012” ediþia a
8-a s-a desfãºurat între 23-25 februarie 2012.
. În perioada 2-9 aprilie 2012, Teatrul
„L.S. Bulandra” a prezentat pe scena Teatrului
„Malîi” din Moscova, în cadrul Festivalul Uniunii Teatrelor din Europa douã spectacole: Însemnãrile unui necunoscut dupã F.M. Dostoievski, regia Alexandru Darie, scenografia
Maria Miu ºi Ivanov de A.P. Cehov, regia
Andrei ªerban, decor Octavian Neculai, costume Carmencita Brojboiu. Cei ce au vãzut cele
douã spectacole, au avut bucuria de a revedea
actori precum: Tamara Buciuceanu, Victor Rebengiuc, Oana Pellea ºi Mihai Constantin.
. Cu binecuvântarea Preasfinþitului Pãrinte Sofronie, Episcopul Oradiei, cu sprijinul
Centrului Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Bihor ºi cu binecuvântarea ºi încuviinþarea Preasfinþitului Pãrinte Siluan, Episcopul românilor ortodocºi din
Italia, în perioada 11-14 mai 2012, Corul de
Camerã ,,Psalmodia Varadiensis”, dirijat de
preot conf. univ. dr. Mihai Brie, de la Facultatea
de Teologie Ortodoxã „Episcop Dr. Vasile Coman”, Universitatea Oradea, membru al Uniunii
Compozitorilor ºi Muzicologilor din România ºi
al Societãþii Române de Imnologie, a onorat
invitaþia Ministerului Afacerilor Externe de a
participa la conturarea imagini României în anul
2012 prin prisma istoriei, culturii, artei ºi a personalitãþilor sale, sub genericul Anul Culturii
Române în Italia.
. Claudiu Bleonþ a jucat în piesa Novecento dupã Alessandro Baricco. Spectacolul de
neuitat a avut loc în 13 mai 2012 la Pavilion de
L’Entrepôt din Montréal, Canada.
. Luni, 21 mai a.c., Stela Popescu împreunã cu soliºti de la Opera Comicã pentru
Copii din Bucureºti, a susþinut spectacolul Magia muzicii în Quwait City.
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tuoasã ºi pentru artiºtii Operei Naþionale din
Bucureºti, instituþie condusã cu multã mãiestrie
de cãtre Cãtãlin Ionescu Arbore. Ei au avut un
succes rãsunãtor la „Zilele Culturii Române”
din Federaþia Rusã. În faþa unor sãli arhipline,
artiºtii: Irina Iordãchescu, Silvia Sorina Munteanu, Ionuþ Pascu ºi Ionuþ Hotea au fost aplaudaþi de cãtre publicul rus, pe scena Conservatorului de Stat „P. I. Ceaikovski” din
Moscova ºi pe cea a Filarmonicii din Sankt Petersburg. Iatã câteva impresii ale Irinei Iordãchescu: „Am trãit o experienþã extraordinarã
alãturi de colegii mei aflându-ne în faþa unui
public generos, avid de culturã, care ºi-a exprimat aprecierea dãruindu-ne înapoi bucuria ºi
iubirea pentru muzicã. Am interpretat în primul
rând muzicã româneascã de mare valoare culturalã, dar ºi sufleteascã. Am cântat în douã sãli
care poartã o mare încãrcãturã istoricã ºi culturalã: sala de concerte „P.I. Ceaikovski” din
Moscova ºi Sala Mare de Concerte a Filarmonicii din Sankt Petersburg, sãli arhipline în care
publicul ne-a ovaþionat ºi ne-a dãruit flori. Am
fost copleºiþi ºi fericiþi cã România a adus pentru
câteva clipe frumuseþea ºi valoarea culturii ei
într-o þarã care, la rândul sãu, a dat lumii bogãþii
culturale de nepreþuit!”
. Sub auspiciile Filarmonicii „George
Enescu” Corul „Preludiu” (Dirijor: Voicu Enãchescu) ºi-a serbat, sâmbãtã, 3 noiembrie 2012,
ora 19, la Ateneul Român, 40 de ani de activitate. De la apariþia sa, „Preludiu” a prezentat
peste 2000 de concerte pe marile scene din þarã
ºi strãinãtate pe parcursul celor peste 80 de turnee efectuate în 25 de þãri de pe aproape întreg
mapamondul. Este laureat al mai multor festivaluri internaþionale.
. Filarmonica „Oltenia” a organizat, în
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perioada 9 noiembrie – 3 decembrie 2012, cea
de-a XXXIX-a ediþie a Festivalului Internaþional „Craiova Muzicalã”. Festivalul a fost onorat
de prezenþa dirijorilor Florentin Mihãescu
(Cluj-Napoca), Cristian Oroºanu (Braºov),
Ovidiu Bãlan (Bacãu), Gheorghe Costin (Timiºoara) ºi Cristian Florea (dirijorul principal al
Orchestrei Naþionale de Camerã a Republicii
Moldova). Printre soliºtii invitaþi s-au regãsit
personalitãþi marcante ale vieþii muzicale româneºti ºi internaþionale: sopranele Irina Iordãchescu (Opera Naþionalã Bucureºti) ºi Diana
Þugui (Teatrul Liric „Elena Teodorini” Craiova), tenorul Szerekován János (Ungaria) – invitat permanent al Teatrului Csokonai din Debrecen ºi al Teatrului Naþional din Szeged),
baritonul Adrian Mãrcan (Opera Braºov), pianiºtii Mihai Ungureanu (Filarmonica „Oltenia”
Craiova) ºi Kasparas Uinskas (Lituania), violistul Dejan Mlaðenoviæ (Serbia) ºi violonistul
Ilian Gârneþ (solist al Orchestrei Naþionale de
Camerã a Republicii Moldova).
. În perioada 21-25 noiembrie a.c. Institutul Cultural Român de la Tel Aviv ºi Chamber
Music Center – Israel Conservatory of Music a
organizat un concert care a reprezentat debutul
israelian al renumitului Cvartet „Arcadia” din
România. Cei patru muzicieni ai Cvartetului Arcadia sunt: Ana Török (n. 1984, Baia Mare)
vioarã, Rãsvan Dumitru (n. 1984, Braºov)
vioarã, Traian Boalã (n. 1978, Constanþa) viola,
Zsolt Török (n. 1984, Cluj-Napoca) violoncel.
Cvartetul „Arcadia” a obþinut numeroase premii de referinþã, cum ar fi Premiul I la prestigiosul concurs Wigmore Hall London International String Quartet Competition 2012,
Premiul Fundaþiei Esterházy, Premiul Beethoven ºi altele.
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CUNUNA DE AUR
Podul istoric peste Tisa
Nume cu renume: „Academicianul Mihai Pop”
tã treabã pentru comunitãþi. Academicieni,
preoþi, ºi alþi oameni ca ei ºi sã realizãm ceva, ºi
noi cei care suntem astãzi în funcþie, pentru cã
dacã nu ne ºtim trecutul nu cred cã vom putea sã
realizãm ceva în viitor.
A.M.: Ioan Huzãu, aceeaºi întrebare...
I.H.: Vreau sã încep cu faptul cã am avut
marea bucurie sã-l cunosc pe domnul academician, iar cu zece ani înainte de a muri l-am

vizitat chiar acasã, pe Calea Dorobanþilor,
fiindcã îl cunoºteam din auzite ºi am auzit cã e
un extraordinar de mare român, dar în acelaºi
timp ºi mare maramureºean, un om care dacã
ajungea undeva, sã zicem la Sighet, sau la Baia
Mare, întâlnindu-se cu oameni din dreapta
Tisei, tot timpul întreba de foºtii lui prieteni,
fiindcã o mare parte din tinereþea sa, din copilãria sa ºi chiar adolescenþã, a petrecut-o la
Apºa de Jos ºi la Apºa de Mijloc unde avea
neamuri. Cunoscându-l, mi-am dat seama ce
înseamnã o personalitate cu un trecut care a fost
legat ºi de zona noastrã. Academicianul m-a
primit extraordinar de bine, chiar ne-am cãutat
cunoºtinþe comune, m-a întrebat despre diferite
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18 Noiembrie 2012.
Zi superbã de toamnã care intrã în istorie.
Podul istoric de peste Tisa care uneºte România
de Ucraina prin Punctul de Frontierã Sighetu
Marmaþiei – Slatina, a primit numele academicianului Mihai Pop (1907-2000), folclorist ºi
etnolog, renumit cercetãtor al culturilor din SudEstul Europei.
Iar botezul oficial s-a întâmplat chiar în
ziua de naºtere a savantului de obârºie
maramureºeanã.
Iniþiativa aparþine primarului de Sighet, Ovidiu Nemeº, aprobatã prin hotãrârea Consiliului Local cu doar douã zile
în urmã. În mijlocul zilei de duminicã, în
Punctul de Frontierã, la capãt de pod, pe
malul stâng al Tisei s-a adunat lume multã
din Maramureº, oficialitãþi, reprezentanþi
ai comunitãþii româneºti din Transcarpatia.
Despre importanþa ºi semnificaþia
evenimentului am stat de vorbã cu câþiva
dintre participanþi.
Gh. Berinde - primar Biserica
Albã ºi Ioan Huzãu - Slatina
A.M.: Lângã noi se aflã doi oameni prea
bine cunoscuþi în comunitatea româneascã din
Transcarpatia. În primul, rând domnule primar
Gheorghe Berinde, din punctul de vedere al
comunitãþii din Biserica Albã pe care o reprezentaþi aici la acest eveniment, care este semnificaþia ºi importanþa atribuirii acestui nume
„Academicianul Mihai Pop”?
Gh.B.: Lucru mare s-a fãcut astãzi pentru
cã noi începem sã învãþãm trecutul nostru, sã
învãþãm cã ºi cu 100 de ani în urmã au fost
oameni care au fãcut mult pentru zona maramureºeanã ºi de o parte ºi de alta a Tisei ºi eu
cred cã noi trebuie sã învãþãm mult de la acei
oameni care ºi-au fãcut activitatea, au fãcut mul-
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persoane, i-am rãspuns aºa cum i-a plãcut; eu
socot cã i-a plãcut, avea o vârstã destul de înaintatã, avea cel puþin de 90 de ani; pot sã vã spun
cã era o mare nedreptate dacã nu i s-ar fi atribuit
acestui pod istoric numele marelui maramureºean care a fost academicianul Mihai Pop.
Dr. Mihai Dãncuº
A.M.: De ieri, podul istoric peste râul
Tisa din Sighetu Marmaþiei, care face legãtura
între România ºi Ucraina prin punctul de frontierã Sighetu Marmaþiei, podul istoric a cãpãtat
denumirea academicianului Mihai Pop, maramureºean la obârºie, iar aici, la acest eveniment
sunt foarte mulþi oameni, populaþie din Sighetu
Marmaþiei, dar ºi mulþi români din satele româneºti din Ucraina. Domnule prof. dr. Mihai
Dãncuº, care consideraþi dumneavoastrã cã este
semnificaþia acestei denumiri a podului istoric?
M.D.: Eu cred cã asistãm la un eveniment
foarte important ºi care, iatã, e marcat în istoria
noastrã naþionalã pentru cã acest savant, acest
uriaº al culturii universale, pentru cã Mihai Pop
n-a fost recunoscut doar în planul ºtiinþei româneºti, ci ºi pe plan internaþional, zic: acordarea numelui acestui pod nu leagã numai cele
douã comunitãþi româneºti din Maramureºul
istoric, respectiv cei din dreapta ºi cei din stânga
Tisei, ci leagã, dacã vreþi, ºi culturile þãrilor din
cele douã laturi ale Tisei ºi un pic mai departe ºi
mã gândesc la Cehoslovacia, mã gândesc la Polonia, Ucraina ºi Rusia, Ungaria, zona aceasta
central europeanã unde profesorul nostru a fost
stãpân, stãpân în primul rând pentru cã le cunoºtea limbile, vorbea perfect toate limbile slave din partea aceasta de Nord-Est a Europei.
Vorbea 12 limbi, printre care ºi limbile de circulaþie: germana, engleza, franceza, italiana, þi-
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nea seminarul de la Urbino; deci leagã aceste
mari culturi central-europene ºi denumirea
acestui pod este foarte semnificativã, iatã, în
context european, nu numai în contextul Maramureºului nostru. Nu întâmplãtor s-a evocat
aici personalitatea profesorului, dar trebuie sã
aduc aminte ascultãtorilor cã nu întâmplãtor, în
1974 la Congresul Internaþional a Societãþii de
Etnologie care s-a þinut la Chicago, profesorul
nostru a fost ales preºedinte ºi a rãmas pânã la
moarte. Deci iatã o recunoaºtere la modul
superlativ a personalitãþii domniei sale. Mihai
Pop a fost de o delicateþe ºi o modestie ieºite din
comun. Foarte mulþi l-au acuzat cã nu a scris
mult, dar astãzi cei care s-au strãduit ºi-au adunat articolele ºi studiile au constatat cã are o
operã uriaºã; a fost un deschizãtor de drumuri,
fiecare propoziþie pe care o rostea la sesiunile
ºtiinþifice sau cu diverse prilejuri, era de fapt o
deschidere, era o idee care apoi urma sã se
concretizeze în adevãrate studii, chiar teze de
doctorat. A fost o minte strãlucitã, a fost un experiment al nobilimii maramureºene, pentru cã
se trage dintr-o veche familie nobilã cu încrengãturi ºi ramificaþii extraordinare, cu caracter
istoric. Deci e un moment foarte important ºi
mie mi-a dat o satisfacþie ºi o bucurie specialã
pentru cã sunt unul din elevii domniei sale ºi
dacã am fãcut ceva aici la Sighet în domeniul
etnologiei ºi al etnografiei ºi al folcloristicii e în
primul rând datoritã domniei sale. Mi-a fost
îndrumãtor ºi atunci când am pus bazele ºi am
desãvârºit Muzeul Satului Maramureºean.
Corina Gheorghiu
A.M.: Eu am înþeles cã dv. sunteþi una
dintre nepoatele academicianului Mihai Pop ºi
aþi venit de la Satu Mare special pentru acest

DECEMBRIE 2012

Ca o precizare din partea autorului acestor
rânduri, în ziua de 14 ianuarie 2007, împreunã
cu gazetarul ºi scriitorul Gheorghe Pârja, cu o zi
înainte de deschiderea traficului din Punctul de
Frontierã Sighetu Marmaþiei – Slatina ºi inaugurarea Podului istoric peste Tisa, am avut iniþiativa ca aceastã legãturã cu românii din
Transcarpatia sã poarte numele Eminescu –
Shevchenko, poeþii naþionali ai celor douã þãri.

Mihai Pop - folclorist ºi etnolog, renumit cercetãtor al culturilor din
Sud-Estul Europei. Old teachers never die, they just lose their classes…
stãtea scris pe o foaie de hârtie în biblioteca profesorului
(sursa imaginii antideontologul.blogspot.com)
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ta. Podul Sighet - Slatina de acuma este botezat,
are nume ºi când ai nume înseamnã cã ai ºi un
viitor îndelungat. Omul cu nume merge înainte.
Credem cã ºi acest pod va merge înainte; ºi
totodatã suntem mulþumiþi cã anul acesta, prin
intermediul Uniunii Regionale a Românilor din
Transcarpatia Dacia, s-au fãcut douã poduri: un
pod de suflet dintre Oradea – Apºa de Jos, unde
a fost dezvelitã o placã dedicatã lui Mihai Marina ºi iatã, un pod de trecere, podul istoric al
academicianului Mihai Pop, care leagã cele
douã maluri, va lega cele douã þãri ºi totodatã
leagã românii din stânga cu cei din dreapta
Tisei. Doamne ajutã!
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eveniment împreunã cu strã-strãnepoata academicianului.
C.G.: Aºa e.
A.M.: Ce înseamnã pentru dumneavoastrã ziua de astãzi?
C.G.: Pentru mine înseamnã foarte mult.
E un moment emoþionant, deoarece ºi strãmoºii
noºtri erau pe partea cealaltã; bunicul meu a fost
preot în Apºa, strãbunicul la fel ºi pentru noi
într-adevãr e o punte... o punte spiritualã ºi comunitatea de acolo este foarte utilã ºi cinstesc
numele unchiului meu, academicianul Mihai Pop.
Dr. Ioan Botoº
A.M.: Domnule dr. Ioan Botoº, preºedinte
al Asociaþiei Românilor Dacia din Transcarpatia, care este importanþa zilei de astãzi, ºi
anume, atribuirea numelui acestui pod
„Academician Mihai Pop”?
I.B.: În primul rând, aº dori sã vã mulþumesc în numele românilor cã deseori sunteþi
alãturi de noi la manifestãrile legate de sufletul
românului, dar astãzi e o zi importantã, atât
pentru cei din stânga cât ºi pentru cei din dreap-
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Maramureºul istoric, Slatina

Consulul general ºi-a luat rãmas bun
de la maramureºenii din dreapta Tisei
Florentin NÃSUI
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e la deschiderea Consulatului Gene- înmânat dnei Popa Diploma de Excelenþã
ral al României la Cernãuþi, postul acordatã de Primãria ºi Consiliul Local Sighet.
de consul general sau general Primarul Gheorghe Berinde din Biserica Albã
interimar a fost ocupat succesiv de 3 diplomaþi sperã cã noul ºef al misiunii diplomatice de la
bãrbaþi. Din iunie 2009, consul general la Cernãuþi sã preia activitatea de la nivelul foarte
Cernãuþi este E. Sa Tatiana Popa. Dupã trecerea bun la care a ajuns graþie doamnei con sul
în eternitate a soþului, cel care
general. Mai exact, noul cona fost distinsul domn Ovidiu
sul general sã nu porneascã de
Sever Popa, doamna Tatiana a
la zero, aºa cum s-a întâmplat
solicitat transferul la Consulaîn urmã cu vreo 12 ani.
tul României din Toronto,
Cina festivã de la resCanada, þarã în care locuieºte
taurantul „Diana” nu s-a lãsat
fiica excelenþei sale. Înainte de
încheiatã decât cu muzicã ºi
a pleca din postul de la Cer„învârtitã” de Maramureº pe
nãuþi, doamna Tatiana Popa a
acordurile grupului vocal inþinut sã-ºi ia rãmas bun de la
strumental „Rapsozi maramuromânii din Transcarpatia, pe
reºeni” conduºi de ceteraºul
care i-a îndrãgit încã de la priªtefan Rednic din Sighet, dar
ma vizitã în teritoriu.
ºi pe vechile piese interpretate
ªi au venit la întâlnirea
de Pãtru Bârlea.
de rãmas bun la Slatina priFl.N.: Ce înseamnã a fi
marii români din cele douã raromân în dreapta Tisei!
ioane învecinate, inclusiv priTatiana Popa: „În dimarul ucrainean din Vodiþa,
plomaþie trebuie sã încerci sã
comuna ucraineanã care are în
schimbi unghiurile în curbe,
Excelenþa Sa Consulul
componenþã satul românesc
ceea ce nu e uºor. Noi, cei din
Tatiana Popa
Plãiuþ. (Au lipsit doar primarii
diplomaþie, trebuie sã-i facem
din cele douã Apºe). Au venit preoþi, directori pe ce-i de acasã (din România) sã-i înþeleagã pe
de ºcoli, profesori, membrii ai asociaþiilor cei de aici (pe românii din Ucraina). Am
româneºti, reprezentanþi din toate comunitãþile încercat acest lucru ºi o voi face ºi în continuare.
româneºti din dreapta Tisei, inclusiv câþiva in- Echipa de la Consulat este ºi ea formatã din
vitaþi din stânga râului de frontierã. Au fost oameni care vã iubesc la fel de mult ca mine. Sã
acolo ºi viceconsulul Denisa Gabor ºi 3 diplo- vã bazaþi în continuare pe ei. ªi datoritã lor sau a
maþi sau funcþionari de la Consulatul General de celorlalþi colegi de dinaintea mea am auzit azi
la Cernãuþi. Moderator a fost dr. Ion M. Botoº, atâtea cuvinte frumoase. Am participat la toate
preºedintele Uniunii Regionale „Dacia” a ro- manifestãrile românilor din Transcarpatia la
mânilor din Transcarpatia.
care am fost invitatã. Vã cunosc pe nume pe
Cei aproape 40 de vorbitori din Ucraina ºi mulþi dintre dumneavoastrã. Misiunea mea de la
România i-au mulþumit doamnei consul general Cernãuþi a fost cea mai interesantã ºi importantã
pentru activitatea desfãºuratã ºi au felicitat-o activitate din viaþa mea. Am sentimentul cã aþi
pentru cã a reuºit sã-i uneascã pe românii din crezut în mine pânã la capãt. Eram ºi înainte
Transcarpatia. Dan Pralea, reprezentant al pri- român adevãrat, dar cunoscându-vã aici, acasã
marului municipiului de la capãtul celãlalt al la dumneavoastrã, niciodatã n-am fost mai
podului istoric Slatina - Sighetu Marmaþiei i-a mândrã cã sunt româncã! Versurile „Noi suntem

ucraineni ºi români domiciliaþi pânã la 50 de
kilometri de frontiera de stat de a se deplasa în
þara vecinã. Este foarte important sã vadã ºi
copiii ºi toþi cei din România cum s-au pãstrat
nealterate tradiþiile maramureºene în dreapta Tisei. Mã bucur cã toþi primarii români din Transcarpatia au adoptat în scurt timp aplicarea Legii
privind limba regionalã, româna devenind astfel
limbã oficialã în aceste localitãþi din Ucraina.
Chiar dacã plec din þara dumneavoastrã, am sã le
povestesc tuturor despre românii adevãraþi, despre ce înseamnã a fi român în dreapta Tisei!”.
Români care trãiesc sau au trãit în alte þãri
sau imperii, deºi niciodatã nu au plecat de acasã!
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români, noi suntem pe veci aici stãpâni” nu sunã
nicãieri mai emoþionant, decât aici, în Transcarpatia. Asta nu trebuie sã ridice nimãnui pãrul pe
cap, mai mult decât se cântã acest cântec la
fiecare Zi Naþionalã a României sãrbãtoritã cu
fast ºi oficial de vreo 14 ani în dreapta Tisei. ªtiu
cã vã este greu sã vã deplasaþi o datã la 6 luni la
Cernãuþi pentru a obþine vize de cãlãtorie în
România. Cu ocazia întâlnirii mele recente cu
oficialitãþile statului de la Kiev, am fost bucuroasã sã aflu despre disponibilitatea autoritãþilor ucrainene, ca de altfel ºi ale celor române,
de a semna în curând acordul de mic trafic, care
va însemna o imensã facilitate pentru cetãþenii
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„Sã ne mândrim cã facem parte dintr-un
Neam care a supravieþuit milenii pe o insulã
latinã înconjuratã de un ocean acid!”
Interviu cu conf. univ. dr. Vasile ªoimaru
A consemnat Liliana MOLDOVAN
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conomist, conferenþiar universitar, publicist ºi
fost deputat al Parlamentului Republicii Moldova, Vasile ªoimaru - potrivit datelor biografice culese de pe blog-ul domniei sale www.romaniidin
jurulromaniei.ro - s-a nãscut în 30 aprilie 1949, în satul Cornova,
aflat în Republica Moldova. ªi-a luat doctoratul în economie în
1978, când a susþinut teza „Prognozarea productivitãþii muncii
în industria RSSM” la Institutul de Finanþe ºi Economie din Leningrad (Sankt Petersburg). În perioada 1971-1973 a fost
asistent la catedra de Economia Muncii de la Politehnica din
Chiºinãu, apoi a desfãºurat o frumoasã activitate pedagogicã la
Facultatea de Economie a Universitãþii de Stat din Moldova
(1977-1990) unde a fost, pe rând, lector, lector superior,
conferenþiar universitar (din 1982), prodecan.
Între anii 1991-1994 a fost vicerector al Academiei de
Studii Economice din Moldova, iar din anul 2002, dupã ce
renunþã la viaþa politicã (în perioada 1990-1994 ºi 1998-2001 a fost deputat în Parlamentul Republicii
Moldova), revine la catedrã având funcþia de conferenþiar universitar la Facultatea de Economie
Generalã ºi Drept (catedra de management social). Experienþa acumulatã în domeniul economico-financiar ºi în sfera managementului productivitãþii ºi dezvoltãrii regionale a fost fructificatã
prin publicarea unor cãrþi de specialitate, cursuri universitare, a unor articole ºi studii de management.
Cãrþile pe care le-a scris ºi volumele unde apare ca editor sau autor al imaginilor au beneficiat, dupã
cum scrie Vlad Pohilã - „de lansãri ºi de recenzii elogioase atât la Chiºinãu, cât ºi la Bucureºti, Iaºi,
Piatra Neamþ, Huºi, Bârlad, Ploieºti etc., precum ºi la Cernãuþi, Praga, Vidin (Bulgaria), în Macedonia,
Serbia, Albania, Polonia”.
Dintre acestea menþionãm: • Albumul-monografie Românii din jurul României în imagini a
beneficiat de o amplã prezentare în cadrul emisiunii lui Cr. Tabãrã „Parte de carte” de la Pro TV –
Bucureºti. • Cornova: [monogr.] / aut. proiect. ºi coord.: Vasile ªoimaru. – Chiºinãu: Museum, 2000. –
708 p., il. • Neamul ªoimãreºtilor: 500 de ani de istorie / Alexandru Furtunã, Vasile ªoimaru. – Chiºinãu:
Ed. Prometeu, 2003. – 512 p., il. • Cãderea premierilor / Vasile ªoimaru. – Chiºinãu: Ed. Civitas, 1999. –
320 p. • Poeme în imagini: album / Vasile ªoimaru. – Chiºinãu: Ed. Prometeu, 2004. – 144 p. : il. • Poetica în
arta fotograficã a economistului Vasile ªoimaru / recenzie de Gheorghe Vrabie, Lit. ºi arta. – 2004. – 29 iul. –
P. 1. • Nãscut în Cornova: omagiu lui Paul Mihail / autor. proiect., coord., autor imagini: Vasile ªoimaru. –
Chiºinãu: Ed. Prometeu, 2006. – 288 p.: il. • Satul ªoimãreºti: cinci veacuri de existenþã demnã / Vasile
Preutu, Agripina Preutu; autor. proiect., coord., autor imagini: Vasile ªoimaru – Chiºinãu: Ed.
Prometeu, 2006. –308 p.: il.
În ultimele douã decenii dr. Vasile ªoimaru s-a manifestat ºi ca un apreciat publicist, care a
abordat subiecte de actualitate stringentã din viaþa economicã ºi social-politicã a R. Moldova,publicând
articole ºi studii în: Literatura ºi arta, Moldova Suveranã, Învãþãmântul public, Fãclia, Sfatul Þãrii, Þara,
Mesagerul, Jurnal de Chiºinãu, Flux, Timpul (Chiºinãu), Economistul, România Liberã, Formula AS
(Bucureºti), Delovoi mir - Business World (Moscova) º.a. A întemeiat prima revistã economicã în limba
românã din Basarabia postbelicã: Curierul economic (1999).
Un mare succes au avut volumele monografice Cornova (volum coordonat de Vasile ªoimaru) ºi Neamul ªoimãreºtilor (scris în colaborare cu Al. Furtunã) iar asemenea albumului fotografic
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Ideea de a tipãri un Album s-a nãscut mai
târziu, în 2006, când adunasem o bunã parte de
imagini ºi când mi-a venit o nãstruºnicã idee, sã
fac României ºi românilor un cadou la cea de a
90-a aniversare a Unirii Basarabiei cu Patria-mamã, la 27 martie 2008, ºi a Marii Uniri, la
1 Decembrie 2008. Dar când am fãcut primele
estimãri ale costurilor ce mã aºteaptau mi-a mai
scãzut din elanul romantic de român. Totuºi,
m-am pornit la drum în cãutare de finanþare ºi,
desigur, mai întâi la Bucureºti, la cele douã instituþii bugetare cãrora ar fi trebuit sã le vinã în minte
aceastã idee, sã elaboreze ºi ºã tipãreascã o astfel
de lucrare de promovare a culturii autentice româneºti în lume ºi de sprijin al dorinþei românilor
de pretutindeni sã pãstreze cultura ºi tradiþiile naþionale acolo unde ei s-au nãscut ca reprezentanþi
ai etniei române ºi unde locuiesc în prezent nu din
vina lor. Rãspunsul a fost negativ pentru cã… n-a
urmat niciun rãspuns. Când am pierdut orice speranþã cã voi fi ajutat sã realizez acest proiect românesc, în mine s-a aprins ºi mai tare dorinþa de a
duce lucrarea la bun sfârºit ºi de a face tuturor
românilor un cadou din partea românilor basarabeni. Zic la plural pentru cã eu de unul singur nu
fãceam aceastã costisitoare lucrare. ªi am fãcut-o
cu sprijinul unor prieteni, oameni de afaceri, oameni înþelegãtori, basarabeni. Doar unul singur a
fost bucureºtean, numai cã ºi el s-a nãscut în Basarabia în perioada interbelicã. ªi, la 27 martie
2008, a apãrut la Chiºinãu albumul meu monografic: Românii din jurul României în imagini, cu
272 p. ºi aproape 1.000 de fotografii inedite, documentare, cu mãrturii unice!
L.M.: Prin ce locuri v-a purtat turneul de
promovare a albumului fotografic?
V.ª.: Cu albumul tipãrit am mers prin toate
localitãþile ºi la toþi românii, ale cãror fotografii au
fost inserate în el (n-am reuºit sã ajung încã o datã
doar la Constantinopol/ Istanbul). Trebuia sã duc
lucrarea protagoniºtilor albumului pentru cã unii
din ei, la primele întâlniri, mã întrebau ce fundaþie
sau institut stã în spatele meu de vreau sã realizez
un proiect de anvergurã, pe care, credeau ei, nu
l-ar putea realiza un singur om. Unii mã suspectau
cã-i cercetez în alte scopuri, cu mijloace financiare
suspecte, trimis la ei de anumite organizaþii pentru
a-i scoate în evidenþã pe cei ce gândesc româneºte,
pentru a le stinge dorinþa de a mai fi români. Sã nu
credeþi cã doar sovieticii aveau fricã de adevãrul
istoric românesc. Am întâlnit în Europa antiromâni mult mai înrãiþi decât cei din defuncta
URSS: ºovinismul grecesc, cel sârbesc ºi cel u-
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Liliana Moldovan: Stimate domnule profesor Vasile ªoimaru, în lucrarea Dvs. „Românii
din jurul României în imagini”, aþi reuºit sã transformaþi mândria de a fi român într-un scenariu
fotografic admirabil care a fost apreciat de publicul din România ºi din Republica Moldova. În
ce context s-a nãscut ideea care a stat la baza
conceperii acestui album? Cât timp v-a luat realizarea ei?
Vasile ªoimaru: În primãvara anului 2001
am plecat definitiv din politicã dupã cel de al
doilea mandat de deputat în Parlamentul de la
Chiºinãu. Am fãcut ceea ce am putut face în condiþii foarte vitrege ºi perverse, ºi am considerat cã
este prea puþin, pentru cã problemele mari nu se
rezolvau în Parlamentul R. Moldova, ci în altã
parte, la o distanþã de 1313 km de Chiºinãu.
Atunci reveniserã peste noi forþele revanºarde ale
neokominternului în frunte cu Voronin, Tkaciuk,
Reidman etc. Simþeam cã mai puteam fi de folos
cu ceva concret. ªi alegerea a fost fãcutã: am
purces la drum prin românimea din jurul României. Am avut dintotdeauna curiozitatea de a-mi
cunoaºte fraþii, cu ani în urmã pe cei din România,
ºi apoi pe cei din afara României (pentru cã ºi eu
fac parte din aceastã categorie de români), descriºi
cu lux de amãnunte în lucrãrile lui Nicolae Iorga,
de la care am preluat ºi titlul albumului, Mihai
Eminescu, Teodor Burada, Anton Golopenþia º.a.
Credeam cã-i mai scurt acest drum, pentru cã l-am
mãsurat cu milimetrul pe harta României, perimetrul ei fiind azi de circa 3.150 km. Cel real, peste
cinci ani de zile, s-a dovedit a fi de 100 mii de km,
adicã de 30 de ori mai lung. ªi l-am parcurs cu trei
autoturisme, care n-au rezistat prea mult din cauza
vechimii lor dar ºi a calitãþii drumurilor parcurse: de la
autostrãzi somptuoase pânã la poteci glodoase.
Prima escalã a avut loc în vara anului 2002
în Nordul Bucovinei ºi al Basarabiei, în Þinutul
Herþa, în Basarabia Istoricã (cea din Sud), teritorii
româneºti care azi se aflã în Ucraina, alãturi de
fostele teritorii poloneze, ceho-slovace º.a., rupte
ºi ele de la statele respective de cãtre „imperiul
rãului”. Au urmat, de-a lungul anilor, Maramureºul istoric din dreapta Tisei, apoi Galiþia, Pocuþia, Podolia, Transnistria, teritoriul de dincolo
de Bug pânã în Caucazul de Nord, Ungaria, Carpaþii Nordici din Slovacia, Polonia, Cehia, Austria,
Carpaþii Sudici, Valea Timocului ºi Voievodina
din Serbia, Timocul bulgãresc, Balcanii aromânilor din Albania, Grecia, R. Macedonia, Bulgaria, istro-românii din Croaþia ºi Slovenia, friulanii din Nordul Italiei º.a.
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Românii din jurul României în imagini considerat - de prof. Zamfira Mihail – „o carte pentru veºnicie,
pentru cã niciodatã nu vor mai putea fi surprinse mãrturiile aºa cum V. ªoimaru le-a înregistrat ºi pe
care le lasã tuturor românilor. Unicitatea acestei lucrãri este o realitate ºtiinþificã” (www.romaniidinjurulromaniei.ro)
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crainean l-au depãºit demult ºi cu mult pe cel
sovietic, rusesc. În acest, sens nici bulgarii ºi ungurii nu sunt cu mult mai buni.
Dar am mers nu numai acolo unde am fost
cu cercetãrile în primii ani. S-au adãugat multe
alte drumuri, locuri ºi comunitãþi româneºti, ºi nu
numai din Europa. Am cãutat ºi urmele sutelor de
mii de români cãzuþi la datorie în cel de al II-lea
rãzboi mondial, de la suburbia Odesei pânã în
Crimeea, Caucazul de Nord, Stepa Calmucã, Cotul Donului, urme practic dispãrute ºi ca rezultat al
neglijenþei ºi al uituceniei statului român modern,
ceea ce m-a pus pe gândinduri dacã mai sunt
români în fruntea statului român, suspectând de nu
se vrea cumva sã disparã ºi ultimii doritori din
rândul românilor, rãmaºi la vatrã, de aºi mai apãra,
în caz de necesitate, Þara ºi Neamul...
L.M.: Fãrã tãgadã, prin acest album aþi
fãcut ceea ce nu a putut face o instituþie de profil.
Dar cine dintre guvernanþi, fundaþii culturale,
ambasade etc. din spaþiul românesc ºi-au arãtat
interesul faþã de studiu, v-au oferit sprijin financiar sau barem moral?
V.ª.: Laude ºi ofuri pozitive, am avut suficiente, am avut ºi premii, dar bãneºti mai puþine.
Achiziþii importante au fãcut puþini conducãtori de
pe ambele maluri ale Prutului. Îi pot nominaliza
aici pe Guvernatorul Bãncii Naþionale a României, Mugur Isãrescu (tatãl sãu a lucrat ca învãþãtor
într-un sat nord-bucovinean în perioada interbelicã), care întâmplãtor a vãzut acest album dedicat
memoriei prietenului nostru comun, prof. Paul
Bran, a dispus o achiziþie considerabilã a albumului pentru oaspeþii BNR, pe directorul general
al Bibliotecii Municipale din Chiºinãu, Lidia Kulikovski, care a achiziþionat albumul pentru majoritatea bibliotecilor publice din Chiºinãu ºi încã
vreo doi-trei conducãtori care au fãcut achiziþii
mai mici.
La iniþiativa dnei Iuliana Gorea-Costin, originarã din Basarabia, responsabilã în cancelaria
Guvernului român pentru relaþia cu R. Moldova,
se pregãtea un proiect de decizie pentru un premiu
mai important ºi o achiziþie de carte, dar când au
aflat de aceastã intenþie, cei din Departamentul
pentru Românii de Pretutindeni s-au interpus sã
facã ei acest lucru ºi la 18 luni de la lansare mi-au
oferit, discret, o Diplomã de merit ºi un Premiu
special pentru promovarea identitãþii etnice, cultural-lingvistice ºi religioase româneºti. Peste mai
bine de un an de zile, pe 17 ianuarie 2011, primesc
o scrisoare de la acest departament în care negru
pe alb era scris: „…Am rãsfoit cu deosebit interes
paginile albumului monografic Românii din jurul
României în imagini, descoperind o lucrare de
cercetare impresionantã, o contribuþie remarcabilã
la promovarea ºi valorizarea patrimoniului cultural-istoric românesc peste hotare. Apreciez în
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mod deosebit eforturile dumneavoastrã susþinute
de a realiza aceastã monografie ilustratã a satelor
româneºti din jurul României ºi doresc sã vã asigur de întreaga deschidere a instituþiei noastre faþã
de propunerea dumneavoastrã (de achiziþionare a
albumului - n.n.)…”. Cu regret, n-a urmat nimic.
Mai mult decât atât, atunci când am propus pe gratis DRP-ului 25 de exemplare de album (care se
aflau în Bucureºti, la doi paºi distanþã de Departament) pentru a le transmite societãþilor culturale
româneºti din þãrile unde eu n-am putut ajunge, a
fost sistatã orice relaþie cu mine a acestui departament. Am continuat eu sã îmbogãþesc cu acest
album alte comunitãþi româneºti din lume, biblioteci, muzee, institute de cercetãri, cercetãtori
ºtiinþifici individuali, care nu-ºi pot permite luxul
de a procura o carte de 40-50 de dolari.
În privinþa sprijinului moral, l-am simþit cu
duiumul de la prieteni, ziariºti, folcloriºti, cercetãtori etnografi ºi mulþi-mulþi alþii. Am fost onorat cu peste 50 de prezentãri ale albumului în diverse instituþii publice, în diferite colþuri ale
Europei ºi Canadei, la mai multe emisiuni radio ºi
TV, albumul acumulând circa 150 de recenzii ºi
cronici în mass-media din toatã lumea.
Mai târziu, pe 25 martie 2012, aceastã structurã bugetarã a convocat o întrunire la Grinãuþi,
Râºcani, cheltuind zeci de mii de euro, cu zeci de
personaje ºi personalitãþi, sosite la faþa locului cu
zeci de automobile (niciunul nu era DACIA româneascã!). În cadrul acesteia i-a fost înmânat
poetului Simion Plãmãdealã, originar din acest
sat, dar care din anul 1959 lucreazã la minele de
cãrbune din Kazahstan, ordinul Meritul Cultural
în grad de Comandor, având la suflet o singurã
carte, Departe-aproape. 100 de poezii româneºti
din Kazahstan, tipãritã la Chiºinãu din mijloacele
mele personale. L-am întâlnit pe poet în minele
din stepa kazahã, în vara anului 2010 ºi dupã ce
mi-a citit acolo câteva din poeziile sale ºi când am
aflat cã unii vizitatori îi promiteau ani de-a rândul
sã-i publice o carte, am umplut o „sacoºã” cu
poezii de-ale sale, ca la Chiºinãu sã aleg o sutã din
ele ºi sã-i fac omului un cadou, o carte, la împlinirea a 70 de ani de la naºtere ºi 50 de ani de la
plecarea sa în stepa kazahã, ajuns acolo de frica
KGB-ului sovietic moldovenesc… M-am þinut de
cuvânt ºi chiar i-am organizat pe 8 aprilie 2011, la
Chiºinãu, o lansare de carte pe potrivã în cadrul
Salonului Internaþional de carte.
ªi iatã cã pe 25 martie 2012 la Grinãuþi, nici
mãcar n-am fost invitat, ajungând acolo întâmplãtor, fiind anunþat de fratele mai mic al poetului.
Mie, bineînþeles, nu mi s-a oferit cuvântul pentru
cã nici nu eram programat sã fiu prezent acolo, în
schimb mai toþi vorbitorii de la Chiºinãu, Iaºi ºi
Bucureºti îl vedeau pentru prima datã pe poet ºi
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fiind: O ºansã dintr-un milion. Altã fotografie ce
reprezintã trei basarabence prãºind alãturi porumbul în Valea Culii, Orhei, ºi îmbrãcate: prima în
rochie albastrã, a doua - în galbenã ºi a treia - în
roºie, legenda acesteia fiind: Tricolorul la prãºit.
Am mai spus-o ºi cu altã ocazie: fotografia
m-a lecuit de o boalã, practic incurabilã, numitã
deputãþia... Dupã plecarea din Parlament, niciun
deputat nu trece uºor peste perioada în care redevine un simplu cetãþean. Eu am trecut-o mai
uºor, cu ajutorul fotografiei. Vã spun sincer: m-am
tratat de deputãþie ºi de politicã prin intermediul
artei fotografice ºi am numit acest tratament fototerapie. E un fenomen nou în medicinã, pe care
l-aº recomanda guvernanþilor de pe ambele maluri
ale Prutului.

Româncuþã din Moldovanskoe, Caucaz
(sursa: www.romaniidinjurulromaniei.ro)

L.M.: Dar cum reuºiþi sã pãstraþi echilibrul
între interesul pentru ºtiinþele economice cu pasiunea pentru fotografie? Mai mult, cum reuºeºte
pedagogul ºi economistul Vasile ªoimaru sã fie
prezent pe scena politicã, sã scrie cãrþi din domeniul economiei ºi în acelaºi timp sã editeze
volume monografice?
V.ª.: Nimic mai simplu, pentru cã n-a existat vreodatã o astfel de problemã. Economia am
profesat-o la catedra universitarã, în cercetarea
ºtiinþificã, la tribuna parlamentarã, în articole ºi
cãrþi de analizã ºi prognozã economicã etc. Ea
mi-a întreþinut modest familia din patru persoane
(bineînþeles cu sprijinul soþiei, ºi ea economist, dar
practic, mai bine remuneratã) ºi mi-a oferit po-
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cartea sa acolo, la Grinãuþii lui Spiridon Vangheli,
în sala de festivitãþi a ºcolii din sat.
Iar toatã armata de jurnaliºti radio, TV, din
presa scrisã etc nu aveau de la cine smulge o vorbã
despre poetul S. Plãmãdealã, pentru cã-l vãzuserã
pentru prima datã. Noroc cã eram eu de faþã ºi am
salvat onoarea Preºedintelui României, pe atunci
încã nesuspendat a doua oarã. Vãzând toatã manifestarea aceea mã gân deam: câte cãrþi ale lui
Simion Plãmãdealã, din câteva mii de poezii,
scrise în mina de cãrbune pe parcursul celor cinci
decenii de muncã grea se puteau tipãri cu aceastã
sumã exorbitantã de bani ai contribuabilului român, aruncaþi fãrã milã, doar pentru scopuri electorale viitoare. ªi acesta-i doar un caz din multele.
L.M.: Când s-a nãscut pasiunea Dvs.
pentru arta fotograficã? La ce vârstã aþi realizat
prima fotografie?
V.ª.: Eram elev în clasa a 6-a, a 7-a, la
ºcoala de opt ani din satul natal, Cornova. Începusem ca ºi mulþi alþi elevi sã scriu poezii ºi sã
pictez. Ca sã vãd cât de talentat sunt, mi-am încercat norocul expediind câteva poezii la revista
pionierilor din RSSM, Scânteia leninistã. Rãspunsul a fost unul prompt ºi descurajator. Dar nu
m-am oprit ºi le-am trimis câteva capodopere de
ale mele de picturã. A urmat acelaºi rãspuns, descurajator. Dupã care am lãsat-o baltã cu poezia ºi
cu arta plasticã ºi m-am apucat de alte pasiuni,
cum ar fi gimnastica sportivã ºi dansul popular.
Dar la poezie ºi la arta plasticã totuºi am revenit
peste trei decenii, în 1994, numai cã într-o formã
mai modernã, prin intermediul fotografiei color,
atunci când am avut posibilitatea sã-mi procur
primul aparat de fotografiat. Exact peste zece ani
de practicã fotograficã ºi nicio orã de teorie am
reuºit sã tipãresc primul album fotografic, intitulat
Poeme în imagini (Chiºinãu, 2004), pozitiv apreciat ºi de cãtre criticii de artã, în care am putut
îmbina cele douã vechi iubiri ale mele din copilãrie, poezia ºi pictura, dar cu ajutorul unui aparat de fotografiat.
N-am acceptat sã fac ºi niºte cursuri de
fotografie, nici mãcar n-am apucat sã citesc douã
pagini de manual autodidact fotografic. Am dorit
sã fac doar fotografie naivã. Cu toate acestea,
mulþi prieteni nu cred cã unele fotografii sunt
needitate în Photoshop, deºi eu habar n-am cum se
face acest lucru. Pe 31 august 2012 am vernisat la
Ungheni, pe malul stâng al Prutului, o expoziþie de
fotografii cu genericul: Imagini inimaginabile, cu
acele fotografii pe care nimeni nu le crede cã sunt
naturale, de exemplu, un pom înflorit, dar ºi plin
cu mere coapte. Legenda fotografiei date este: De
fricã a înflorit a doua oarã. Sau alta - un firicel de
floarea soarelui de 7-10 cm, crescut ºi înflorit în
mijlocul ºoselei de beton Chiºinãu-Poltava, lângã
orãºelul Ananiev din Ucraina, legenda fotografiei
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sibilitatãþi financiare de a fotografia. Fotografia, la
rândul ei, mi-a adus cele mai mari ºi permanente
satisfacþii, care mi-au ridicat starea psihologicã ºi
productivitatea muncii de cercetãtor ºi universitar.
ªi câtã lume se bucurã de pozele mele publicate cu
regularitate în mai multe periodice ºi cãrþi tipãrite!
Ca sã nu mai zic de potenþialul fotografic pe care-l
voi lãsã urmaºilor mei ºi urmaºilor urmaºilor lor,
sau unei biblioteci publice, cele peste 200 de mii
de imagini digitale ºi printate, peste 1500 de filme
cu 36 de cadre fiecare, zeci ºi zeci de ore filmate cu
camera video în cele patru zãri, cu diverse subiecte. Am filmat practic toate manifestãrile
Miºcãrii de Eliberare Naþionalã din Basarabia, începând cu luna martie 1995, am filmat oameni ºi
locuri istorice din toate cele 40 de judeþe ale
României de azi, precum ºi din cele 13 judeþe
istorice, care fãceau parte din România interbelicã, de pânã la marele rapt al celor doi criminali
fasciºti: comunistul Iosif Stalin-Djugaºvili ºi socialistul Adolf Hitler-Schicklgruber, am filmat românii sedentari din Bulgaria, Serbia, Macedonia
slavã, Croaþia, Slovenia, Grecia, Albania, Ungaria,
Slovacia, Cehia, Polonia, Maramureºul istoric,
precum ºi pe cei de dincolo de Nistru, de Bug ºi
din Caucazul de Nord, pe cei din Italia, Austria,
Estonia, Letonia, Lituania, Kazahstan, Canada etc.
Dar pe scena politicã activã de zece ani nu
mã mai aflu. Poate doar în calitate de publicist,
apãrând în articole publicate în diferite ziare ºi
reviste idealurile noastre ºi demnitatea româneascã, ajutând oamenii sã deschidã ochii la hoþiile
economice ale demnitarilor, cunoscând din facultate metodele statisticii economice. În anii de guvernare neocominternistã (2001-2009) am publicat în ziarul Timpul circa 70 astfel de articole la
rubrica Enciclopedia minciunilor comuniste, o
bunã parte din ele fiind reunite în cartea Cãderea
comuniºtilor, lansatã pe 19 octombrie 2010, cu
mai bine de o lunã înainte de cãderea lor definitivã
la ultimele alegeri parlamentare anticipate din 28
noiembrie 2010.
L.M.: Cum priveºte doctorul în ºtiinþe economice Vasile ªoimaru actuala situaþie economicã din Europa, România?
V.ª.: Dacã aveþi în vedere crizele economice care au loc una dupã alta, pãi ele au fost ºi vor
mai fi! Nu-mi aparþine mie aceastã descoperire,
care alcãtuieºte esenþa teoriei ciclurilor economice
(lansatã în anii ´30 ai secolului XX) a economistului rus N. Kondratiev, exterminat de bolºevici în
1938 pentru curajul de a privi cu alþi ochi dinamica
economiei socialiste „în continuã creºtere”.
Mai rãu e atunci când aceste cicluri economice lovesc fãrã milã doar în veniturile pensionarilor ºi ale bugetarilor, neatingând veniturile
companiilor transnaþionale care au subjugat economia româneascã în ultimele douã decenii ºi care
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ºi-au rotunjit de-abinelea conturile bancare din
Occident ºi Orient, conturi care se mai descarcã,
parþial, odatã la patru-cinci ani, în campaniile electorale devastatoare pentru românii simpli. Se pare
cã doar preþurile la gazele ruseºti nu cunosc teoria
ciclurilor economice ºi au o dinamicã pozitivã
continuã, nefavorabilã cetãþenilor dar perfect favorabilã atât miliardarilor ruºi, care în majoritatea
lor nu sunt de etnie rusã, dar care poartã nume
ruseºti ºi vorbesc rusa mai bine ca ruºii basarabeni, cât ºi în favoarea miliardarilor români
mulþi dintre care nu sunt de etnie românã, dar care
poartã nume româneºti ºi vorbesc româna mai
bine ca românii basarabeni. Unii oficiali români
uneori însceneazã crize diplomatice cu ruºii, ca nu
cumva sã se ieftineascã gazele... Asta în loc sã se
caute, pentru binele românilor, soluþii optimale de
apropiere de aceastã þarã, de zãcãmintele ei astronomice, de piaþa ei în genere, sau cel puþin pentru a
inaugura câteva zeci de cimitire româneºti pe întinsurile ei, ca sã nu mai întoarcã plugurile ruseºti
brazdele pline de oase româneºti. Doar nu noi,
românii, vom fi aceia care vor reeduca ºi democratiza aceastã îndãrãtnicã þarã ºi naþiune.
L.M.: Ce efecte speraþi cã vor avea includerea Republicii Moldova în Uniunea Europeanã?
V.ª.: Efectele aderãrii R. Moldova la UE
vor fi majore ºi imediate: din clipa aderãrii presiunile estice de tot felul - militare, politice,
diplomatice, energetice, financiare, lingvistice
etc, se vor reduce la minimum, Prutul va deveni un
râu ce uneºte românii de pe ambele sale maluri ºi
nu un râu-graniþã ce-i desparte. Dacã ºi Ucraina
sau o parte din ea va adera la UE, apoi ºi cu
românii din vestul Ucrainei se va întâmpla acelaºi
lucru. Indiferent ce se va întâmpla în viitor cu
Uniunea Europeanã, cãci nici ea nu poate fi eternã,
ca ºi URSS-ul, românii vor rãmâne, în sfârºit,
împreunã. Chiar dacã UE este un proiect mai vechi
al Kominternului (vã mai amintiþi de lucrarea lui
Lenin din anul 1915 Despre sloganul Statelor
Unite ale Europei?) azi integrarea europeanã este
unica posibilitate de apropiere sau chiar unificare
a românilor din fostele judeþe româneºti. Ca sã nu
mai zic de alte oportunitãþi imediate pentru moldovenii cãrora azi li se rup coastele sau li se furã
banii câºtigaþi din greu pe întinsurile din est, unde
se mai practicã ºi azi robia, cea benevolã.
L.M.: Care credeþi cã este cea mai importantã calitate a neamului românesc? Dar marele
lui defect?
V.ª.: Rãspund în ºapte cuvinte: UN NEAM
ÎNTREG NU POATE AVEA DEFECTE! Noi, românii,
zi ºi noapte trebuie sã ne mândrim cã facem parte
dintr-un Neam care a supravieþuit milenii pe o
insulã latinã înconjuratã de un ocean acid! Acest
Neam nu poate fi blamat, dar se încearcã acest

ªi azi Ucraina luptã cu românii care au mai
rãmas în regiunile Cernãuþi ºi Odesa în loc sã se
gândeascã cum sã-i facã pe ruºii din regiunile
rusofone sã le vorbeascã limba oficialã. Ruºii majoritari din aceste regiuni nici în ruptul capului nu
doresc sã vorbeascã ucraineana sau sã înveþe la
facultãþi în limba ucraineanã. Ca rezultat, Ucraina
deja a cedat în faþa ruºilor ºi le-a oferit limbii lor
statut de limbã regionalã. Numai românii s-au ales
cu douã limbi regionale odatã: româna ºi „moldoveneasca”, ucrainizarea grãdiniþelor de copii ºi
a ºcolilor continuând cu maximã vitezã...
L.M.: Ce idei, planuri, programe noi aveþi
în agenda Dvs?
V.ª.: Cel mai important punct din agenda
mea este cel legat de pregãtirea, tipãrirea ºi lansarea unui nou album, cu aceeaºi tematicã: Românii din jurul României. Dupã lansarea primului
album, au trecut mai bine de patru ani, perioadã în
care am mai cãlãtorit doar prin românime încã 100
de mii de kilometri ºi am adunat materiale pentru
un album de douã ori mai mare ca volum ºi de trei
ori mai bogat, calitativ, ca primul. Sper, sã tipãresc
ºi sã lansez lucrarea pe 1 Decembrie 2013, la Alba
Iulia, în oraºul ºi în ziua când românimea va sãrbãtori 95 de ani de la Marea Unire. Cãci varianta
electronicã a albumului, nu încape îndoialã, va fi
gata pânã la data indicatã. (Mai ales cã mai toate
expediþiile mele în românime au fost reflectate pe
paginile blogului meu care nu-mi poartã numele:
www.romaniidinjurulromaniei.ro). ªi, dacã în urmãtorii ani ajung la comunitãþile româneºti din Siberia, Australia, Noua Zelandã, SUA etc. ºi dacã
Dumnezeu îmi va lungi zilele pânã la centenarul
Marii Uniri, la 1 Decembrie 2018, voi mai realiza
un Album documentar, al treilea. În general vorbind, mai am proiecte pentru douã vieþi ºi a treia,
pentru realizarea cãrora nu mi-ar ajunge banii de
la bugetele DRP ºi ICR luate la un loc...
L.M.: În final, dezvãluiþi-ne numele unor celebritãþi care ºi-au pus amprenta asupra personalitãþii ºi activitãþii dumneavoastrã de pedagog,
economist, universitar, scriitor sau artist fotograf.
V.ª.: Ceea ce sunt eu azi le datorez: lui
Mihail Sadoveanu cu romanul sãu istoric – Neamul ªoimãreºtilor, a cãrui lecturã, nu m-a lãsat în
pace patru decenii pânã n-am adunat o monografie
de 500 de pagini cu 500 de documente: Neamul
ªoimãreºtilor. 500 de ani de istorie; lui Ion Bazatin, conducãtorul ansamblului folcloric de dans
popular „Hora”, în componenþa cãruia am trecut
cortina de fier de câteva ori ca sã vãd cum putrezeºte capitalismul în Vest ca sã compar cu înflorirea socialismului dezvoltat în Est; conducãtorului meu ºtiinþific din Sankt Petersburg,
profesorul Volodar Feodoritov, care în perioada
socialismului dezvoltat a avut curajul sã le de-
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lucru prin diferite vicleºuguri mediatice. Cei ce
ponegresc popoare, dacã nu se vor opri la timp,
vor ajunge sã fie blamaþi de cele 7 miliarde de
pãmânteni de pe glob. Unii ne considerã chiar un
popor ucigaº, învinuindu-ne pe nedrept de diferite
pãcate, inclusiv de genocid, uitând sã se uite sub
propriul nas naþional ºi sã-ºi numere crimele ºi
pãcatele.
Etniile mari ºi cele mici sunt de la
Dumnezeu. ªi tot de la Dumnezeu e ºi îndemnul ca
etniile mari sã nu fie „etnovore”, înghiþind etniile
mici. Uniunea Sovieticã a fost o adevãratã râºniþã
de tocat naþiuni. Ea a ºters de pe întinsurile imperiului rãului de 22,4 mln de km pãtraþi, prin
diferite metode fasciste, bolºevice, kominterniste,
mai bine de o sutã de etnii!... Dar i-a venit ºi ei
rândul ºi, în 1991, a dispãrut de pe mapamond.
Sârbii din fosta Iugoslavie nu recunoºteau drepturile naþionale ale naþiunilor conlocuitoare, inclusiv ale românilor din Timoc ºi Banatul de Sud
etc. ºi unde-i azi mini-imperiul iugoslav? Sârbii au
rãmas ºi fãrã de sârbii majoritari din Muntenegru,
însã nici acum nu recunosc drepturile naþionale ale
românilor timoceni. Îi va veni rândul ºi Federaþiei
Ruse dacã nu-ºi va revedea politica (de asuprire!)
naþionalã a etniilor care mai vieþuiesc pe întinsurile ei.
Nici Ucraina nu are mari perspective favorabile cu politica ei imperialã faþã de minoritãþile
naþionale, în primul rând faþã de cea româneascã,
divizatã artificial în români ºi moldoveni. În
Ucraina de dincolo de Nistru ºi de Bug, echipa lui
Anton Golopenþia în timpul celui de Al II-lea
Rãzboi Mondial a descoperit zeci de sate nerusificate, locuite de sute de mii de români, care
dupã rãzboi au fost rusificaþi, iar azi, în Ucraina
independentã, sunt masiv ucrainizaþi, ºi rar de tot
român în acele raioane care mai vorbeºte limba
maternã a strãbunilor sãi. Dar câþi dintre români au
fost exterminaþi de cãtre Komintern (adevãrat Kominfern!) în timpul holodomorului din perioada
colectivizãrii, ºi a foametei de dupã cel de al doilea
rãzboi mondial? Azi, urmaºii acelor români din
perioada interbelicã ºi ai celor de pânã la primul
rãzboi mondial ar alcãtui cel puþin o simplã majoritate a populaþiei autohtone din raioanele ucrainene de la Est de Nistru pânã dincolo de Bug,
numai cã în fiºele de recensãmânt se regãsesc deja
ca etnie ucraineanã. Câþi din fruntaºii Ucrainei independente mai poartã ºi azi un nume românesc,
dar nu cunosc o boabã româneºte: Kucima, Bilan,
Sainsus, Dolghier etc, sau câþi poartã un nume
deja slavizat: Roºcov, Tocilov, Barbov, Garbuz,
Reut, Brancovan etc. Dincolo de Nistru a lucrat o
maºinãrie întreagã de tocat etnia româneascã, care
pânã azi au rusificat/ucrainizat circa 99 la sutã din
români!!! Doar inscripþiile de pe monumentele din
cimitire mai vorbesc de etnia româneascã care a
locuit în acele sate...
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monstreze colegilor sãi ºi nouã doctoranzilor cã
unele legi economice, zise obiective, inventate de
cãtre clasicii marxism-leninismului nu au loc în
teoria ºi practica economicã; lui Mihai Eminescu
cu opera sa politicã ºi lui Constantin ºi Dinu
Giurescu cu manualul lor de Istoria românilor,
dupã prima lecturã clandestinã a cãrora m-a fãcut
sã înþeleg cine sunt; acelaºi rol l-a jucat pentru
trezirea româneascã ºi creºterea mea intelectualã
Cenaclul Flacãra al lui Adrian Pãunescu, care mi-a
adus în locuinþa de la etajul nouã de la Botanica
pentru prima datã în viaþã fermecãtoarea Doinã a
lui Mihai Eminescu, Doina care ºi pe mancurþii
noºtri naþionali din cealaltã lume îi readuce la românism; lui Mihail Gorbaciov cu perestroika sa,
care ne-a adus libertãþi ºi ne-a deschis fondurile
speciale de literaturã din Biblioteca Naþionalã ºi
cea a Academiei de ªtiinþe; lui Paul Bran, care m-a

convins cã nu existã altã ºansã de supravieþuire ca
Neam pentru românii basarabeni decât cea de revenire la Patria-mamã, România.
ªirul celor cu amprenta poate fi prelungit,
dar mã mai opresc la cei care de fapt au fost primii,
adicã la pãrinþii mei, þãrani gospodari fãrã de carte,
nãscuþi în Basarabia þaristã, înainte de Marea
Unire, care au insistat ca mãcar eu, mezinul, cel de
al cincilea copil din familie, sã învãþ cât îmi pofteºte inima ºi care m-au ajutat pânã m-am însurat ºi,
chiar pânã la cotizaþia pentru apartamentul cu douã
camere din Chiºinãu...
L.M.: Vã mulþumesc pentru amabilitatea de
a participa la realizarea acestui interviu produs în
pauzele dintre drumurile de 20 mii de km din
iunie-septembrie, 2012, pe care i-aþi parcurs
pentru a aduna imagini inimaginabile despre românii din afara graniþelor româneºti.

Institutul „Fraþii Golescu”

Expoziþia de fotografie
„Cetãþi Nistrene” la Piteºti
Institutul „Fraþii Golescu” pentru relaþii cu
românii din strãinãtate, în parteneriat cu Biblioteca
Judeþeanã Argeº „Dinicu Golescu”, a organizat, la
sediul acesteia din urmã, cu ocazia împlinirii a 200
de ani de la anexarea Basarabiei de cãtre Imperiul
Þarist, expoziþia de fotografie „Cetãþi Nistrene”.
Dupã ce au fost prezentate la Chiºinãu ºi Bucureºti,
fotografiile realizate de Iulia Modiga ºi Dan Barcea
au ajuns la Piteºti în data de 12 noiembrie, imaginile cu cetãþile Hotin, Soroca ºi Cetatea Albã
putând fi admirate pânã la sfârºitul anului. La
vernisaj au fost prezente cadre didactice din Piteºti,
istorici, reprezentantul Asociaþiei „Doina ºi Ion
Aldea-Teodorovici”, Florin ªandru, studenþi basarabeni, voluntari ai Platformei Civice Acþiunea
2012 din Piteºti ºi jurnaliºti. Totodatã, la eveniment a participat ºi o persoanã care s-a nãscut ºi a
copilãrit la Cetatea Albã ºi care s-a refugiat în
România în anii ’40. ,,Interesul manifestat pentru
românii din Basarabia, pentru ce s-a întâmplat ºi
cum s-a întâmplat cu ei ne-a determinat sã prezentãm expoziþia ºi la Piteºti. Lucru mai puþin ºtiut este faptul cã oraºul Piteºti a fost punctul
de destinaþie pentru refugiaþii basarabeni din 1940 ºi 1944. Nu întâmplãtoare cãldura cu care
cei prezenþi au întâmpinat prezentarea cetãþilor româneºti ale Nistrului, preocuparea demonstratã de multiplele întrebãri ridicate dupã vernisaj au vorbit de la sine despre actualitatea
Unirii, fie ºi în forma spiritualizatã a artei fotografice”, a declarat directorul Institutului „Fraþii
Golescu”, avocat dr. Mihai Nicolae, citat pe blogul institutului.
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Contestaþie împotriva interdicþiei
de trecere a frontierei de stat a Ucrainei

În fapt,
În data de 02.04.2012 mã deplasam spre localitatea Broscãuþii Noi, raionul Storojineþ,
regiunea Cernãuþi, Ucraina, locul meu de baºtinã, pentru a sãrbãtori, împreunã cu rudele ºi prietenii,
Sfintele sãrbãtori ale Paºtelui, dupã cum o fac de mai mulþi ani. De asemenea, urma sã vizitez casa
pãrinteascã ºi mormintele pãrinþilor ºi al surorii, înhumaþi în cimitirul din Broscãuþii Noi.
La intrarea în Ucraina, în punctul de trecere
Porubnoie, mi s-a adus la cunoºtinþã, de cãtre lt. major Karpeþ Oleksandr Romanovici, cã împotriva
mea, începând cu luna noiembrie 2011, s-a emis
mãsura interdicþiei de intrare în Ucraina. La rugãmintea de a mi se preciza autoritatea care a emis
decizia ºi motivele legale ale acesteia mi s-a refuzat
orice rãspuns.
Personal nu am fost înºtiinþat în prealabil de
aceastã
mãsurã, care îmi violeazã grav dreptul la
Scriitorul orãdean Vasile ILICA
liberã
circulaþie,
în calitatea mea de cetãþean al unui
este veteran de rãzboi, membru al
stat
membru
al
Uniunii
Europene.
Asociaþiei „Pro Basarabia ºi
Menþionez
cã
sunt
nãscut în data de 11 noBucovina” ºi al Societãþii „Mihai
iembrie
1924
în
sus-numita
localitate (Broscãuþii
Eminescu” din Cernãuþi. S-a nãscut
Noi),
fiind
puternic
ataºat
de
locurile
natale.
în urmã cu 88 de ani în Bucovina, iar
Am 88 de ani ºi sunt veteran de rãzboi pe
evenimentele din 1940 l-au gãsit
frontul antihitlerist.
acolo, ca absolvent a patru clase de
Începând cu anul 1991 am devenit membru al
liceu. Ca scriitor, a fost preocupat
Societãþii pentru Culturã Româneascã „Mihai
mereu de istoria locurilor natale ºi
Eminescu” din Cernãuþi.
s-a strãduit sã o facã cunoscutã mai
Trecutul tragic al Bucovinei m-a determinat
ales în rândul tinerilor. Este un priesã fac tot posibilul pentru a elucida, mãcar în parte,
ten ºi un susþinãtor al revistei Faevenimentele ºi represaliile exercitate de regimul
milia Românã, motiv pentru care
comunisto-stalinist asupra bucovinenilor, indiferent
directorul executiv ºi redactorul ºef
de etnie, în perioada anilor 1940-1941 ºi 1944-1953.
Am considerat ºi consider cã generaþiile de azi
al acesteia, dr. Teodor Ardelean, i-a
ºi de mâine trebuie sã cunoascã anii dramatici ai
înmânat, recent, diploma de onoare
Bucovinei, pentru ca asemenea tragedii sã nu se mai
„Cel mai bun partener” ºi placheta
repete în viitor. Mã refer aici la evenimentele de la
„Cel mai bun colaborator” al publiFântâna Albã, Lunca, masacrarea mai multor bucaþiei noastre.
covineni în penitenciarul din Cernãuþi etc.
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Subsemnatul ILICA VASILE, cetãþean român, domiciliat în România, municipiul Oradea,
str. Decebal nr. 62, bl.C 21, ap.11, posesor al paºaportului 13107910, în termen legal formulez
prezenta
CONTESTAÞIE
împotriva Deciziei interdicþiei de trecere a frontierei de stat a Ucrainei, emisã în data de
2 aprilie de cãtre lt. major Karpeþ Oleksandr Romanovici, cu trimitere la art. 8 din Legea Ucrainei
privind controlul de grãniceri, respectiv la „decizia organului competent al Ucrainei privind
interdicþia de a intra în Ucraina”.
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DOMNULUI COMANDANT
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Referitor la cele de mai sus am publicat urmãtoarele studii:
1) Volumul Fântâna Albã o mãrturie de sânge - Editura Imprimeria de Vest Oradea, 1999,
320 pagini. Lucrarea a fost lansatã la cel de-al III lea Congres al Intelectualitãþii din Nordul
Bucovinei ( 5 martie 2000);
2) Volumul Martiri ºi mãrturii din Nordul Bucovinei - Editura Imprimeria de Vest Oradea,
2003, 477 pagini. Aceastã lucrare a necesitat mai bine de 10 ani de documentare în rândul
victimelor stalinismului, în diverse arhive ºi presa timpului. Dupã lansare, aceastã carte a
beneficiat de o frumoasã recenzie a ziaristei Maria Toacã intitulatã File sângerânde din cartea
neagrã a neamului publicatã în revista Zorile Bucovinei, din 4 mai 2004;
3) Volumul Bucovina abandonatã - Editura Imprimeria de Vest Oradea, 2010, 476 pagini.
Aceastã carte a fost lansatã în cadrul simpozionului „Sãrbãtoarea cãrþii”, organizat de Societatea
pentru culturã româneascã Mihai Eminescu din Cernãuþi, la data de 25 aprilie 2010, prilej cu care
mi s-a acordat o diplomã de onoare;
4) Volumul Momente din istoria zbuciumatã a Bucovinei - episodul Nordul Bucovinei zonã
de ocupaþie a URSS ( 1940-1991) - Editura Imprimeria de Vest Oradea, 2011, 239 pagini, lucrare
lansatã la simpozionul „70 de ani de la masacrul de lîngã Fântâna Albã” (31 martie 2011) simpozion organizat de Societatea „Golgota”.
La simpozionul de comemorare 70 de ani de la masacrul de lângã Fântâna Albã ºi 20 de ani
de la fondarea Societãþii „Golgota” mi s-a acordat o diplomã de excelenþã pentru contribuþia la
lucrãrile acestuia.
Toate lansãrile cãrþilor au fost organizate în cadrul unor întruniri publice anunþate în
prealabil în presa româneascã din regiunea Cernãuþi. În general cãrþile mele au fost apreciate în
mod pozitiv de cãtre cititorii din regiune, iar unele dintre ele au fost onorate cu diplome de onoare
adresate autorului.
Toate studiile de mai sus sunt dedicate unor evenimente dramatice din istoria Bucovinei,
despre care au scris ºi autori ucraineni. În egalã mãsurã, masacrele acelui regim au fost
condamnate de cãtre autoritãþile statului ucrainean de dupã 1991.
Îmi vine greu sã cred cã mãsura interdicþiei de a intra în Ucraina este legatã de publicarea
unor lucrãri asupra trecutului totalitar sovietic, despre care ºi în Ucraina s-au scris mii de alte
lucrãri. De altfel, toatã lumea civilizatã a condamnat masacrele regimului totalitar sovietic ºi nu
vãd motive pentru ca elucidarea unor asemenea evenimente sã fie penalizatã cu interdicþia de a
intra în Ucraina.
Sunt la vârsta de 88 de ani ºi îmi vine greu sã cred cã prezint vreun pericol pentru Ucraina.
În consecinþã, consider cã mãsura de interdicþie nu are temei legal, cu atât mai mult moral.
Consider cã a-mi interzice intrarea în Ucraina pentru elucidarea crimelor regimului totalitar sovietic egaleazã cu dorinþa de a camufla ºi pentru mai departe aceste crime, ceea ce nu este
în spiritul valorilor europene pe care, sper, ºi Ucraina doreºte sã le promoveze.
Vã rog, domnule comandant, sã dispuneþi verificarea celor de mai sus, respectiv sã
dispuneþi reanalizarea cazului meu ºi anularea mãsurii de interdicþie de a intra în Ucraina.
Alãturat anexez urmatoarele acte:
- hotarârea de interdicþie, consemnatã la data de 2 aprilie 2012
- copie dupã paºaportul nr. 13107910, din 18 decembrie 2006
- copie dupã buletinul de identitate seria Y - nr 492568, din 20 martie 1972
- copie dupã legitimaþia de veteran de rãzboi seria BH - nr 0331437, din 18 martie 1992
- copie dupã legitimaþia de membru al Societãþii pentru culturã româneascã „Mihai
Eminescu” din Cernãuþi, din 1992
- copie dupã certificatul de naºtere al subsemnatului, seria NA- nr 360003, din 5 martie 1951
- copii ale coperþilor celor 4 cãrþi sus-menþionate
- copii ale celor 2 diplome de onoare ºi de excelenþã acordate autorului ca recunoaºtere a
contribuþiei sale în activitatea editorialã ºi culturalã desfãºuratã în cadrul Societãþii „Mihai
Eminescu” ºi „Golgota” din Cernãuþi
- copie a articolului intitulat „File sângerânde din cartea neagrã a neamului” semnat de
ziarista Maria Toacã cu prilejul lansãrii volumului Martiri ºi mãrturii din Nordul Bucovinei ºi
publicat în revista Zorile Bucovinei din Cernãuþi, din 4 mai 2004.
Cu deosebitã stimã,
Vasile ILICA
veteran de rãzboi
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Un poet al spicului de grâu: Simion Gociu

întotdeauna a fost aproape de acele frumuseþi
ale naturii pe care Dumnezeu i le-a dãruit þãranului în cele patru anotimpuri. Aceastã legãturã
între poezie ºi naturã este comentatã pe larg de
ªtefan Hostiuc în volumul sãu de eseuri Scriitori români din Nordul Bucovinei. În analizele
sale, destul de exigente, criticul scoate în evidenþã legãtura romanticã dintre poezie ºi toamnã, destul de vizibilã în lirica lui Simion Gociu,
mai ales, în volumul-sintezã Bunã dimineaþa,
septembrie (Cernãuþi, 2004).
În lirica lui Simion Gociu se mai întrevãd
ºi umbre ale altor poeþi. Însã prin exerciþiul
scrisului, poetul depãºeºte faza influenþelor,
creându-ºi un stil propriu, cu o tonalitate specificã a versurilor. O undã expresionistã a încercat, la un moment dat, sã pãtrundã în poezia
lui Gociu, dar fãrã mari ºanse de succes, pentru
cã, opineazã criticul Hostiuc, „a întâlnit în cale o
prea îngustã portiþã”. Practic, e imposibil sã
inventezi ceva cu totul ºi cu totul nou. O casã,
spre exemplu, poate fi construitã pe acelaºi loc
pe care s-au mai construit ºi altele înainte. Poezia lui Gociu e ca o casã nouã construitã pe un
teren moºtenit de la strãbuni.
Pentru copii, poezia sa e dulce ca bomboanele primite de la bunici. Nu se plictisesc
citind-o. E liniºtitã ca valurile Prutului pe timp
de varã. E uºoarã ca un zbor de porumbel în
vãzduhul primãverii. De aceea, cu uºurinþã intri
în lumea ei ficþionalã. Pe de altã parte, este
maturã ca toamna. Creatorul intrã frecvent în dialog cu acest anotimp, eroul liric înaintând cu
încredere „prin arterele anilor / spre þãrmul celãlalt”. Aici, „în clopotul cosmic / dintre cele
douã / puncte cardinale” (Bunã dimineaþa, septembrie!), va întâlni roua, un alt simbol-cheie al
poeziei sale. Aici, în singurãtatea sa regalã, va
descoperi logosul din care descinde: „Coboram
din cuvinte / sã mã gãsesc pe mine însumi / întru
a mã cunoaºte. // Semãnam cu un rege / pãrãsit
de oºteni” (Singur).
În majoritatea versurilor sale însã poetul
nu e singur. Îl vedem mereu cu poezia la braþ:
„Într-o liniºte superbã/ stau de vorbã cu scânteia
/ ce-ar aprinde într-o clipã / infinitul / Carnea
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rintre poeþii buni, întruniþi în „Cercul
literar semiclandestin” (Arcadie
Suceveanu) din Cernãuþii anilor ºaptezeci, descoperim un poet cu scris curat ca un
spic de grâu: Simion Gociu.
Poetul, prozatorul, ziaristul Simion Gociu
s-a nãscut în bãtrâna Molniþã, de pe malurile
Prutului, la 1 septembrie 1948. Este membru al
Uniunilor scriitorilor din România, Moldova ºi
Ucraina, absolvent al secþiei de filologie românã
a Universitãþii din Cernãuþi (1972), autor al volumelor de poezie: Sãrutul spicelor, La þãrmure
de suflet, Oul gastronomic, Lacrima toamnei ºi
Bunã dimineaþã, septembrie!.
Despre universul liric al poetului au scris
mai mulþi critici ºi poeþi. Vasile Tãrâþeanu, în
prefaþã la Oul gastronomic, face urmãtoarea remarcã: „fabulele ºi epigramele din aceastã plachetã demonstreazã cã autorul lor ºtie sã surprindã grotescul unor situaþii ridicole (…), sã
moralizeze, sã deturneze sensul cuvintelor, sã
fie incisiv”. În eseul „Un «eu visãtor»: Simion
Gociu” din în antologia sa Poeþi din Bucovina,
criticul literar Adrian Dinu Rachieru observã cã
versul poetului „e un vers cantabil, pe un ton de
tristã baladã”.
Simion Gociu e un poet intrat deja în conºtiinþa cititorilor din nordul Bucovinei. Despre
el, în ºcoalã, au auzit copii, ba unii chiar l-au
citit. Laurii sãi de scriitor i-au strãlucit ºi mai
mult când toatã lumea i-a vãzut contribuþia la
înfiinþarea ªcolii numãrul 29 din Cernãuþi (actualul Gimnaziu nr. 6), la fondarea Gazetei de
Herþa pentru compatrioþii din þinutul sãu natal, a
sãptãmânalului Concordia pentru românii din
Ucraina, a revistei pentru copii Fãgurel etc.
Ca poet bucovinean, Simion Gociu a scris
ºi mai are de scris despre multe lucruri interesante ºi profunde din lumea satului în care,
cum observã marele Blaga, s-a nãscut veºnicia.
ªi dacã, în cartea sa consacratã literelor române
din Cernãuþi, criticul ªtefan Hostiuc îl numeºte
poet rustic, acesta nu poate fi un calificativ de
ocarã, pentru cã poezia unui poet rustic cum e
Simion Gociu are toate ºansele sã se menþinã în
timp atât cât dureazã satul: o veºnicie. Poetul
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mea / pe loc devine / strãvezie / Invizibil ca ºi
timpul / care curge-n univers, / îmi urc sângele-n
caleaºca / unei stele / ºi mã plimb prin Veºnicia /
retezatã de un vers”(Liniºti). De multe ori, pornit în cãutarea sinelui, el descoperã, „pe calea
iubirii”, „rodul seminþei” din care a purces (Dialog imaginar în þara de rouã a sufletului). Imaginea tãcerii zãmislitoare revine mereu în poezie,
rodul zãmislirii nedorindu-se a fi ceva sacru (un
„templu de adevãr”), ci mai curând un „fruct” ce
ar putea fi rup de un copil (Cercat de vis).
Ramul ºi frunza, dar ºi altele mici splendori ale naturii, ajung, în unele compuneri lirice
ale poetului nostru, sã îndeplineascã funcþia de
laitmotiv. eroul liric „alunecã pe marginea frunzei desprinse din dud”, ca „într-un sfârºit de
baladã” (Pe marginea frunzei). Din nou avem de
a face cu un erou liric nu chiar atât de simplu pe
cât pare. În general, lumea frumoasã ºi urâtã,
tristã ºi veselã, a poeziei lui Simion Gociu nu te
lasã indiferent, ci te pune pe gânduri: „Pururi /
lumina ce ne înconjoarã / rãmâne de tainã; / trec
fluturii prin ea / ca niºte ispite / uºoare; / cerbii
coboarã din codri / sã-i pascã iarba dorinþei; /
cucul / vinde ani cuiva / ºi aºteaptã sã vadã / ce-o
zice lumina; / izvorul, de vise adânci rourat, /
într-o razã-ºi râneºte / oglinda; / greierul umblã /
prin cântec / ºi nu poate gãsi / începutul acestei /
lumi. / Numai cicoarea, / alãturi, / iat-o, de-a
pururi / pãstrându-i hotarul / neîntinat” (Alãturi,
cicoarea).
În universul liric al lui Simion Gociu totul
e posibil, pentru cã povestea imaginaþiei murmurã neîntrerupt ca un izvor veºnic, þâºnind la
suprafaþa versului. Aici, „ziua are pleoape de
frunze”(Prin aerul...), iar „pãsãrile cerului / trag
pe chipul zilei / ceaþa...” (Dimineaþa seceriºului). Aici, „în straturile adânci de var, / (...)
timpul se deºteaptã iar”(Graiul de Bunavestire).
Aici, „se cãlãtoresc iluzii / lãsând pãlãmida” în
timp ce „la porþi uitate, duzii / îngroaºã omida”
(Decor).
Simion Gociu ºi-a clãdit lirica, indiferent
de felul timpului de afarã – ploios sau însorit,
guvernat de fulgi sau de ghiocei – cãrãmidã cu
cãrãmidã, înþelegând sã fie un ziditor temerar de
poezie.

sã batã alarma
ºi cine va îndrãzni
sã calce desculþ
pe marginea florii
de crin
trezindu-i parfumul
sã spunã apoi
cã e prinþul
biruitoarelor lumi
din care
un greier coboarã
pe firul de cântec
nãscut în urechile mele
mult prea târziu?
Dinlãuntrul curg
necuvintele
în formã de lacrimi,
iar noi spunem
cã aceasta e roua...
LA ÞÃRMURE DE SUFLET
La þãrmure de suflet
în þara cea de rouã
clopotele zilei
lumina explodeazã.
În liniºtea albastrã
pe ramura luminii
se scuturã de vise
mireasma enigmatic.
SE ªTIE ªI SE VREA
Se ºtie ºi se vrea cetate cuceritã.
Hotarul ei flãmând de mângâiere
egal închis în cele douã emisfere
de dor ºi urã, pe care, rãstignitã,
simte-n plãceri râvnita adiere
a poftelor trezite în care se agitã
sã dea naºtere pornirii în ispitã
ºtiind cã astfel urcã prin cãdere.

ACEASTA E ROUA
Cine va trece
cãlcând peste urmele
acestor melci grãbiþi
sã ajungã pânã la
clopotul cosmic
al nenãscutelor gânduri

Sacrificatã instinctului se reculege
din râvna dorului ºi din plãceri
redându-ne din plin pornirilor pribege.
ªi n-o mai sperie când ziua cea de ieri
cautã pe simþuri sã-i dezlege
zadarnic taina pierdutelor averi.
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Teorie ºi acþiune pedagogicã privind educarea
femeilor române în secolul al XIX-lea

1

lucrarea sa Psichologia empiricã seu sciinþa
despre suflet între marginile observaþiunei, apãrutã în 1881, defineºte educaþia ca ºir de acþiuni
prin care adultul îl influenþeazã pe copil urmãrind dezvoltarea acestuia pânã la cel mai înalt
grad posibil de perfecþiune. Precursor a ceea ce
se va numi în deceniile trei ºi patru ale secolului
XX „localism educativ”, Ioan Popescu invocã
necesitatea acþiunii pedagogice adaptate mediului geografic de provenienþã ºi firii elevelor,
locului ce urmeazã a fi ocupat de acestea în
societate ºi împrejurãrilor în care se desfãºoarã
intervenþia educativã, criticile sale îndreptându-se spre supraîncãrcarea programelor ºcolare
care sufocau dezvoltarea armonioasã a tinerelor.
La doi ani dupã înfiinþarea ºcolii de fete,
elaborat pe baza rezultatelor obþinute la institutul sibian, apare Compendiul de pedagogie
care, încã din introducere, analizeazã „dezvoltarea fireascã a omului” ºi argumenteazã necesitatea cunoaºterii de cãtre pãrinþi ºi dascãli a
ºtiinþei educaþiei. Conþinutul e structurat în patru
mari capitole: Cunoscintie antropologice; Principie pedagogice generali; Regule speciali pentru educaþiune; Institutele de educaþiune. Acest
ultim capitol face referire ºi la familie ca prim
institut de educaþie. Aici autorul insistã asupra
rolului femeii ca educator: „E deci uºoriu a
înþelege pentru ce mamele potu ave atâta influinþia în educaþiune, ºi pentru ce omenii cei
mari au avutu sã mulþãmiascã cu deosebire mameloru loru, cãci au fostu ºi au fãcutu, ce istoria
a însemnatu cu lauda despre ei.”1 Compendiul
pedagogului sibian abordeazã educaþia în sens

Popescu,Ioan - Compendiu de pedagogia pentru pãrinþi, educatori, înveþiatori ºi toþi bãrbaþii de scola, Sibiu,
Tipografia arhidiecesanã, 1868, p.169
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titudinea faþã de educaþia femeilor
române în secolul al XIX-lea derivã în primul rând din percepþia
generalã asupra familiei, scrierile care au un
conþinut pedagogic plecând de la modelul mamei ca primã „învãþãtoare” a copiilor ºi ca sursã
primordialã de transmitere a cunoºtinþelor ºi de
formare a caracterelor omenirii, educaþia cultã
(obþinutã prin ºcoalã ºi bisericã) trebuind sã
vinã, în cazul fetelor, ca o continuare fireascã a
celei familiale. Pleiadei pedagogilor care s-au
oprit în scrierile lor asupra metodelor de educare
a femeilor (D. Þichindeal, G. Bariþ, S. Bãrnuþiu,
P. Pipoº, V. Petri, V. Borgovan ºi O. Ghibu) i se
adaugã doi autori aparte, Ioan Popescu ºi Ioan
Slavici, care au reuºit sã aplice teoria pedagogicã unor cazuri concrete, fiind printre întemeietorii a douã ºcoli de fete renumite în epocã.
Ioan Popescu, profesor de psihologie, logicã, pedagogie, dogmaticã ºi drept canonic al
Institutului Teologic din Sibiu, este iniþiatorul,
în calitatea sa de secretar al Astrei, al proiectului
care a dus la înfiinþarea la Sibiu, în 1886, a
primei ºcoli superioare civile româneºti de fete,
patronatã de Asociaþie. Întreaga structurã organizatoricã a instituþiei, începând cu numãrul anilor de studiu ºi încheind cu metoda de predare
este opera profesorului. Este prima ºcoalã nu
numai din Transilvania, ci din întreaga þarã în
care educaþia, sub influenþa herbartianã, este
abordatã practic, bazatã fiind pe douã discipline:
etica, pentru scopul educaþiei ºi psihologia,
pentru principiile ºi metodele acesteia.
Anterioarã înfiinþãrii ºcolii de la Sibiu,
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larg, ca proces social, care nu se limiteazã la
ceea ce se întâmplã în ºcoalã, conceput fiind ca
fundament ºi vehicul al culturii. Ea favorizeazã
dezvoltarea fireascã a individului, cu o orientare
predominantã spre moralitate în sens herbartian,
la care autorul adaugã religiozitatea. Caracterul
era considerat scopul educaþiei, întemeierea relaþiei pãrinte-copil ºi profesor-elevi fãcându-se
prin autoritatea educatorului, iar educaþia religioasã, realizatã iniþial în familie, apoi prin intermediul bisericii ºi ºcolii, era extrem de
importantã. Influenþat de situaþia politicã ºi socialã concretã, autorul împleteºte idealul moral-religios cu cel al educaþiei naþionale, deoarece numai prin aceasta cultura generalã poate
primi forme concrete ºi conþinut real. „Cultura e
în sine libertate, prin ea ºi numai prin ea poporale, ca ºi individii, devinu de sine-statatore,
devinu libere în acþiunea loru, ºi se emancipa de
sub poterile apasatore”.1
Ioan Slavici, scriitor, jurnalist ºi pedagog,
are, ca ºi contemporanul sãu Ioan Popescu, ºansa nu numai de a elabora lucrãri teoretice, ci ºi
de a le pune în practicã prin organizarea, în
1894, a Institutului Otteteleºanu de la Mãgurele„institutulu de fete românce, cãrora li se va da o
crescere ºi educaþiune de bune mame de familie,
fãrã pretenþiune de luxu”2. Lucrarea sa Educaþia
raþionalã, special conceputã ca suport de acþiune pentru Institut, afirmã cã existã ºapte atribute supreme de care trebuie sã dea dovadã
orice educator al femeilor ºi pe care trebuie
obligatoriu sã le transmitã tinerelor pe care le
instruieºte: rãbdarea, simþãmântul de dreptate,
buna credinþã, onestitatea, pedanteria, dorinþa
de perfecþionare ºi decenþa. Sunt cinci cãi de
perfecþionare a elevelor: întãrirea autocontrolului, educaþia fizicã, educaþia casnicã, educaþia
intelectualã ºi cea moralã. Autocontrolul are ca
scop transformarea pornirilor individualiste naturale în atribute care pot defini un caracter
puternic: „Tot ceea ce e prea mult sau prea puþin
în materie de egoism e pornire rea, slãbiciune,
pãcat ºi pornire bunã e numai mãsura dreaptã,
cumpãtarea; Ambiþiunea e cea mai nenorocitã
din toate pornirile, iar mãsura dreaptã a ambiþiunii e dar iubirea de muncã”3. Prin educaþie
fizicã pedagogul înþelege nu doar exerciþiul
sportiv, ci ºi respectarea normelor de igienã individualã ºi colectivã, activitatea practicã desfã-
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ºuratã în aer liber ºi dobândirea unui stil de viaþã
activ în sensul strict al cuvântului. El criticã
sistemul sedentar de învãþãmânt, incapabil de a
pregãti fetele pentru viitoarele lor îndatoriri de
mame ºi soþii. Fascinat de „metoda germanã” de
întãrire a trupului, Slavici recomandã un „regimulu dieteticu frugalu”, evitarea „îngrãmãdirilor în localuri închise” (dormitoare cu mai
puþine paturi pentru a evita contagiunea cu diferite boli), „lucrulu de mânã sã se facã în parcu
mai priinciosu decât în sala destinatã pentru
acest scopu” ºi jocurile sportive. Reuºita educaþiei morale e vãzutã de autor prin evitarea
încazarmãrii elevelor, prin acordarea unei relative libertãþi de exprimare, încurajarea aptitudinilor speciale ºi a spiritului de camaraderie. El
pune un deosebit accent pe educaþia religioasã,
mult mai potrivitã femeilor decât bãrbaþilor deoarece trezeºte „virtuþile casnice: modestia, îndelunga rãbdare ºi abnegaþiunea” ºi, construind
un silogism ad-hoc privitor la bunãstarea societãþii care se bazeazã pe fericirea cãminului,
iar fericirea casnicã depinde de femeie, conchide: „Singurã deprinderea tehnicã, fãrã ca sã
se facã totu odatã ºi educaþiunea religiositãþei, a
caracterului ºi a simþãmântului de datorie, nu
potu feri nici o casã de ruinã”.4 Educaþia casnicã
e recomandabil sã fie fãcutã în familie sau sub
îndrumarea unei bune gospodine. Pe lângã treburile gospodãreºti ºi lucrul de mânã, autorul
cuprinde în educaþia casnicã ºi igiena ºi noþiunile de bazã privind îngrijirea bolnavilor care
trebuie sã fie predate elevelor de cãtre un medic.
Educaþia intelectualã sau „instrucþiunea” trebuie fãcutã cu mãsurã, dupã „principulu salutaru
non multa sed multum”, conform cerinþelor vieþii practice, cu o normã de maximum 30 de ore
de predare ºi 12 ore de meditaþii pe sãptãmânã.
Elevele trebuie sã parcurgã gramatica ºi literatura limbii române, istoria universalã ºi cea a
românilor, geografia þãrii ºi a Europei, cunoºtinþe despre viaþã ºi naturã (noþiuni generale de
chimie, biologie, fizicã ºi igienã), ºtiinþe morale
(eticã ºi esteticã), desenul, caligrafia, muzica
vocalã, gimnastica ºi lucrul de mânã. Un loc
aparte e rezervat matematicii, combinatã cu noþiuni primare de contabilitate ºi prezentatã în
programa ºcolarã ca „Purtarea socoteliloru ºi
renduiala gospodãriei”, cuprinzând calculul
mental, proporþiile, regula de trei simplã, cal-

Idem, p. 4
Academia Românã, Institutulu Ioanu Otteteleºanu. Acte relative la fundaþiune ºi organisare, Bucuresci, Tip.
Carol Gobl,1894, p.29.
3 Slavici, Ioan, Educaþiunea raþionalã, Bucureºti, Minerva,1909, p.52-54.
4 Idem, p.33
1
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cinci mijloace „raþionale” care stau la îndemâna
educatorului în formarea caracterului tinerelor.
ªcoala trebuie sã asigure fetelor „pe lângã instrucþiune ºi aºa numita educaþiune socialã”2care
sã le poatã poziþiona pe picior de egalitate în
societate cu bãrbaþii, atâta timp cât progresul social al românilor, aºa cum prezicea în încheierea
Educaþiei raþionale, e condiþionat ºi de evoluþia
mentalitãþii privind femeile.
Venind dinspre spaþiul cultural transilvãnean, puternic influenþaþi de condiþiile politice
de aici, autorii mai sus prezentaþi considerã cã
întreaga activitate ºcolarã ºi conþinutul învãþãmântului feminin trebuie puse pe un dublu
fundament: cel al valorilor culturale specifice
poporului, ºi cel al valorilor materiale care formeazã ºi deprinderile de muncã. Prin educaþie realizatã în familie ºi ºcoalã - se asigurã cunoaºterea valorilor naþionale, iar legarea conþinutului disciplinelor de mediul natural ºi social
în care trãiesc elevele formeazã caracterul ºi
conºtiinþa naþionalã a tinerelor.

Bucureºti, 1938, ªcoala centralã de fete.
Sursa imaginii: www.imagoromaniae.ro

1
2

Programulu de studii întocmitu de Domnulu Ioanu Slavici, în Academia Românã, Op. cit., p.42-54.
Academia Românã, Op. cit., p.3.
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culul dobânzilor, scontul, asociaþiunea, calcularea conþinutului, purtarea socotelilor gospodãriei. Aceastã materie e obligatoriu însoþitã de
„Practica la purtarea socoteliloru ºi în împãrþirea grãdinei de legume”. ªi „Cunoºtinþele despre viaþã ºi naturã” combinã subiecte legate
strict de activitãþile curente ale femeii: gãtitul,
conservarea alimentelor, igiena locuinþei, expunerile teoretice trebuind sã fie însoþite de „deprinderi în grãdinã ºi gospodãrie”.1 Considerând manualele existente prea puþin adaptate la
cerinþele vieþii reale, Slavici vine cu sugestia ca
Academia Românã sã elaboreze unele noi, adaptate vremurilor. El combate ceea ce numeºte
„educaþiune impulsionalã” (insuficientã, fragmentatã, haoticã) datã de pãrinþi fetelor. În opinia sa, doar educaþia raþionalã, sistematicã, care
nu urmãreºte dezvoltarea aptitudinilor speciale
ci completarea lacunelor în cunoºtinþele despre
viaþã ºi dobândirea unor abilitãþi practice noi e
cheia succesului social. Iubirea, autoritatea, exemplele, pedepsele ºi recompensele sunt cele
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Expoziþii de copii la începutul
secolului al XX-lea sudtransilvan
Drumul spre bunãstarea materialã ºi spiritualã a neamului
trece prin ºtiinþa ºi devotamentul femeilor-mame de a-ºi creºte pruncii...
Ana GRAMA

„S
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ala Ateneului era plinã de imne ºi de copii. Statuele de marmor, executate de
elevii d-lui Moceanu (învãþãtor braºovean, originar din Voila-Fãgãraº, acum inspector în Bucureºti nn), au provocat rîsul copiilor, micul principe Carol, mai cu
séma, s-a distrat forte mult. D-ºoara Nadége Otteteleºanu, în vârstã de 9 ani, a cântat mai
multe arii la piano, aretând deja un real talent. D-ºoarele Lucia ºi Andrea Anghel, de 5 ºi 6
ani, au provocat de asemenea admiraþiunea întregului auditoriu, prin modul cum au cântat ºi
recitat poesii de Carmen Sylva. Apoi, mai mulþi copii, fete ºi bãieþi, îmbrãcaþi în costume
naþionale, au executat danþuri naþionale, orfanele din clasele primare ale asilului Elena
Doamna (singurele premiate la Expoziþia sibianã a ASTREI, din anul 1881 nn) au executat
coruri ºi jocuri froebeliane [...]”. Bucureºti, în preajma lui 10 Mai, 1898.
Într-un ambient de libertate naþionalã realã, ajunºi într-un anume stadiu de dezvoltare,
românii din Þarã realizeazã, iatã, manifestãri
cultural-educative de tip european, elitist, temeiul unei evoluþii ulterioare incontestabile.
Trãindu-ºi obscuritatea cu demnitate, liderii românilor transilvani, câþi mai rãmãseserã aici dupã ce mulþi s-au stabilit deja în spaþiul românesc
extracarpatic, au marele merit de a-ºi fi dat seama cã, la acea datã, ei trebuia sã se concentreze
pe alte tipuri de activitãþi educative, informale,
specifice nevoilor ºi posibilitãþilor lor. Expoziþiile de copii fãceau parte dintre acestea.

1

La începutul secolului al XX-lea, în lumea
modernã europeanã, ºi nu numai, la capãtul a
numeroase cercetãri pentru redimensionarea relaþiei dintre educaþia mamelor ºi buna creºtere a
copiilor, se pusese în lucrare un program bine
circumscris, impresionant pentru noi astãzi. În
ruralitatea sudtransilvanã, dirijarea interesul femeilor românce pentru propria lor educaþie ca
mame s-a fãcut ºi prin Expoziþiile de copii1.
Fruntaºii românilor realizau cã, pentru neamul
lor, astfel de acþiuni puteau fi extrem de eficiente, fiind ºi mai necesare ºi mai urgente decât
pentru alþii. ªcolirea dupã ºcoalã a femeilor, rea-

Vezi ºi Ana Grama, Copiii - într-o lume realã complexã, schimbãtoare ºi mereu asemenea. Contribuþii
documentare, în 9 ipostaze ale copilãriei româneºti. Coordonator Luminiþa Dumãnescu. Cluj-Napoca, 2008.
p. 9-62, 201-218 (il.).

1
2

pot face2. Au primit cu luciditate provocarea de
a recupera secolele pierdute, în care comunitãþile lor plãteau dãri la popa catolic / evanghelic /
reformat (prelungire a decimelor) ºi altele, chiar
pânã la sfârºitul deceniului 6 al secolului al
XIX-lea. Andrei ªaguna protesteazã împotriva
lor ºi propune convertirea lor în sume destinate
învãþãrii pruncilor, ºcolilor. „Socotindu-se un
popor, românii conºtientizeazã nu doar potenþialul de a nu se ruºina în faþa celorlalþi, ci, la
modul superior, ei devin, iatã, preocupaþi de
generaþiile viitoare. Nevoia creºterii grijii pentru
sãnãtatea copiilor era dublatã de activarea responsabilitãþilor individuale majore ºi de grup, în
acest sens.
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lã, ar fi avut nevoie de un timp prea îndelungat
în comparaþie cu cel pe care credeau ei cã ºi-l
mai pot permite românii din acest spaþiu. Pe
lângã faptul cã erau relativ uºor de realizat,
expoziþiile antrenau mai mulþi actanþi, chiar alte
grupuri ale societãþii, neglijate pânã acum: femeile, temelia familiei ºi copiii, cetãþenii viitorului. Astfel, educaþia fundamentalã, multilateralã ºi continuã a tuturor se putea asigura
profund ºi pe un termen mai lung. Românii erau
parte integrantã acum în bãtãlia pentru educaþie,
simultanã ºi similarã cu a celorlalte neamuri, fie
ºi dacã se manifesta la un alt nivel, mai modest,
cel impus de însãºi ISTORIA europenã.
***
Socotim fenomenul „Expoziþiile de copii”
ca pe unul caracteristic momentelor de trecere, o
etapã superioarã a conºtiinþei de sine a poporenilor români sudtransilvani, mereu revigoratã
de-a lungul timpului, în împrejurãri anume, prin
sloganuri, explicaþii ºi iniþiative pragmatice. S-a
vehiculat întîi îndemnul de pe vremea episcopului ortodox Vasile Moga, regãsit în protocoale de porunci din diverse sate, unele cu totul
obscure la acea datã, ai cãror locuitori erau însã,
ºi ei, destinatarii bunelor îndemnuri (1819): Siliþi sã nu rãmânem ruºinaþi! Sigur, era aici un
rãspuns ºi la probleme create de specificitãþi ale
convieþuirii multietnice locale. În anul 1853,
propaganda ºagunianã1 îºi structureazã – ºi popularizeazã – îndemnul: „Socotiþi-vã mai nainte-vã un popor românesc, de mai multe mii [de
oameni], însetat de dreptate (...), în fiecare sat,
în fiecare tract! Sã se vadã peste tot cã poporul
român (...) cunoaºte cã ºi el e popor (...) ear nu
numai grãmadã de oameni, care vorbesc o limbã
ºi poartã un nume, carii au aceleaºi datine ºi
obiceiuri, ºi încolo nimica mai mult decât detorie.”
La începutul secolului al XX-lea s-a ajuns
la invocarea generaþiilor viitoare ca sursã a puterii vitale a poporului, iar aceasta nu putea urma
decât unui program de bunã creºtere, inclusiv
fizicã, a tinerilor, a copiilor. Dincolo de nevoile
economico-sociale, concurenþa cu saºii, cultivatã în timpul convieþuirii cu ei - mai mult sau
mai puþin uºoare, dar îndelungate, a alimentat o
atmosferã favorabilã expoziþiilor. Iar acum era
momentul în care se credea cu tãrie ºi cã meritã
sã se facã aceste eforturi, ºi cã ei sunt cei ce le
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Organizate întâi de Reuniunea Românã de
Agriculturã a Comitatului Sibiu, Expoziþiile de
copii au fãcut vâlvã în epocã, ºi nu numai localã.
Au fost cunoscute apoi îndeosebi ca o curiozitate ºi reþinute inclusiv pentru frumuseþea imaginilor care le sunt asociate. Dar ele sunt mult
mai mult decât atât. Mai semnificative decât
înseºi aceste expoziþii par a fi împrejurãrile în
care au apãrut, s-au manifestat, au evoluat ºi
s-au pãstrat în memoria colectivã. Cunoaºterea
lor, bine instrumentatã, reface, credibil, o secvenþã importantã din marele tablou al existenþei
româneºti, al epocii ºi spaþiului pe care îl acoperã. Valenþele lor socio-morale, dar ºi politico-naþionale, se deduc din chiar motivaþia

Telegraful Român, 1853, An I, Nr. 5, 17 ian., p.11.
Aici saºii erau modele necontestate în zonã, alimentând aspiraþii ºi eforturi susþinute. În vechi condiþii
discriminatorii binecunoscute ºi, încã, perpetuate în epocã, românii socoteau cã trebuie sã se mobilizeze sã facã
faþã obstacolelor în crescerea naþiei, manifestate ºi ca adevãrate ofense. Detalii în A.G., Români sudtransilvani în
ambianþa multiculturalã din a doua jumãtate a secolului al XIX-lea, în CIBINIUM, 2001-2005, Sibiu, 2006, p.
191-218.
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acþiunii, din modul în care activeazã liderii, dar
ºi din cel în care rãspund oamenii de pe sate. De
altfel, ele nu pot fi separate de alte componente
ale educaþiei intensive din acei ani: a copiilor
ºcolari, a fetelor viitoare soþii ºi mame, a femeilor, în general. Dar ºi a intelectualitãþii locale, feminine, ori nu.
De la Expoziþiile de copii din Apold
(1906), Ilimbav (1907), Poiana (1908), Orlat
(1909), Sadu (1910), ºi din alte sate, ne-au
rãmas mãrturii iconografice ºi publicistice impresionante. Pe seama lor observãm cã, în mod
conºtient, ºi aparent paradoxal, ele s-au organizat nu acolo unde, în mod obiectiv, ar fi fost
cea mai mare nevoie de ele, anume în satele cele
mai copleºite de nevoi ºi deci cu cea mai precarã
îngrijire a pruncilor, ci acolo unde se ºi putea
face o astfel de acþiune. Pentru cã, neîndoielnic,
buna lor desfãºurare presupunea ºi existenþa
unei logistici pe care satele prea sãrace n-o puteau asigura, iar eficienþa era asiguratã doar în
sate cu copii numeroºi, defavorizate însã prin
izolare, necunoaºtere, lipsuri de tot felul, sãrãcie, ori numerozitate sãseascã. ªi, neapãrat
acolo unde se puteau mobiliza forþe lucrãtoare

DECEMBRIE 2012
din rândul intelectualitãþii ce activa într-un anume sat, ori se nãscuserã acolo.
Expoziþia înseamnã, ºi în acest caz, punerea la vedere a subiectelor, a unor exponate,
facând însuºirile lor mai ... demne de crezut1.
De mare succes în epocã, naþionale ºi internaþionale, cu impact asupra modificãrii sistemului de comunicare a valorilor, fenomenul expoziþional a dominat ºi lumea româneascã din
Transilvania. Fie ºi dacã avem în vedere doar
Expoziþia anului 1905, din Sibiu, prilejuitã de
inaugurarea edificiului ºi instituþiei culturale
Muzeul Asociaþiunii2. De fapt, de aici s-au recrutat ºi activiºtii pentru expoziþiile de copii ºi
aici s-a cultivat entuziasmul expoziþional. La
expoziþiile care ne intereseazã, copiii-exponate,
singuri, sau în braþele mamelor, fiecare în parte
ºi în grup erau analizaþi de un juriu anume constituit. Cele mai bune exponate erau premiate.
Ce însemna aici un exponat reuºit? Un copil
crescut (înãlþat) conform vârstei, rumen la faþã
(sã nu fie gãlbejit de boalã), curat spãlat ºi în
haine bune, pieptãnat, curajos dar cu sfialã; se
aprecia „higiena, hrana, îmbrãcãmintea, curãþenia ºi îngrijirea preste tot a copiilor, cari toate
condiþioneazã desvoltarea normalã, atât fizicã,
cât ºi intelectualã (...)”. Premianþii erau fotografiaþi; chipurile unora se pãstreazã pânã astãzi, nu doar în colecþii instituþionale, ci ºi în case
particulare.
În rândul organizatorilor expoziþiilor de
copii nu era antrenatã nici o femeie! Cu mai bine
de douã decenii în urmã, în anul 1883, o sibiancã
venitã din Timiºoara, Alexandrina Matei, norã
ºi soþie de comerciant, ea însãºi negustoreasã cu
profundã aplecaþie spre culturã (inclusiv pentru
poezia emineascianã, ori ca poetã-versificatoare), dar mai ales mamã exemplarã, la inauguraraea ªcoalei civile de fete a Asociaþiunii declama programatic ºi optimist, pentru unii
ºocant: „Femeia generaþiunii noastre sã devie
femeie în sensul curat al cuvântului: o fiinþã
omeneascã în clasa omeneascã, o desfãtare poate,
dar nu o jucãrie, o fiinþã modestã, dar gânditoare, o femeie supusã poate, dar nici decât o
sclavã.”3. Erau deja acceptate în grupul liderilor

„Exposiþiune, adunarea ºi arãtarea, adecã expunearea obiectelor, produselor, documentelor etc., privitoare la o
anume ramurã de activitate omeneascã (...)” în Enciclopedia Românã, apãrutã sub auspiciile Asociaþiunii
Transilvane pentru Literatura Românã ºi Cultura Poporului Român, coordonatã de Cornel Diaconovici, vol. I-III,
Sibiu, 1898-1904.
2 Dupã un an, români transilvani reprezentativi au participat, cu acelaºi entuziasm, la Expoziþia internaþionalã
jubiliarã de la Bucureºti, din anul 1906. În acelaºi an se sfinþea Catedrala ortodoxã sibianã. În anul urmãtor
apãrea publicaþia academicã Revista teologicã, dar ºi Þara noastrã.
3 Vasile Bologa, ªcoala civilã de fete a Asociaþiunii cu internat, în Transilvania, 1905. La câþiva ani dupã ce
afiºasem într-o expoziþie acest text, am constatat, deosebit de onoratã, cã aceleaºi rânduri au fost selectate
cândva, pentru a ilustra o expunere a mitropolitului academician Antonie Plãmãdealã.
1

Prima expoziþie,
în Apoldul Românesc, 1906
„Chiar ºi damele noastre de la oraºe ar
putea sã dea poveþe þãranilor asupra diferitelor
cestiuni femeieºti de interes pentru progresarea
ºi bunãstarea poporului. […] Prin acestea foarte mult s-ar deºtepta interesul pentru «eul» nostru […]”. (Dr. Ioan Chidu din Tãlmãcel-Sibiu)
În vara/toamna anului 1906 se publicã interesante documente cu referire la prima expoziþie de copii: preliminare, din timpul desfãºurãrii lor ºi ulterioare acesteia. Se expuneau/
1
2

Telegraful Român, 1906, p 249.
Ibidem, p. 359.

explicau cauzele care au dus la organizarea lor,
mijloacele ce urmau sã fie folosite în împrejurãrile date, dar ºi informaþii ce priveau mobilizarea organizatorilor ºi colaboratorilor. Ne-a
reþinut întâi atenþia documentul din 7 Maiu
1906, unde apare evident cã primii cãrora urma
sã li se câºtige bunãvoinþa erau medicii din Comitatul Sibiiului. Înþelegerile preliminare fiind
fãcute, ei erau nominalizaþi, cu o motivaþie de
nivel naþional, asociatã responsabilitãþii ce decurgea din chiar profesia de medic. Girau acþiunea, preºedintele Comitetului Central al
Reuniunii române de agriculturã din comitatul
Sibiului, Pantaleon Lucuþa ºi, mai ales, Victor
Tordãºianu, secretarul ei. Spicuim din primul
document.
„(…) Poporaþiunea noastrã, în unele pãrþi
ale comitatului Sibiului scade, iar în altele sporeºte foarte puþin. Acest fapt îngrijorãtor nu poate fi dezconsiderat de reuniunea noastrã, chematã a se îngriji de bunãstarea ºi înflorirea
poporaþiunei ºi aceasta ºi din cauzã cã locuitorii
nostri de altã limbã în unele locuri sporesc biniºor ºi mult mai mult decât noi. Datorinþa ne
impune deci sã cãutãm cauzele adevãrate ale
descreºterii ºi în acelaºi timp ºi mijloacele de
sanare. / Aceste cauze credem a le afla, între
altele, ºi în condiþiunile nepriincioase de traiu
ale poporaþiunei, cum este higiena, alimentaþia,
ocupaþiunea, curãþenia, locuinþa, îmbrãcãmintea
etc. (…) Pentru a ajunge cu mai multã uºurinþã
la cunoaºterea tuturor relelor, cauzãtoare a descreºterii ºi la cunoaºterea mijoacelor de înlãturarea lor, subsemnatul comitet hotãrâre a luat
sã aranjeze cu binevoitorul concurs al maturului
corp al medicilor noºtri din comitat, o expoziþie
de copii împreunatã cu distribuire de premii în
bani, prima de acest fel la noi. Pentru aranjarea
acestei prime expoziþii de copii am ales comuna
fruntaºã Apoldul de jos (…)”.
În „26 Maiu” se anunþã însã amânarea expoziþiei, cauzatã de pojar, ºi se reia un apel
adresat doctorilor ca, „fiind afacerea expoziþiei
de copii de interes general”, inclusiv pentru oameni „cu locuinþa afarã de comitatul Sibiiu”,
„cu posibilã grãbire” sã aºteaptã propuneri adresate comitetului. „Opiniunile sosite le vom da ºi
publicitãþii”1, promit ei, ceea ce ºi fac.
În 16 iunie, sistematic, dezvoltând subiecte generale ºi de detaliu, analizând cauze ºi avansând remedii, doctorul Ilie Iancu din Tãlmaci trimite o intervenþie complexã (publicatã
în serial)2: „(…) În fiecare an sã se þinã câte o
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ca mari donatoare (Ioana Moldovan Bãdilã),
activiste pe diverse paliere, chiar iniþiatoare de
programe (Maria Cosma), câºtigându-ºi numeroase titluri de glorie ca organizatoare de expoziþii (vezi ºi toate Reuniunile de femei ºi
Agnes Duºoiu din Braºov ) etc.
ªi totuºi…
În anul 1897, la Adunarea generalã a Asociaþiunii de la Mediaº, când se pune la vot acceptarea sau respingerea hotãrârii de a se edifica
o Casã Naþionalã – Muzeul Asociaþiunii, femeilor prezente (câteva) li se refuzã dreptul la vot.
Pânã la urmã li se acceptã, dar voturile lor ... nu
se numãrã. Au fost delãturate pentru cã miza era
atunci prea mare, fiind cunoscute ca susþinãtoare ale edificãrii ?! Sau, pur ºi simplu, nu
aveau încã acces la vot, ca orice femei?
În primul deceniu al secolului al XX-lea,
dupã ce atâtea manifestãri culturale au fãcut din
doamne-femei adevãrate organizatoare-vedete
– la inaugurarea Muzeului Aociaþiunii, la Expoziþia regalã jubiliarã de la Bucureºti etc. –,
iatã, printre organizatorii expoziþiilor de copii
nu gãsim nici o femeie! Pe damele de la oraº, o
vagã referinþã a unui doctor le propune în rândul
instructorilor-educatori. ªi femei fruntaºe din
Poiana... se pot alãtura bãrbaþilor în susþinerea
expoziþiei. În general vorbind, doar femeile sãtence s-au remarcat aici, au devenit vizibile: ca
expozante de copii ºi exponate. Produsele pe
care le expuneau acum nu mai erau cusãturile,
broderiile, împletiturile etc., cum fuseserã de-a
lungul timpului. Erau copiii lor! Iar prin propriii
copii, ºi alãturi de ei prin ele însele, se aflau din
nou în faþã. Dumnezeu le-a asigurat aceastã condiþie, prin atributele ºi responsabilitãþile cu care
le-a dãruit, de a fi, numai ele, nãscãtoare ºi
grijitoare de copii; nici o prejudecatã nu le putea
zdruncina aceastã poziþie.
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expoziþie de copii într-un timp, când nu e periculoasã transportarea lor, într-o sãrbãtoare,
când ºi alþii pot veni la locul destinat, aºa ca (…)
sã fie un fel de adunare poporalã (…) sã se þinã
la timpul ºi în locul unde se þin adunãrile Despãrþãmintelor Asociaþiunei (…) deodatã cu
Adunarea Generalã a ‘Asociaþiunii’ sau apoi cu
ocaziunea þinerii conferinþelor preoþeºti ºi învãþãtoreºti. (…). Pentru premiare, în comisiuni
(jurii) sã fie admiºi toþi medicii prezenþi la expoziþie. Medicii în decursul premierii sã facã
atente femeile la obiceiurile rele, cari le-au observat în decursul praxei lor, sã le dea sfaturi
despre îmbrãcãmintea copiilor, sã le dea poveþe,
cum sã se poarte ele dupã naºtere, ca sã nu
devinã morboase pentru viaþa întreagã (…).
Dupã premiere le vor þine prelegeri cum au sã
alãpteze copiii, cum au sã-i înþarce ºi cum sã-i
nutreascã dupã înþãrcare; le vor spune mai departe cã cele mai multe morburi ale copiilor sunt
pricinuite de nutrirea ºi alãptarea iraþionalã (fãrã
socotinþã) copiilor (se vor arãta biberoane ºi alte
recuisite, cari se folosesc la nutrirea copiilor).
Le vor spune cât de rãu e obiceiul a lãsa copiii sã
fie alãptaþi de altele, când foarte uºor pot cãpãta
(…) (Gastroenteritide) ºi alte morburi cronice
(syphilis, tuberculoze etc.).
ªi aºa, „Duminecã, în 14 octombre n[ou,
calendar] a.c [1906], s-a þinut prima expoziþie
româneascã de copii în fruntaºa ºi curat româneasca comunã Apoldul mic (Comitatul Sibiiului, Cercul Mercurii) cu o poporaþiune viguroasã, frumoasã, harnicã, bogatã ºi deºteaptã.”
1908. Expoziþia din Poiana Sibiului
Douã documente din publicistica localã
au o deosebitã semnificaþie în acest context. Ele
marcheazã, pe de o parte, valorificarea experienþelor câºtigate deja în expoziþiile anterioare
ºi, pe de alta, soluþii ce se impun în desfãºurarea
viitoarelor experienþe expoziþionale.
În 5 iunie, aceeaºi reprezentanþi ai Reuniunii organizatoare se adresaserã „Onaorabilei
primãrii comunale în Poiana”: „Cum la asemenea expoziþii sã dau poveþe cu privire la traiul
poporului peste tot”, se scrie aici, pe lângã medici sunt doriþi „sã conlucre cu noi la realizarea
scopurilor umanitare ce le urmãrim” nu doar
medicii, ci ºi „bãrbaþi ºi femei fruntaºe” din
Poiana. „Pentru încurajarea ºi îmbãrbãtarea mamelor harnice, reuniunea noastrã va împãrþi la
expoziþie ºi premii în bani. În vederea modestelor noastre mijloace bãneºti ºi cu considerare
la scopul înalt ce îl urmãrim, potrivit ar fi ca la
1

Idem, 1908, p. 243.

premiare sã concurgã cu sume cât de neînsemnate ºi instituþiile, cum e comuna bisericeascã ºi
cea politicã, ambele bãnci ºi eventual alte aºezãminte, cum ºi unii fruntaºi cu dare de mânã de
acolo”. Deci, primãria „sã binevoiascã a întruni
fruntaºii comunei la o consfãtuire, în care sã se
hotãrascã þinerea expoziþiei de copii în Poiana;
luna, ziua (într-o duminecã sau sãrbãtoare) ºi
localul în care sã se þinã, vârsta copiilor de
admis ºi gruparea acestora, maximul ºi minimul
premiilor de împãrþit etc.” În aceastã consfãtuire
sã se numeascã ºi persoanele cari sã intre în juriu
ºi sã se aleagã un comitetul aranjator local, „care
fãcând propagandã între locuitori sã-i îndemne
la buna îngrijire a copiilor, sã stãruie la participare ºi sã facã preparativele pentru buna reuºitã a expoziþiei”, inclusiv „consemnãri esacte
despre numele pãrinþilor, numele [copilului],
numãrul ºi vârsta copiilor de admis”; pentru
valorificarea experienþei trecute aclud programul expoziþiei din Ilimbav etc. „Cum poporaþiunea noastrã din Poiana se gãseºte între cele
mai avantajoase condiþiuni higienice ºi cum e
model de frumseþe fizicã (cu recente premii la
Sibiu ºi Bucureºti nn), din prilejul expoziþiei
intenþionãm a fotografia, prin fotografi anume
aduºi, mai multe grupe de copii, de juni ºi june,
de bãrbaþi ºi femei în floarea vârstei, cum ºi de
moºnegi ajunºi la vãrstã înaintatã. Scopul urmãrit prin aceasta este sã prezentãm strãinãtãþii
pe calea ilustraþiunilor din reviste, chipuri de
adevãratã frumuseþã omeneascã-româneascã”1.
Organizatorii sibieni cer rãspuns, tot grabnic, acestui apel ºi, totodatã mulþumesc poienarilor, rugându-i sã primeascã „expresia dragostei frãþeºti” ce li se pãstreazã etc., etc..
Adresându-se medicilor, mai scriu: „Stimabile
domnule doctor! Încuragiaþi de bunele rezultate,
obþinute la prima ºi la a doua expoziþie de copii,
þinutã în toamna anului 1906 ºi 1907 în comuna
Apoldul Român ºi în Ilimbav, atât în ce priveºte
higiena, hrana, îmbrãcãmintea, curãþenia ºi îngrijirea preste tot a copiilor, cari toate condiþioneazã desvoltarea normalã, atât fizicã, cât ºi
intelectualã ºi prin urmare ºi puterea de viaþã a
generaþiunilor viitoare, ºi încurajaþi ºi prin faptul cã ideea de a se aranja expoziþii de copii
începe a se generaliza ºi de cãtrã alte aºezãminte
culturale ale noastre, hotãrâre am luat ca în
toamna anului de faþã sã aranjãm a 3-a asemenea
expoziþie. (...) cu copiii locuitorilor din fruntaºa
ºi puternica comuna Poiana. Pentru ca ostenelele ºi jertfele reuniunei, aduse ºi pe acest teren,
sã fie folositoare poporaþiunei noastre, bântuite

Controverse… constructive
Expoziþiile de copii au descoperit ºi, eventual, au limpezit numeroase chestiuni-piedici în
educaþia sanitarã, mai ales atunci când existau
inconveniente punctuale. Temeinic pregãtitã,
expoziþia din Poiana, ca a treia dintre ele, a
produs astfel de discuþii, pânã la urmã constructive. Deºi la data respectivã apãreau ca neînþelegeri între oameni, erau doar pãreri divergente
pe seama unor proiecte de bunã credinþã, chiar a
conceptelor. Ele proveneau din diferenþe culturale ºi viziuni profesionale specifice, nu în
ultimul rând ca neînþelegeri între generaþii, ori
de grup etc., ca în orice societate vie ºi cu personalitate, cum devenise societatea româneascã.
Tânãrul profesor Ioan Lupaº, mai târziu
protopop-academician, are vederi personale îndoielnice cu referire la unele aspecte din culisele
manifestãrilor expoziþionale (cum sunt ºi unele
din ziarul Lupta), pe care simte nevoia sã le
comunice, fireºte în interesul scopului comun
mereu invocat de toate pãrþile. Se exprimã întâi
la o conferinþã din Sebeºul sãsesc2 cã medicii
români nu se interesau destul de poporul de la
sate, ºi de aici nu lipsea nici o replicã ce se
referea la… arginþi. El imputa neglijenþe anterioare reale în educaþia pentru sãnãtatea copiilor. Edificator, el invocã 150 prelegeri poporale,
dintre care doar douã au fost despre igienã;
dintre alte 341, doar douã susþinute de medici!
Îi rãspunde într-un serial epistolar (6 episoade) prietenul sãu, dr. Ilie Beu, preocupat de
greutãþile pe care le întâmpinã medicii în mijlocul oamenilor simpli. Dar, preocupat ºi de
valoarea exercitãrii acestei funcþii de apostolat,
cu observaþii cum sunt cele de mai jos: „Bieþii
copii, cât sufere în urma nepriceperii pãrinþilor
lor. Cu adevãrat unele mame îºi omoarã copiii
cu dragostea. Ca sã se dezvolte, sã creascã mai
repede, le dau înainte de vreme tot felul de
bucate, potrivite abia dupã un an, doi. De aci
apoi cataruri de intestine, unul mai grav ca celãlalt ºi în urmare mortalitate mãriºoarã, între
copii, mai ales la sate. Pune-te acum doctore ºi
explicã mamelor greºala de care s-au fãcut vi1
2
3
4

novate; dã-le îndrumãri pentru sãptãmâni ºi luni
de zile mai înainte. Ba nu uita a le spune cã
mâncarea de cãpetenie a copiilor pânã la ºapte
ani e laptele ºi nu degeaba primul rând de dinþi
ce se numesc‚ dinþii laptelui’ (subiect ironizat de
savantul Lupaº, dar nu fãrã importanþã pentru un
medic de comitat practician nn). Tot românul
carea are copii sã þinã deci vacã la casa lui! Asta
aºa merge an de an, mai ales varã de varã, cãci
pe timp cãlduros se îngrãmãdesc casurile de
cataruri intestinale.” ªi apoi, pe alt palier, „Mai

ales mamelor am þinut sã le dau astfel de sfaturi,
arãtându-le cã copiii aflãtori în desvoltre au cea
mai mare trebuinþã de curãþenie ºi îndeosebi am
cãutat sã le conving cã o mulþime de boale de
piele se ivesc numai ºi numai pe o bazã murdarã”. Înainte chiar de izbucnirea rãzboiului cel
mare, doctorul Chidul scrie, tot sistematic ºi
detailat, despre „Boalele lipicioase”3: „V. Moare copilaºul vecinului, care e în stare bunã ºi
[mama], ca sã-ºi facã milã, dã hainele ºi jucãriile
copilului sãu la un copil sãrac; peste câteva zile
se îmbolnãveºte ºi copilul cel sãrac ºi moare”.
Fãrã a admite cã este o scuzã, doctorul
Beu adaugã cã în Ungaria funcþionau cca. 80-90
medici români, mai mult sau mai puþin ... printre
români4. Asociaþiunea nu-ºi poate face un titlu

Ibidem, p. 305.
Ibidem, p. 207 (297?), 14 iulie.
Iulian Chitul, Boalele lipicioase, Sibiu, 1914. (Bibl. poporalã a Asociaþiunii, Nr. 40).
Cei care nu erau deja rupþi de satul românesc (prin ascendenþã ºi cãsãtorii mixte) nu erau neapãrat buni
conferenþiari, unii pentru cã nu se puteau coborî la un limbaj accesibil. Apoi, acolo unde studiaserã ei, în Cluj,
Budapesta, Viena, Graz ºi Praga limba lor nu mai fusese româna... Alþii, „îºi vãd de praxã” fãrã a face prelegeri,
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de tot felul de neajunsuri, îndrãznim (...). Mulþumindu-vã înainte pentru ostenelele puse în serviciul cauzelor poporului nostru, vã rugãm sã
primiþi (...) Sibiiu, 4 iunie 1908. Comitetul (...)”.1
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Importanþa Expoziþiilor de copii, din punct
de vedere: 1) igienic, 2) economic, 3) cultural, 4)
social ºi naþional, ne-o relevã cel mai bine un activist de mare credibilitate, Romul Simu2, în
finalul unui raport de la prima expoziþie:
„(…) 1. Cu ocazia acestor expoziþii medicii noºtri au posibilitatea de a se aduna, de a
face experienþe, de a se consulta (domnii medici
ar trebui sã cugete ºi la o asociaþie a medicilor
din aceastã þarã, la congrese etc.) de a instrua

poporul, de a scrie ºi publica conferinþele drept
lecturã pentru popor ºi de a gãsi cãi ºi mijloace
pentru îmbunãtãþirea situaþiei igienice a þãranului prin împuþinarea boalelor, micºorarea
mortalitãþii etc.
2. Adevãrata avere naþionalã este un popor sãnãtos, viguros ºi deºtept. Prin expoziþiile
de copii se lucrã, fãrã îndoialã, pentru desãvârºirea poporului, pentru a-l face tot mai capabil se ducã o muncã intenzivã ºi naþionalã.
Prin premiile distribuite în libele ºi cassette se
cultivã preþioasa însuºire a pãstrãrii.
3. Prin învãþãturile ce i se dau cu asemenea ocazii, poporul îºi înmulþeºte cunoºtinþele. Cei de ºtiu ceti capãtã poftã de a se cultiva
prin lectura cãrþilor ce li se distribuie ºi se îndeamnã a procura ºi ei cãrþi ºi reviste. Cine se
îndoieºte apoi cã declamaþiile ºi reprezentaþiile
de diletanþi ce se dau cu asemenea ocazii nu-ºi
au ºi ele rolul lor pentru cultura poporului?
4. De mare preþ sunt astfel de conveniri ºi
din punct de vedere social, dându-se poporului
ocazie sã-ºi petreacã adevãrat româneºte, în
trezvie, cultivând jocul ºi cântecele naþionale.
5. toate acestea, în fine, contribuie la cultivarea ºi întãrirea sentimentului naþional. (…)”.
Sibiu, mai 2012
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de glorie în acest sens, nici mãcar în anul conjunctural-jubiliar 1911, deºi poate sã invoce
conferinþa lui I.C. Drãgãnescu (1870, Nãsãud)
despre femeie, implicit ca mamã1. Chiar dacã
adãugãm unor astfel de date articolele din presã,
literatura de ficþiune cu pronunþat caracter educativ, ca ºi textele specifice din magistrala Enciclopedie Românã, volumul publicaþiilor cu preocupãri pentru educaþia mamelor/îngrijirea
copiilor este nesatisfãcãtor. Comparativ cu numãrul mare al adresanþilor, dar ºi cu posibilitãþile lor, inclusiv cu experienþa pe care o
acumulaserã deja, din vini ce nu le aparþineau
românilor. Astfel, cadrul general în care se desfãºurau Expoziþiile de copii rãmânea nu doar
prielnic – publicistic ºi normativ –, ci mai ales
provocator, eventual promiþãtor.

DECEMBRIE 2012

aºa cum ºi printre preoþi ºi profesori erau (prea) mulþi neinteresaþi de aceastã chestiune, deºi cu toþii erau
responsabili de sãnãtatea naþiei! ªi totuºi, dr. Beu poate sã listeze câteva contribuþii din literatura medicalã de
popularizare localã.
1 Listele prelegerilor poporale (între anii 1861-1910) ºi publicaþiilor Asociaþiunii (începând din anul 1868) în
Transilvania, Nr. Jubiliar 1911, p. 386-391.
2 Luceafãrul, 1906, nr. 19-20, p. 421-423.

DECEMBRIE 2012

93

Econoamele
Fragment din lucrarea Structuri socio-ocupaþionale, Economi. Negustori,
în curs de tipãrire

1
2
3
4

alimente de câte ori treceau turmele secelenilor prin
drumuri alãturate mãnãstirii. La mãnãstirea Mãcin,
„se aflã cãlugãri mai toþi mocani, recrutaþi aparte din
economi de oi din trecut, precum, de asemenea, ºi
din alþii, veniþi direct, care plini de dorul de a se
apropia de Dumnezeu vindeau oiþele sau le aduceau
cu ei ºi se cãlugãreau (...) [ori, dorind] a amesteca cu
aceasta munca câmpului, ce place divinitãþii (...)”2.
Cel mai cunoscut sens dat cuvântului econoame era acela de „femee care þine casa”. Cum
aceasta presupunea o activitate complexã, educaþia
femeilor pentru a deveni econoame a cãpãtat cele
mai impresionante forme, mai ales în periodicele
româneºti. Pânã ºi „spãlatul rufelor” putea fi, ºi
trebuia sã fie, manageriat de o econoamã. Ideologia
care stãtea la baza numitelor demersuri se întemeia
pe convingerea cã „a sosit ora supremã, aici ne-a
mai rãmas teren de activitate, numai o economie
raþionalã ne mai poate mântui de ruinarea care ne
ameninþã”.
La sfârºitul secolului al XIX-lea, pe multe
pagini din Telegraful Român se desfãºoarã un serial,
intitulat „Fetele de mãritat”3. El are ca destinatar
principal nu pe fata care se mãrita, ci familia care o
pregãtea sã fie „bunã de mãritat”. Viitoarea conducãtoare a unei gospodarii, a unei „case” (ceea ce
implica ºi alegerea zestrei ºi probleme estetice generale, ºi curãþenia ºi spaþiul de locuit, ºi îmbrãcãmintea ºi creºterea copiilor etc.) trebuia sã beneficieze de cunoºtinþe sistematice, eficiente, moderne.
Din motive bineºtiute, mereu reluate, în aceeaºi
mãsurã cunoºtinþele nu se puteau rupe de tradiþie.
Dacã acestea nu puteau fi obþinute doar de la mame,
ele însele putând fi depãºite de cerinþele vremii, erau
acceptabile orice alte surse, orice alte „modele”4.
Generaþiei nãscute în interbelicul târziu, i-a fost dat
sã cunoascã încã femei bãtrâne ale satului care,
tinere fiind, chiar dacã erau fiice ale unor oameni
înstãriþi (una dintre ele era fiicã de primar), au fost
trimise la oraº, ca „slujnice”, dar numai cu intenþia,
repetat exprimatã, de „a învãþa sã þie casa”. La
început erau duse „la sãsoaice învãþate” – unele îºi
fãcuserã o profesie din aceastã activitate, ceea ce
vom detalia cu alt prilej – apoi numai la „Doamne de

George Moroianu, Chipuri din Sãcele, Braºov, 1999, p. 187.
Ion P. Chihaia, inginere forestier, subinspector al Dobrogei (...) TR, 1881.
TR,1899, p.405, 413, 511.
Idem, 1872, p.108 ºi 1894, p. 289.
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ãmânând în, aproximativ, acelaºi perimetru existenþial – femeile regãsindu-se ºi în ceea ce s-a scris mai sus,
explicit sau imanent –, dar aplecându-ne ºi asupra
unor împrejurãri specifice ale evoluþiei populaþiei
rurale, subliniem cã termenul „clasic” de econom, a
cunoscut o interesantã extensie ºi în alte planuri, în
afarã de cele ce priveau averea sau ocupaþiile. De
exemplu, suferind transformãrile de rigoare, el a
nominalizat, în aceeaºi mãsurã, ºi pe bãrbaþii ºi pe
femeile care corespundeau statutului de econom.
Femeile „econoame” însemnau întâi chiar
deþinãtoarele de pãmânt, car, plug ºi vite, turme ºi
pãduri ºi nu „administratoare” (în afara celor din
mãnãstiri). Erau „coordonatoarele” activitãþii de
gospodãrire a bunurilor produse ºi folosite de toatã
familia, responsabile cu „casa”, cu segmente esenþiale din existenþa familiei economilor. Asemenea
acestora, puteau fi econoame definindu-se printr-o
varietate de însuºiri. Una dintre ele, de exemplu,
deþinea casã nouã cu temelie de piatrã ºi cu trei odãi
la stradã. Altfel, fãcea vãlituri din borangic, pe care-l
aducea chiar ea, prin comerþ peste graniþe, din Ploieºti, dar ºi din Italia, producea ºi vindea sãpun frumos mirositor, dupã reþete de la doamne din Bucureºti. ªi, deºi era proprietãreasã prosperã,
producea bunuri proprii, neagricole, fãceau negoþ,
þinea casã de falã, nu era econoamã. Când bunica
Moroianului avea oaspeþi domni din Þarã (ea þinea
în gazdã învãþãtorul), ori alt oficial, servea la masã.
De fapt era, cu sora ºi cumnatul, în slujbã la alþii. Nu
trãia uºor, ci muncind „din greu, de dimineaþa pânã
seara târziu pentru pâinea cea de toate zilele”1. Dar,
muncind mult, trãiau ºi adevãratele econoame.
Erau, ca ºi economii, ca ºi oricare alte elemente de structurã socio-ocupaþionalã (nobili, burghezi, negustori etc.), de nivel mai mare, sau mai
mic. Econoamele mari, cu dare de mânã ºi oameni
slujbaºi, erau susþinãtoare ale Biserici, ale mãnãstirilor. Donau inclusiv þesãturi negre pentru haine
cãlugãreºti, de diverse tipuri. „Multe au avut d-aici
cãlugãrii de la Cheia ºi cãlugãriþele de pe Teleajen
(...) douã rãzboaie de pânzã ºi douã de dimie neagrã
mai subþiricã”, în fiecare varã. Aºa cum primeau
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români”, pentru a cãpãta totodatã ºi o educaþie patrioticã, în spiritul celei pe care o reclama conºtiinþa
naþionalã a vremii.
George Bariþiu populariza/impunea o ideologie a acestei educaþii, în mod expres cu prilejul
manifestului pentru organizarea primei expoziþii a
Asociaþiunii, la Braºov în anul 1862 (reluat copios
în anul 1898). În aceeaºi mãsurã în care el era un
excepþional inovator în gândire ºi în modul de viaþã.
Dar, cum în acele împrejurãri era nevoie de evidenþierea „gustului femeilor românce”, competitoare cu orice altã femeie europeanã a momentului,
avea în vedere prezenþa aici a valorilor fundamentale specifice dintr-un trecut mai mult sau mai puþin
îndepãrtat ºi din prezent. Deci, piesele expuse trebuia sã reflecte frumuseþile perene ale tradiþionalului. Ele urmau sã fie deci „dupã datina tienutului în
care locuesc (expozanþii n.n.), tot numai cu acelea
figure antice pe care le-a invetiat din moºi de strãmoºi, nimic schimbat, strãmutat, maimuþit dupã modele mai noua (…), în stil antic curat naþional (…),
dupã gustul femeilor nóstre (…), numai cuseturile se
fia tot de mâna românelor ºi nimic de alte mâni” 1etc.
Când se înfiinþeazã ªcoala Civilã de Fete a
Asociaþiunii (1883) ºi, apoi când Maria Cosma
inaugureazã în anul 1905 ªcoalã pentru Economia
(sn) ºi Industria de Casã, toate celelalte iniþiative din
acest perimetru, au în vedere „educaþia econoamelor!”2. În Raportul Comitetului Asociaþiunii
(ASTRA), din Braºov, 29-31 august 18833, privitor
la înfiinþarea ºcolii invocate, se nuanþeazã: fetele de
români „din cele mai îndepãrtate unghiuri ale þãrii
aleargã la ºcoli strãine (...) pentru a se înzestra acolo
cu învãþãtura, pe care noi nu le-o putem da”. Primeau ele aici o „culturã generalã mai înaltã”, ºi cu
„calificaþiune pedagogicã, ca fiitoare mame ºi econoame, ca fiitoare conducãtoare ale casei în cele
economice”, dar nu învãþau „a se simþi pe deplin ºi a
lucra ca române”. Suntem în plin secol al naþionalitãþilor ºi ideologia acestor proiecte nu puteau fi
alta decât acestea.
„Baza la cunoºtinþele economice de casã trebuie pusã în ºcoalã”, concluzioneazã o intervenþie
de presã din anul 1877. Numai cã tot ºcoala pregãtea
ºi femeile culte! Iar „Femeia «cultã» ºtie toate, numai ce trebuie nu: economia casei”, remarcã plin de
amãrãciune autorul articolului. „Fata burghezã va
deveni bunã econoamã, va ºti gãti bine, va supraveghea servitoarele, va coase, va curãþa prin casã
1
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3
4
5
6
7
8

(…) ºi va putea avea ºi alte cunoºtinþe cerute de buna
societate”4. În Albina de la Bucureºti se reiau articole din presa transilvanã cu urmãtorul conþinut:
„paralel cu nãzuinþa de a face din femeia cultã românã econoamã bunã, sã grijim ca ºi þãranca românã
sã devinã o econoamã bunã ºi pricepãtoare pentru
casa ei”5.
Circulaþia unei Cãrþi de bucate (1897) ºi
reclamele maºinilor de cusut – care figurau la loc de
cinste în zestrea unor fete – erau deja locuri comune.
Se ajunsese pânã acolo încât pentru econoamele
române – chiar dacã nu pentru cele de la sate – se
fãcea reclamã… tacâmurilor „pompoase de argint
patent american, constãtãtoare în 44 bucãþi”, care se
vindeau la Viena ºi fãceau o copleºitoare impresie la
mesele din orice casã 6. Dar listele de mãrfuri ale
prãvãliilor din Sãliºte ºi Poiana pe care le deþinea
modestul negustor D. B. Comºa (detaliate în capitolul urmãtor), ne permit sã credem cã, fãrã a fi
numeroase, cumpãrãtoarele de „bunuri alese”, din
import, se recrutau ºi din rândul econoamelor rurale.
Tot pentru educaþia econoamelor, dar nu numai a lor, cele mai mult sau mai puþin doamne, eleve
încã, preotese, dãscãliþe, soþii de... , un preot publicã
o carte cu un conþinut insolit. Ea se popularizeazã în
ziare7 la rubrica Bibliografie: Eticheta, studiu social, prelucrat dupã autori streini cu luarea în considerare a împregiurãrilor nostre sociali, de Iosif
Ioan Ardelean, paroch gr. Or. Arad, 1889 [...] o
broºurã bogatã ºi necesarã multora se vinde cu preþul de tot moderat de 60 cr. Venitul e destinat pentru
reuniunea femeilor române din Arad ºi provincie.
Cuprinsul ei pare aproape ºocant la un grup preocupat de educaþia specificã vremii, mai sãnãtoasã,
naþional-gospodãreascã: Eticheta în secolii trecuþi,
Maniera bunã ca înþelepciune a vieþii, Despre lipsa
manierei bune, Tipul manierei bune, Domnul,
Doamna, Originea cuvântului „etiquet”, Despre purtare, Despre prezentare, Þinuta, Despre îmbrãcãminte, Florile ºi însemnãtatea lor, Despre scrierea
epistolelor, Despre cãsãtorie, Despre economia casei, Despre botez, Despre ospitalitate, Despre petrecerile publice, Despre petrecerile de varã, Despre
doliu, Eticheta internaþionalã, Diverse, Adaus, Încheiere.
Reuniuni de femei, care aveau în programul
lor „educarea fetelor”, sau educarea implicitã a acestora, funcþionau în anul 19068 în: Abrud, Agnita,
Arad, Avrig, Blaj, Bran, Braºov, Deva, Fãgãraº (2),

Cf. ºi Gh. Pavelescu, George Bariþiu ºi patrimoniul artistic popular, în Studii ºi cercetãri de folclor. Bucureºti,
Editura Minerva, 1971, p. 53-69. „Propusetiunile (…)”, în Transilvania, 1911, p. 351-353.
Muzeul ASTRA. Istorie ºi destin. Sibiu, Editura ASTRA MUSEUM,2002.
Vasile Bologa, Istoricul înfiinþãrii ºi desvoltãrii [ªcolii civile de fete cu internat a Asociaþiunii] în cei dintâi 25 de
ani, în Transilvania, numãr jubiliar 1861-1911, p. 421.
Albina Carpaþilor, Sibiu, an I, nr. 1, p.139-141. Transcriere în ortografia curentã.
Albina, Bucureºti, 1911, p. 173. Extras din „Biserica ºi ºcoala”, autor E. Ungureanu, probabil membru al familiei
unui fost editor din Bistriþa.
Tribuna, 1897, p. 1131.
TR, 1889
Ioan Apolzan, Micul calendar pe anul 1906. Anul I. Sibiu, Tipografia arhidiecezanã, [1905] p. 38-45.
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preferinþã preoteasã sau învãþãtoare, vãduvã, care
sã se priceapã la conducerea economiei de casã”.
Problema de la care s-a pornit cercetarea de
faþã, cea a soþiilor de preoþi, reale ºi potenþiale, cu
specificarea standardului lor de educaþie, de avuþie,
a comportamentului creºtinesc ºi gospodãresc, intelectual ºi chiar monden, era de multã vreme preocupantã, mai ales printre liderii români. Teoretic,
dar ºi practic, acestea erau, sau trebuia sã fie, niºte
mame, soþii ºi femei-model pentru enoriaºi, ideale,
sau, mãcar, corespunzãtoare noilor vremi, printre
altele, econoame cu putere de influenþare a comunitãþii, orãºeneºti, dar mai ales rurale. Ziarele, „cãlindarele” cu oarecare circulaþie în societate, unele
cãrþi, scriau, iatã, mult, repetat, insistent despre acest
subiect. Se ºtia însã, se ºtie ºi acum, cã numai calitãþile moral-spirituale ale preoteselor, ºi chiar ale
preoþilor, erau/sunt insuficiente pentru ca acestea/
aceºtia sã-ºi poatã îndeplini menirea. Progresul se
dovedea greu de realizat într-o societate în care
preoþii, ca ºi cei pe care ei îi slujeau, sufereau încã
din cauza unor lipsuri materiale ºi civice inacceptabile pentru acea epocã. O soluþie la îndemânã era
ca preoþii sã se însoare cu fete a cãror zestre sã le
ofere libertatea de a se dedica total activitãþilor specifice ºi a depãºi condiþia umilitoare în comparaþie
cu preoþii conaþionalilor, de a-ºi ridica prestigiul
personal, al tagmei preoþeºti ºi al poporenilor. Aici
îºi aflã justificarea apariþia listei cu potenþiale preotese, din anul 1907, în care se descrie ºi starea lor
materialã. Dar ºi sublinierea rolului economilor în
acest context, ca cei mai numeroºi socri înstãriþi
pentru teologi.
Gestul insolit al teologilor sibieni din anul
1907, de a „inventaria” potenþialele preotese (poate
primul de acest gen, oricum fãrã a fi invenþia lor, în
anul 1898 popularizându-se aceastã practicã americanã în Telegraful Român), beneficia de un complex de împrejurãri cu greutate în evoluþia societãþii
româneºti. Anul acesta urma marilor serbãri româneºti, cu prilejul cãrora Sibiul fusese „cotropit” de
„români în sãrbãtoare” la inaugurarea Muzeului Asociaþiunii ºi entuziastei participãri la manifestãrile
jubiliar-expoziþionale de la Bucureºti. Aici, Elie
Miron Cristea, responsabilul „Asociaþiunii Române
de muzicã”, a fost însoþit de aproape 100 tineri
teologi, care trãiau evenimente grandioase (nu doar
pentru ei). Majoritatea erau „provinciali” care nu
ieºiserã încã „în lume”, dar aveau deja aspiraþii pe
mãsura entuziasmului general. În chiar acelaºi an a
avut loc ºi impresionanta sfinþire a Catedralei Ortodoxe din Sibiu, Institutul Teologic a scos atunci –
într-un mediu studenþesc foarte activ – Revista Teologicã ºi revista pedagogicã Vatra ªcolarã (pânã în
anul 1914), sub redacþia profesorilor lor Petru ªpan,

Brasso-Braºov, Editura Librãriei Ioan I. Ciurcu, 1914.
Albina, Budapesta, 1876, nr. 45. Transcriere în ortografie actualã.
TR, 1927, nr. 67, p. 4.
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Mediaº, Rãºinari, Sibiu, ªimleu, Turda, „Zerneºti”,
Zlatna. ªcoli secundare de fete în Arad, Beiuº, Blaj,
Lugoj, Sibiu, în Braºov ºi Sibiu funcþionând ºi
„ªcoale de menaj”, iar activitãþile de la Orãºtie în
acest sens erau celebre. Femeile activau ºi în reuniuni culturale, „de cântãri” etc. Pe lângã exerciþiul
educativ, acestea sunt ºi dovezi incontestabile despre extinderea numãrului de femei educate ºi capabile sã se antreneze la rândul lor în munca de
educare. Sorgintea majoritãþii acestora nu poate fi
regãsitã decât în familiile economilor, eventual la
prima sau a doua generaþie de mici intelectuali sãteºti. Dosarele angajãrilor învãþãtoreselor de la ºcolile confesionale din Arhiepiscopia Sibiului, reþin
numeroase fete de pe sate. Urmau cursuri la fãrã
frecvenþã ºi erau absolvente ale Institutului teologico-pedagogic sibian. Într-o singurã sesiune, din 2
martie 1898, avem 22 absolvenþi, 8 fete. Ele iau
sesiunea integral, unii dintre bãieþi mai repetã anumite examene.
Când rãzboiul cel mare bãtuse la uºa transilvanilor, se mai publicã o Economie casnicã1, prelucrare în Editura Ministerului reg[al] ung[ar] de
agriculturã. Ea se adreseazã cu deosebire femeilor
econoame, care, eventual îndrumate de preotese ºi
învãþãtorese urmau sã-ºi modifice/ sã-ºi îmbunãtãþeascã modul de a-ºi îngriji gospodãria „casnicã”.
Sumarul sãu chiar mai diversificat decât publicaþiile
de pânã acum. Spicuim: I - Despre gospodãrie (nutrirea-alimentaþia); II - Cum sã fie o locuinþã sãnãtoasã; III- Spãlatul ºi cãlcatul; IV- Copilul ; V.
Câteva cuvinte despre educaþiune.
Deºi poate pãrea doar pitoresc, vom pomeni
aici un anunþ dintr-un ziar românesc ce apãrea la
Budapesta ºi în care se publica ceea ce acum am
numi un anunþ matrimonial. „Se cautã o soþie bine
cultã! Un tânãr de 26 ani, de o familie ºi conduitã
bunã, având un venit anual de 1.000 fl. ºi posesiune
singur de sine, doreºte a se cãsãtori cu o femeie
cultã, care sã vorbeascã 3 limbi ºi sã fie econoamã
bunã”. Amatorul se grãbea, dorea întâi o fotografie,
asigura o discreþie totalã („strictã”), iar la sfârºitul
anunþului îºi mãrturisea interesul ºi pentru zestrea
sau averea ce o va deþine dorita lui soþie dupã cununie. Aparentul amestec de însuºiri intelectuale ºi
materiale pe care le remarcãm aici, exprimate în media, încã din anul 1876, nu este altceva decât un
portret ideal al fetelor de mãritat, viitoarele „doamne” de la cumpãna secolelor trecute2.
În anul 1927 se anunþã la ziar: „o vãduvã
tânãrã, bunã econoamã (aici gospodinã, altfel nu ar
fi plecat sã slujeascã în altã familie nn) ºi cu avere
[care] doreºte a intra ca menajerã într-o familie cu
condiþii bune”3. Matei Voileanu, asesor consistorial,
istoric dedicat, va cãuta „femeie inteligentã, cu
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apoi Vasile Stan. Cursurile Secþiunii Pedagogice a
Institutului Teologic au fost ridicate la 4 ani ºi învãþãtorii îºi ridicau statutul întâi în comparaþie cu
teologii. Românii fãceau politicã de tip clasic, iar
frãmântãrile prilejuite de aceste evenimente nu puteau sã nu atragã tineretul studios sibian. Nu întâmplãtor, în aceeaºi atmosferã de emulaþie a apãrut
Þara Noastrã în care se manifesta plenar „Poetul
pãtimirii noastre”. Chiar în acest an se scrie „negru
pe alb”, de ce trebuie economii români sã-ºi manifeste demnitatea în faþa birocratului arogant, cum
evidenþiam deja: „[…] un þãran, bine-nþolit, cu faþa
rumenã de sãnãtate, cu cãmaºa albã, om harnic cãruia îi pasc pe munte vreo trei sute de oi, stã cu
cãciula-n mânã înaintea unui amãrât de sas îmbrãcat
nemþeºte, cu nãdragii rupþi ºi cu faþa ca pãmântul”1.
Astfel de idei ºi atitudini noi erau de naturã sã
producã o emulaþie printre teologi, aflaþi în faþa unei
opþiuni esenþiale pentru propria lor viaþã, dar ºi cea a
comunitãþii. Referindu-se chiar la semnele exterioare ale demnitãþii economilor, dar ºi la alte manifestãri ce purtau amprenta conºtientizãrii sinelui,
într-o viziune incontestabil europeanã, ele erau în
mãsurã sã declanºeze, iatã, iniþiative dintre cele mai
neconvenþionale, cum era depistarea familiilor fruntaºe cu fete de mãritat.
Câteva gânduri nerostite multã vreme ne-au
preocupat dupã prima lecturã a articolului despre
lista cu fete tocmai bune de a deveni preotese. Primul gând a fost… o întrebare: Unde sã cãutam, în
faþa acestui text, spontaneitatea sentimentelor, romantismul unor tineri studenþi, de ce nu, idealismul
lor? Cum „Lista” preciza ºi dacã aceste candidate
sunt/nu sunt arãtoase, sunt brune ori nu, ºcolite undeva, tinere sau „mai trecute”, credem cã tinerii din
acest spaþiu trãiau toate cãutãrile vârstei, dintre care
ºi cele descrise de George Coºbuc: „Îi ºtiu eu
focul-ochii mei!/ Lisandru e, cã alta ce-i? […]/Cã
boi-s buni, bine-i bogatã;/ Dar dacã pui flãcãi odatã./
S-aleagã dânºii cum socot/ O fatã/ Bogata-ºi pupã
boii-n bot,/ Îmbãtrânind cu boi cu tot”. Idealul de
frumuseþe în Sãcele era bine stabilit. Într-o poveste
atribuitã preotului Victor Popea (sec. al XIX-lea),
transmisã prin intermediar, se evocã o convorbire
între douã femei: „Ai vãzut, dulcea – spunea un
personaj cãtrã cealaltã – cum era îmbrãcatã? Cãdea
hainele de pe ea. Dar ce sã mai zic de ãlelalte? Avea
neºte chicioare strâmbe ca rãºchitoarele ºi groase ca
douã ºteanduri. Mâinile ca putineele, schinarea ca
troaca de chitã. Capu cât un ciubãr, iar ãla cât de
cãlugãr .”2
Ne mai întrebãm apoi, dacã ei se uitau la
detaliile reþinute în listã, unde este dezinteresul material al viitorilor pãstori ai sufletelor, oameni care-ºi
vor dedica viaþa nevoinþelor spiritului ºi trupului,
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suferinþelor, semenilor? ªtiam doar cã atitudinea,
orientarea lor din anul 1907 se regãsea ºi la alte
popoare, ca o caracteristicã a momentului în care
trãiau, cea materialistã.
În faþa acestor întrebãri incomode, primul
gând ne-a dus la Episcopul Andrei ªaguna ºi, punctual, la o corespondenþã a sa cu un preot „de sat” din
anul 18553. Într-o scrisoare cuviincioasã, dar precipitatã, preotul din Beclean-Fãgãraº, îi cere episcopului sã aprobe o micã vacanþã fiului sãu teolog
pentru cã în sat este „o fetiºoarã cu stare”, fiicã de
econom, pe care trebuie s-o peþeascã fiul sãu „ca sã
n-o scape din mânã”, sã nu se mãrite cu altcineva.
Astfel de calcule, ni se par ºi astãzi, cum ºi erau, cu
totul fireºti. Nu ºi lui Andrei ªaguna! În anul 1855,
episcopul luminat îi rãspunde preotului petiþionar,
personal, cu o iritare aproape furioasã, astfel: „Scaunul episcopesc nu se poate dindestul mira cã scrie
astfel de scrisori” tocmai un preot, care dovedeºte
astfel cã „dânsul cât de puþin se intereseazã de propãºirea tinerimei, chiar tocmai ºi acuma, în veacul al
19-lea, care e veacul luminãrii, culturii ºi a (sic!)
propãºirii, earã nu a întunericului, a neculturii ºi a
rãmânerii îndãrãpt”! Orice om modern trebuia sã
socoteascã gestul de „a umbla dupã zestre” o racilã a
trecutului, când atâtea alte calitãþi intelectual-spirituale trebuiau sã înfrumuseþeze spiritul unei preotese! ªi asta, fãrã a mai pune la socotealã nevoia de
dragoste pe care urmau s-o împãrtãºeascã tinerii
cãsãtoriþi!
Episcopul Andrei meritã o neºtirbitã admiraþie pentru aceastã atitudine. Dar nici la el ea nu este
limitativ-exclusivistã. Justificatã teoretic, pentru
Andrei ªaguna însuºi era practicabilã numai ºi numai în condiþiile în care preoþimea românã ar fi putut
„propãºi” pe cãi fireºti într-o societate cu adevãrat
modernã. Dacã întregul popor român transilvan ar fi
beneficiat cu adevãrat de libertãþile ºi drepturile
pentru care el a militat strãlucit, cu perseverenþã, cu
încrâncenare chiar – multã vreme mai crezând în posibilitatea cuceririi lor, sau mãcar dorindu-ºi sã nu
deznãdãjduiascã – preoþii ºi poporul se puteau comporta mai pragmatic în acest sens.
Preoþii vor continua sã-ºi caute fete înstãrite,
dar încununate ºi cu alte podoabe morale.
Urmând sã se rupã în multe bucãþi, secolul al
XX-lea „cel scurt” îºi continua acum drumul cu tot
mai mulþi teologi ºi preoþi învãþaþi, politicieni, funcþionari, economi ºi mari proprietari, þãrani ºi meºteºugari, sãraci sau „de mijloc”, cu fiice mai mult sau
mai puþin ºcolite, unele cu o evidentã educaþie „cultã”, sau doar „casnicã”, neapãrat „naþionalã”, crescute de pãrinþi din toate statusurile social-intelectuale ºi ocupaþionale; prin toþi aceºtia s-a fãcut
Unirea cea Mare.

O.C.T. (Octavian Tãslãuanu), O propunere, în Luceafãrul, VI, l907, p.162.
George Moroianu, Op. cit., p 176.: „ãla” = posteriorul.
AMA, 1855, Doc. 89.
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Colectivitatea femininã maramureºeanã
în cadrul unor obiceiuri,
tradiþii ºi practici ritualico-magice
real spre cel imaginar sau invers. Ea trãieºte ºi
oficiazã în ceremonial.
Acordând o atenþie deosebitã acestui stil
de viaþã tradiþional, asumat de colectivitatea femininã sãteascã, pe o perioadã îndelungatã, în
cercetãrile de teren fãcute împreunã cu etnologul Pamfil Bilþiu, soþul meu, am reuºit sã adunãm informaþii valoroase despre complexitatea
ºi bogãþia unor ceremoniale arhaice care s-au
conservat, unele performându-se pânã în zilele
noastre: Moºii, Cununa la seceriº, ªezãtoarea,
Strânsul nepoatelor sau obiceiuri ºi practici ritualico-magice în cadrul sãrbãtorilor din ciclul
celor douãsprezece zile: Crãciun - Anul Nou Boboteazã, iar actanþii sunt în mare parte din
comunitatea femininã (fete, neveste, femei bãtrâne), asigurând, prin schimburile culturale
dintre generaþii, continuitatea valorilor spirituale, perpetuarea viziunii mitico-magice a acestora ºi rezistenþa evenimentelor folclorico-ritualice. Dovadã grãitoare este obiceiul Moºilor din
Þara Lãpuºului, care se oficiazã ºi astãzi în satele Cupºeni, Costeni, Ungureni, Groºii Þibleºului etc. cum se desfãºurau în vechime, excluzând bãrbaþii.
Femeia ºi-a fãcut întotdeauna timp sã trãiascã dupã legile strãmoºeºti, ea rãmânând constant la activitãþile ce au caraterizat-o, de stãpânã a casei ºi de mamã, de ocrotitoare a
familiei ºi gospodãriei, de pãstrãtoare a tradiþiilor culturale ºi promovarea lor la generaþia
mai tânãrã; spirit tenace, activ, un mare depozitar al obiceiurilor, superstiþiilor ºi tradiþiilor,
s-a dovedit foarte conservatoare în toate manifestãrile ei, comparativ cu bãrbatul, care s-a
adaptat mult mai repede noului în viaþã. S-a
putut observa chiar o anume identitate culturalã
de grup, cum ar fi în cadrul bocetului ritualic,
performat numai de femei sau în timpul pregãtirilor din pragul unor obiceiuri, al moºilor de
exemplu, când se ajutã la coacerea colacilor
ceremoniali, primesc ºi dau sfaturi, vor sã fie
utile celor din ceata femininã cu care se însoþesc
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aramureº, iatã, o zonã cu oameni
ºi locuri pline de magie, care îl
farmecã pe cãlãtorul rãtãcind pe
drumurile acestui colþ de rai pãmântean. Mergând la pas, prin satele maramureºene, bãtând
din poartã-n poartã, poþi avea surpriza de a pãtrunde într-un univers special, „corola de minuni a lumii”, încercând sã înþelegi „cu mintea
tainele” acestei lumi „în flori, în ochi, pe buze
ori morminte”, cum spune poetul, simþindu-te
mereu în neuitare cu oamenii pe care îi întâlneºti
în calea ta.
Acum, aducem un elogiu sincer ºi binemeritat femeilor acestor pãmânturi, fiindcã colectivitãþile feminine cercetate, la nivel de viaþã
tradiþionalã, ne-au dovedit cã meritã cu prisosinþã numai cuvinte alese, fie cã le-am întâlnit în
Maramureºul voievodal, Þara Lãpuºului, Chioar
sau Codru. Ele ne-au vorbit despre rosturi înalte
îndeplinite, în care au ocupat, totdeauna, un loc
privilegiat tocmai pentru cã existã un mod specific lor de a vedea lumea înconjurãtoare, de a o
supune ºi a interveni prin practici ritualico-magice pentru a rezolva benefic soluþiile existenþei
greu de înþeles uneori.
Colectivitatea femininã este într-o relaþie
tainicã cu formele de spiritualizare ºi de culturalizare ale societãþii sãteºti tradiþionale. Performerele poartã numele de Pãlãguþa, Nãstafa,
Irina, Todora, Dochia, Anuca, Mãricuþa, Ioana,
Niþa, Ileanã, Luchiana, Varvara, Cãlina, Samfira, Afimia, Firona, Rafila ºi multe alte nume
des întâlnite.
În societatea arhaicã maramureºeanã, femeia posedã o dispoziþie interioarã sufleteascã
înclinatã spre mister, suferind multiple metamorfoze intime care o ajutã în performarea actelor ritualico-magice. În acest context ea nu
este altceva decât o reprezentantã a mentalitãþii
rurale în care trãieºte. În performarea actelor
rituale, femeia dezvoltã multe elemente care aparþin credinþei ei, actului religios, activând astfel o serie de mecanisme, rulând dinspre fondul
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în astfel de împrejurãri, sau cum ar fi în ºezãtoare, unde executã servicii de întrajutorare ºi
de stimulare a muncilor care se presteazã în
timpul dasfãºurãrii obiceiului de cãtre participante ºi gazda ºezãtorii.
Dacã privim atent calendarul popular al
sãrbãtorilor de peste an, constatãm cã din primãvarã ºi pânã dupã începutul unui nou an calendaristic, colectivitatea femininã dintr-un sat
este mereu prinsã în vârtejul pregãtirilor unor
obiceiuri, ale unor ritualuri îndãtinate, fixate în
timp pe lângã marile sãrbãtori creºtine. Odatã cu
începutul unui nou ciclu vegetaþional, înainte de
sãrbãtoarea pascalã, femeile comunitãþii fac
pregãtiri pentru oficierea în condiþii ritualice a
obiceiului strãvechi, cu titlul generic de „Moºii”
din Þara Lãpuºului.
Moºii cuprind acte ceremoniale de comemorare a celor din neam ºi strãmoºilor dispãruþi
din familie, performându-se la Florii, Joia mare,
Paºti, Rusalii, iar toamna, de Sfinþii Arhangheli
Mihail ºi Gavril. Este un obicei sacru iar aceastã
trãsãturã ne este evidenþiatã de mai multe interdicþii impuse de tradiþie, în zilele când se þin
moºii. Femeile respectã aceste condiþii, ele ºtiu
cã nu este bine sã lucrezi ceva în gospodãrie, sã

scoþi gunoiul din casã; în unele sate nu-i bine sã
fii mânios pe cineva sau sã te porþi lipsit de
bunã-cuviinþã. Mai ºtiu cã nu-i bine sã torci sau
sã rãsuceºti fir, în credinþele ºi superstiþiile poporului român, dar ºi ale altor popoare, crezându-se cã poþi rãsuci un suflet, care rãtãceºte
ºi care se poate rãzbuna pe prunci sau pe puii de
animale, sluþindu-i la naºtere.
Obiceiul se desfãºoarã la morminte, în cimitir, mai întâi, apoi la „masa Moºilor” din
curtea bisericii, cuprinzând mai multe secvenþe
(sãrutul ritual al darurilor, împãrþirea darurilor
peste morminte sau masã, petrecerea cu þuicã
îndulcitã ºi încuscrirea femeilor), fiind obligatã
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sã participe la moºi toatã comunitatea de femei.
Când lipseºte o femeie de la obicei, din motive
neîntemeiate, este consideratã „slãbãnoagã”,
„zgârcitã”, „femeie rã”, „cã îi pã nicãri, nu dã
nime nimic pã ie cã îi ca dobitoacele, nu ºti nici
de pãrinþi ºi nici de neamurile ii.” În ritualul
Moºilor apar colacii ceremoniali, cu diverse denumiri de „crestatã”, „cocâstratã”, „pupãzã”,
„prinos”.
Prinosul urmeazã prescripþii îndãtinate,
fiind pregãtit de o femeie „vãduvã sfântã” sau o
femeie bãtrânã „curatã”, în cadrul unor grupuri
asociate pe bazã de rudenie, ajungând sã participe de la patru, cinci femei pânã la patruzeciºicinci, colacul fiind ornat cu motive geometrice ºi vegetale, cu încãrcãturã simbolicã, ºi
care dovedesc o mare pricepere ºi mãiestrie artisticã a prinosiþei.
Dupã trecerea Moºilor de Rusalii, ceata
femininã îºi continuã viaþa în ceremonial la Sânziene, când mai ales fetele oficiazã diferite practici ritualico-magice (scãldatul ritual în apã curgãtoare „pânã a nu rãsãri soarele”, spãlatul cu
roua de pe flori de câmp al fetelor „sã fie iubite
de feciori ca florile”, adusul mãtrãgunii „pântru
dragoste” sau realizarea de cununi din flori de
sânziene, purtate pe cap „sã tragã feciorii la ele” sau struþuri pe care le puneau în clop la feciorii îndrãgiþi, florile
fiind nu numai un simbol al feminitãþii,
ci ºi „un element din recuzita ritualã în
ceremoniale susþinute de agenþii feminini”), având rolul de stimularea dragostei ºi performate în multe sate din
toate zonele judeþului Maramureº:
Mara, Sat-ªugatag, Viºeu de Mijloc,
Poienile Izei, Borºa, Vãleni, Sârbi,
Sarasãu, Sãpânþa, apoi Rogoz, Costeni,
Suciu de Sus sau la Oarþa de Sus.
Dupã terminarea seceriºului la
holdele de grâu, odinioarã se performa
obiceiul Cununa la seceriº, desfãºurat
sub forma mai multor acte ceremoniale, în care
fetele ºi nevestele aveau rolul principal, cele mai
pricepute împletind cununa din „cele mai
mândre spice”, în forma rotundã a unui colac, în
trei ca ºi cozile unei fete. La adusul cununii,
actantele cântau hori, „Cununã mândrã de grâu,
/ Noi bine ne-am veselit, / Când cu tine am
venit.” Funcþia fertilizatoare ne este exprimatã
de modul cum era udatã din belºug.
Secerãtoarele petreceau ºi jucau la casa gazdei,
se veseleau rostind cântece ceremoniale pentru
stimularea manei câmpului, a rodului bogat,
cununa fiind încãrcatã cu multe virtuþi magice.
Acest obicei frumos de celebrare a bogaþiei

ghicirea ursitului, de stimularea mãritiºului, a
dragostei, de tãmãduirea fetei de deochi, jocuri
de ºezãtoare. „Era mare vesãlie pântru tãþ’” pentru
„Cã sânt fete ºi fecioare / ªi mai uiþi de supãrare, /
Cã sânt fete ºi feciori / ªi mai uiþi de supãrãri.”
Odatã cu destrãmarea ºezãtorii în sat, s-a
ajuns ºi la dispariþia „cetei” ºi a îndeletnicirilor
specifice, torsul ºi apoi þesutul la rãzboi, ceata
devenind nepotrivitã în structura satului maramureºean contemporan. „Amu le-a muþât televizoarele aiestea”, cum spunea o performerã.
Spre sfârºitul anului, colectivitatea femininã, din satele maramureºene, au de indeplinit
o serie de ritualuri mitico-magice legate de performarea unor obiceiuri care premerg sãrbãtorilor din ciclul celor douãsprezece zile, Crãciun
- Anul Nou ºi Boboteaza, cu rolul de a stimula
rodul casei ºi norocul membrilor din familie,
mai ales al fetelor în prag de cãsãtorie. Cerinþele
sunt mari, iar femeia trebuie sã le facã faþã
pentru a intra în noul an sub bune auspicii. La
sãrbãtorile-prag, se crede cã duhurile rele sunt
foarte active, de aceea femeia maramureºeanã
apeleazã la o mulþime de practici ritualico-magice de purificare ºi apotropaice (afumatul ritual, ungerea cu usturoi, scãldatul ritual, spãlatul
ritual), fetele apelau la practici divinatorii (ghicirea ursitului, de stimulare a dragostei). Se oficiazã practici de stimularea manei animalelor, a
manei câmpului, a þarinei (pãpuºa ritualã, ameninþarea pomului sterp). Pentru ca totul sã
decurgã perfect, femeile au în sarcinã sã facã
toate pregãtirile de sãrbãtoare, astfel ele se ocupã de gãtirea ritualicã a interiorului casei
(„ºurulesc podelele”, „sã dãrãvãiesc cãsâle cu
albãstrealã”, „sã dezvãleºte ruda”, „sã pun ºterguri împistrite la icoane”) ºi a mesei, a mân-
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pãmântului în grâu s-a performat în multe sate
din Lãpuº (Boiereni, Libotin, Vima Micã, Ungureni, Suciu de Sus), Maramureº (Viºeu de
Mijloc, Sãcel) sau în Codru (Oarþa de Sus,
Bãseºti, Bicaz).
Toamna, începeau ºezãtorile. ªezãtoarea
nu este un obicei legat de o datã fixã din calendarul popular, asemenea cununii la seceriº.
„ªezãtoarea îi adunare de fete, neveste, babe.
S-adunã la o casã unde torc lânã sau cânepã.
Rãsucesc, dapãnã, fac cipcã. Laolaltã lucru mere mai bine ºi timpu trece mai uºor. ªezãtorile
încep dupã ce sã gatã de strâns bucatele ºi þân
pânã cãtrã Paºti. Sã fac în zâle de lucru, în afarã
de marþ’sara ºi joi cãtrã vineri.”
Se credea cã „Marþolea umbla prin ºezãtori” ºi pedepsea apoi pe cele care lucrau în zi
de marþi, torceau, coseau, spãlau. „Venea Marþolea ºi bontãnea pe la uºi.”, „le ia glasul de nu
pot grãi de loc, fãrã aºa amorþit,...”, „Pe care
torcea, le omora ºi le întindea maþãle pã cuie”,
pe altele le schilodea, paraliza sau le izbea de
garduri sau de pãmânt. Marþolea, consideratã
cea mai rea, era tare temutã, la fel ca Milostivele
sau Frumuºãlele ori Joimãriþa „stãpâna câlþilor
de cânepã”, patronând torsul cânepii ºi al lânii.
Numele ei derivând din Joi-Mari, din sãptãmâna
Paºtelui, nu are altã menire de la Dumnezeu
decât sã verifice dacã fetele au tors fuiorul, au
þesut pânza ºi cu câlþii pânã atunci, pedepsindu-le pe cele leneºe.
ªezãtoarea se organiza la o gazdã de ºezãtoare, care era recunoscutã ca un personaj cu
funcþie iniþiaticã, având grijã de supravegherea,
îndrumarea ºi protejarea fetelor participante,
care învãþau poveºti ºi hori de la femeile mai în
vârstã, cãpãtau cunoºtinþe pe care le oficiau apoi
în diferite ritualuri în dragoste sau apotropaice.
De altfel fetele, chiar în ºezãtoare, dupã ce gãtau
lucrul performau o serie de practici magice de
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cãrurilor tradiþionale, a colacilor pentru colindãtorii pe care îi aºteaptã gazda. „La noi, în
Maramureº, sã face on colac mare împistrit, cât
o pâine de mare care se numeºte stolnic.” (Ieud,
Berbeºti, Valea Stejarului, Glod, Hoteni). „Sã
fãcea asta ca sã fie anu’ bun, bogat, ferit de foc,
de apã, vitele sã fie ferite de primejdie.” Este un
colac ceremonial, care se face în ajunul Crãciunului, stã la loc de cinste, pe masã, pânã la
Anul Nou, ºi este împletit în trei, împistrit „cu
flori de aluat pã marjine”, S-uri, spice de grâu ºi
cruce. Tot acum fetele pregãtesc struþul feciorilor, din „buruiene verz’, pospan ºi iederã” pe
care îl puneau în cuºmã feciorilor, sã fie îndrãgite ºi iubite.
În cadrul obiceiurilor legate de momentele cruciale din viaþa omului, la naºtere, femeia,
care are un rol deosebit de protejare a noii vieþi,
dirijând intrarea copilului în existenþa sa pãmânteanã, este „moaºa”. Moaºa trebuia sã fie
„femeie isteaþã”, care sã fi avut mai mulþi copii,
cã de la ea se aºteaptã mare ajutor, trebuia sã fie
beneficiara unei experienþe de viaþã „care era de
omenie ºi blândã” cã „era t’ematã pã rând la tãþ”
(Lãpuº). Avea un rol esenþial moaºa, în acele
„obiceiuri de naºtere moaºa avea un rol primordial”. Trebuia sã ºtie multe „bozgonoºaguri,
care le purtau di la una la alta”, deci sã cunoascã
repertoriul tradiþional, deosebit de complex
când se oficiau o serie de practici ritualico-magice (afumatul ritual, alegerea locului unde trebuia sã nascã femeia, stropirea cu aghiasmã a
casei, purificând-o, dupã naºtere, prima scaldã.
Pentru cinstirea moaºei, în Maramureº s-a
performat un obicei de mare anvergurã: Strânsul
nepoatelor. Participau toate femeile pe câte le-a
moºit la naºtere, având convingerea cã „Pã cât
lumea de-aº trãi, / De moaºã nu m-aº plãti.”
(Ieud), un sentiment de profund respect. Era o
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petrecere pentru care moaºa pregãtea mâncãruri
tradiþionale, fiindcã ea fixa ziua când va fi strânsul nepoatelor, apoi o „chemãtoare” fãcea invitaþie „nepoatelor” care veneau cu daruri la
moaºã: o nãframã, cãmeºã sau ºtergurã. Se oficiau mai multe rituluri la primirea „pomninocului”: „Sinele o spalã pã mânuri ºi pã obraz cu
busuioc dint-on blid cu aghiasmã. Când o ºterg,
o ºterg c-o ºtergurã mândrã care rãmâne la moaºã.”, apoi închinau „– Ie puþânu’ meu pângã
multu’ dumitale!” Obiceiul nu se mai performeazã azi.
Chiar dacã s-au produs multe prefaceri în
viaþa colectivitãþii feminine, în existenþa ei concretã, lumea satului maramureºean pãstreazã o
atitudine respectuoasã faþã de cele care mai
performeazã încã ritualuri, obiceiuri strãvechi,
ca pe o încercare de revigorare a vieþii de altãdatã, ca pe o recuperare a tradiþiei care poate fi
asumatã de femei la orice vârstã, încercând sã
evite despãrþirea de tot ce le-a menþinut active în
mijlocul colectivitãþii.
/

/
/
/

/
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Aromâna ºi aromânistica
Privire panoramicã

a învãþa pe copiii aromânilor carte aromâneascã.
Tot din a doua jumãtate a secolului al XVIII-lea
dateazã ºi un manuscris aromânesc, Codex Dimonie, descoperit de Gustav Weigand, în 1881
la Ohrid (Macedonia), în casa fraþilor Iancu ºi
Mihail Dimonie, ultimul fost profesor la liceul
din Caracal. Codexul, publicat ºi studiat de Weigand, în mai multe numere din Jahresbericht (I,
IV, V ºi VI) cuprinde texte religioase traduse din
greacã.
La sfârºitul secolului al XVIII-lea, în urma rãzboaielor turceºti, Moscopolea a fost distrusã, luând astfel sfârºit un început de activitate
culturalã aromâneascã. La finele acestui secol,
câþiva aromâni dintre cei rãspândiþi în AustroUngaria s-au integrat în curentul ªcolii Ardelene. Printre aceºtia se numãrã Constantin Roja,
care publicã la Budapesta în 1808, Untersuchungen über die Romanier oder sogenannten
Wlachen, welche jenseits der Donau wohnen
(Cercetãri asupra românilor sau aºa-numiþilor
vlahi, care locuiesc dincolo de Dunãre), ca, un
an mai târziu, în 1809, sã scoatã, tot la Buda,
Mãiestria ghiovãsirii româneºti cu litere latineºti, care sînt literele Românilor ceale vechi.
În aceeaºi direcþie se înscrie ºi activitatea lui
Mihail C. Boiagi, care publicã, la Viena, în
1813, 'D":"J460 D@:"L460s 0J@4 9"6,*@
$8"P460 / Romanische oder Macedono-Wlachische Sprachlehre (Gramatica românã sau
macedono-românã) ºi a lui N. Iovanovici,
care ne lasã, în manuscris, un Dicþionar în
cinci limbi: elinesc, grecesc, român, nemþesc
ºi maghiaresc.
În secolul al XVIII-lea, în oraºele
macedoromâne au existat douã academii: una la
Moscopole (în Albania) ºi alta la Aminciu, în
Munþii Pindului (în Grecia). Macedonia, fiind
mai târziu împãrþitã între statele balcanice,
miºcarea culturalã aromâneascã slãbeºte.
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intre reprezentanþii românitãþii
sud-dunãrene, aromânii sunt singurii care au avut ºi o miºcare culturalã. Starea lor culturalã a fost diferitã în epoci
diferite. Fiind chervanagii au avut posibilitatea
sã cunoascã strãinãtatea ºi civilizaþia. În secolul
al XVIII-lea îºi întemeiazã un puternic centru
cultural în Moscopole, unde ºi-au deschis ºcoli
ºi ºi-au format o tipografie, însã la academia din
Moscopole, limba de predare era greaca. Cu
timpul, nevoile practice fac ca limba naþionalã
sã fie folositã în scris, dar cu alfabet grecesc.
Cãrturarii aromâni din a doua jumãtate a
secolului al XVIII-lea se orienteazã în douã direcþii: unii erau de pãrere ca aromânii sã renunþe
la limba ºi obiceiurile lor ºi sã înveþe greceºte,
alþii doreau ca aromânii sã-ºi dezvolte o culturã
în limba naþionalã.
Din prima direcþie face parte Theodor
Anastas Cavallioti, care scrie în limba greacã
modernã o lucrare Protopeiria (Prima învãþãturã), tipãritã la Viena în 1770, lucrare ce conþine rugãciuni, bucãþi din Biblie, iar la sfârºit un
vocabular în greacã, albanezã ºi aromânã cu
1170 de cuvinte.
Tot în acest curent se încadreazã ºi Daniil
Moscopoleanul, autorul unui Lexicon Tetragloson publicat în +\F"(T(46Z *4*"F6"8\"
(Învãþãturã introducãtoare), mai întâi în 1794 ºi
apoi în 1802 la Veneþia, un fel de carte de lecturã
cuprinzând cunoºtinþe de religie, de ºtiinþe din
matematici etc. Lucrarea nu este propriu-zis un
lexicon, ci o carte de conversaþie în greacã,
bulgarã, aromânã ºi albanezã.
Din a doua direcþie face parte Constantin
Nasta Moscopoleanu, protopop la Poznan (Polonia). Acesta publicã la Viena, în 1797, ;X"
B"4*"(T(\" (Noua pedagogie). Scopul lucrãrii este, aºa cum aratã autorul în prefaþã, acela de
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În secolul al XIX-lea, cu ajutorul guvernului
Cuza se deschide o ºcoalã la Târnovo, iar la Bucureºti ia fiinþã un cãmin pentru aromâni ºi se
pregãtesc noi învãþãtori. Pe la 1900 existau în Peninsula Balcanicã 6 ºcoli secundare ºi 119 ºcoli
primare cu limba de predare maternã, în care învãþau copiii aromânilor ºi ai meglenoromânilor.
Dupã Rãzboaiele Balcanice (1912-1913),
macedoromânii nu mai pot fi ajutaþi, învãþãtorii
lor fiind prigoniþi ºi persecutaþi.
Înfiinþarea ºcolilor româneºti în regiunile
locuite de aromâni a avut drept urmare ºi apariþia unei literaturi culte în dialectul aromân,
începând cu secolul al XX-lea. Dintre reprezentanþii cei mai de seamã ai acestei direcþii
literare, pot fi amintiþi: Constantin Belemace
(1844-1932), George Murnu (1868-1957), Nuºi
Tulliu (1872-1941), Nicolae Batzaria (18471952), Marcu Beza (1882-1945), Nida Boga
(1886-1974).
Aromâna ºi aromânistica
în ultimii 50 de ani
Dupã o perioadã de stagnare, datoratã celui de-Al Doilea Rãzboi Mondial ºi instaurãrii
regimului totalitar în România, începând cu anii
‘60 ai secolului trecut, în România dar ºi în
strãinãtate, studiul aromânei este revitalizat.
Este suficient sã amintim aici, în primul rând,
monumentalul Dicþionar general ºi etimologic
al dialectului aromân, Bucureºti, Editura Academiei (ed. I 1963; ed. a II-a augmentatã 1974),

realizat de unul dintre cei mai strãluciþi lingviºti
pe care i-au dat aromânii, Tache Papahagi
(1892-1977), fost profesor la Facultatea de Litere ºi Filozofie a Universitãþii din Bucureºti.
Tot în anii ‘60 se va publica ºi cea mai
veche carte de slujbã bisericeascã scrisã în aromânã. Este vorba despre un liturghier rãmas
pânã la acea datã în manuscris, redactat cu alfabet grecesc, probabil în Albania, ºi datând din
secolul al XVIII-lea. Liturghierul a fost studiat
ºi publicat în 1962, în Editura Academiei, de
Matilda Caragiu-Marioþeanu, sub titlul Liturghier aromânesc. Un manuscris.
Menþionãm apoi volumele: Fono-morfologie aromânã. Studii de dialectologie structuralã. Bucureºti, Editura Academiei, 1968 ºi
Dicþionar aromân (macedo-vlah) DIARO A-D,
Bucureºti, Editura Enciclopedicã, 1997, de Matilda Caragiu-Marioþeanu, Cercetãri asupra aromânei vorbite în Dobrogea. Fonetica. Observaþii asupra sistemului fonologic, Bucureºti,
Editura Academiei, 1972, de Nicolae Saramandu, Relaþii lingvistice ale aromânilor cu slavii
de sud. Cuvinte de origine slavã, Bucureºti, Editura Litera, 1980, de Elena Scãrlãtoiu.
Rod al unor cercetãri de teren în Albania ºi
în Republica Macedonia este ºi teza de doctorat
susþinutã în 1974 de Petru Neiescu: Vocalismul
dialectului aromân din Albania ºi din Macedonia. Acelaºi lingvist publicã în 1997 în Editura
Academiei un Mic atlas al dialectului aromân
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O bibliografie a lucrãrilor de dialectologie
privitoare la aromânã, apãrute în România pânã
în 1980 se gãseºte în Tratat de dialectologie
româneascã, apãrut la Craiova, Editura Scrisul
Românesc, p. 775-853, iar a celor apãrute în
strãinãtate (alãturi de cele referitoare la meglenoromânã ºi istroromânã), în FD, X, 1991, p.
145-153. Prima a fost realizatã de D. Zagarodnâi, iar a doua de N. Saramandu. În Balkan-Archiv, Neue Folge, nr. 28/29 din 20032004, Thede Kahl publicã o bibliografie comentatã a lucrãrilor privitoare la aromâni ºi meglenoromâni: Aromunen und meglenitische Vlachen. Wachsendes Interesse im Südosteuropa
Kommentierte Bibliographie, p. 9-118.
Interes crescând atât pentru literatura cultã, cât ºi pentru cea popularã aromâneascã poate
fi semnalat începând cu anii ‘70. Demne de
amintit sunt volumele: Antologie liricã aromânã, Bucureºti, Editura Univers, 1975 ºi Antologie de prozã aromânã, Bucureºti, Editura
Univers, 1977 (ambele îngrijite de Hristu Cândroveanu, cu transpunere în dacoromânã), Ecou
de cântec aromânesc, Bucureºti, Editura Litera,
1985 (antologie de Atanasie Nasta), Muºata fãrºeroata Marica, Bucureºti, Editura Litera, 1988,
de Hristu Leaghi, precum ºi transpunerea în
aromânã a poeziilor lui Mihai Eminescu, realizatã la Ed. Minerva, în 1981, de Chirata
Iorgoveanu, Ioan Cutova, Costa Guli, George
Perdichi (M. Eminescu, Puizii, ediþie de Chirata
Iorgoveanu). Nu putem omite nici volumele Antologie popularã aromânã, Bucureºti, Editura
Minerva, 1976 (ediþie îngrijitã, prefaþã ºi transpunere de Chirata Iorgoveanu-Dumitru), Folclor armãn grãmustean, Bucureºti, Ed. Minerva, 1982 de Nicolae Gh. Caraiani ºi Nicolae
Saramandu, Carabeu, lãi carabeu. Lilici dit lirica armâneascã grãmusteanã, Bucureºti, Ed.
Minerva 1985 (culegãtor Dina Cuvata, ediþie de
Hristu Cândroveanu), Mioriþa la dacoromâni ºi
aromâni (texte folclorice), Bucureºti, Ed. Minerva, 1992 (ediþie îngrijitã de Nicolae Saramandu, introducere de Emilia ªt. Milicescu),
Das Süddonaulatein heute. Latina suddunãreanã azi. Texte pri graiulu armânesc. Aromunische Texte [Piatra-Neamþ] 1982 (de Catrina Barba
ºi Vasile Barba) ºi antologia Un veac de poezie
aromânã, Bucureºti, Ed. Cartea Româneascã,
1985 (introducere ºi prezentarea autorilor: Hristu
Cândroveanu, ed. ºi note Kira Iorgoveanu, transpuneri: Hristu Cândroveanu, Kira Iorgoveanu).
Trebuie amintitã aici ºi revista Deºteptarea, editatã de Ministerul Culturii, avându-l director pe
poetul Hristu Cândroveanu.
Un rol important în promovarea aromâ-
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din Albania ºi din fosta Republicã Iugoslavã
Macedonia, 360 p. + 31 de planºe.
În 1988, la Freiburg i. Br., Vasile G. Barba
scoate o nouã ediþie a celebrei Gramaticã aromânã icã macedonovlahã a lui Mihail G. Boiagi.
Sinteze asupra idiomului aromân au fost
incluse în unele lucrãri cu caracter de manuale
universitare sau tratate: I. Coteanu, Elemente de
dialectologie a limbii române, Bucureºti, Editura ªtiinþificã, 1961; Liliana Ionescu-Ruxãndoiu, Probleme de dialectologie românã, Bucureºti, 1973; Matilda Caragiu-Marioþeanu,
Compendiu de dialectologie românã nord- ºi
sud-dunãreanã, Bucureºti, EªE, 1975; idem, în
manualul Dialectologie românã, Bucureºti, Editura Didacticã ºi Pedagogicã, 1977; N. Saramandu în Tratat de dialectologie româneascã,
Craiova, Ed. Scrisul Românesc, 1984; V. Frãþilã, Probleme de dialectologie românã, Timiºoara, TUT, 1987; idem, ibidem, Blaj, Editura
„Astra blãjeanã”, 2010.
Demne de menþionat sunt contribuþiile esenþiale în cunoaºterea romanitãþii orientale datorate lui Nicolae Saramandu: Romanitatea orientalã, Bucureºti, Editura Academiei, 2004,
Studii aromâne ºi meglenoromâne, Constanþa,
Ed. Ex Ponto, 2003, Structura aromânei actuale. Graiurile din Dobrogea. Texte dialectale,
Bucureºti, Editura Academiei, 2005; Aromâna
vorbitã în Dobrogea. Texte dialectale. Glosar,
Bucureºti, Editura Academiei, 2007, ca ºi cele
ale Marianei Bara: Le lexique latin herité en
aromain dans une perspective romane, München, Lincone Europa Verlag, 2004, sau Limba
armãneascã. Vocabular ºi stil, Bucureºti, Cartea Universitarã, 2007; Maria Bara, Thede Kahl,
Andrej Sobolev, Die südaromunische Mundart
von Turia (Pindos), Syntax, Lexik, Ethnolinguistik, Texte, München, Biblion Verlag, 2005;
Manuela Nevaci, Verbul în aromânã. Structurã
ºi valori, Bucureºti, Editura Academiei, 2006.
Regretatul Radu Sp. Popescu împreunã cu
Tudor Balkanski, au publicat la Craiova în Editura Beladi, în 1995: Aromânii din Rodopii
Bulgariei ºi graiul lor.
În 1985, cercetãtorii germani Wolfgang
Dahmen ºi Johannes Kramer editeazã Aromunischer Sprachatlas. Atlasul lingvistic aromân.
ALIA în douã volume: vol. I 1985; vol. al II-lea
1994. Localitãþile anchetate se aflã în Republica
Macedonia ºi în Grecia.
În 1995, Dicþionarul lui Tache Papahagi a
fost „turnat tru un Dictsionar rumãn-armãn”
într-o ediþie preliminarã ºi parþialã, realizatã de
Tiberiu Cunia (Syracuse, NY-USA, Constanþa
România, Ed. Cartea Aromânã).
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nisticii, a literaturii, istoriei ºi culturii aromânilor l-a avut ºi îl are de mai bine de douã decenii
revista Zborlu a Nostru, fondatã ºi condusã de
Vasile G. Barba, revistã ce apare la Freiburg i.
Br. (Germania).
O menþiune specialã meritã Editura
Cartea Armânã, fondatã de Tiberiu Cunia. În
aceastã editurã au apãrut pânã în momentul de
faþã aproximativ 60 de volume din autori aromâni clasici ºi contemporani, precum ºi unii din
litertura [daco]românã transpuºi în aromânã,
respectiv, unii în ediþie paralelã armãnã-rumãnã.
Iatã numai câteva dintre volumele apãrute aici:
Nicolae Batzaria, Pãrãvulii, 1989; Dina Cuvata,
Zghic di Moarti, 1989, Nushi Tulliu, Puizii,
1989; George Murnu, Bair di Cãntic Armãnesc,
1989; Constantin Belemace, Dimãndarea Pãrinteascã, 1990; Dina Cuvata, Sãrmãnitsa, 1990;
Ilie A. Ceara, Nihita Turnari, 1991; Thiuhari
Mihadashlu, Botsi di Didindi, 1991; E. Stere, M.
Bara, Frãmturi di Banã, 1993; Zicu A. Araia,
Fudzi Haraua di la noi, 1993; L. Blaga (transpuneri I. Zeannã), Puizii Aleapti, 1995; Ilie A.
Ceara, Aharistul, 1996 etc., Vanghea MihaniSterghiu, Trãdzeri, 1992, Kira I. Mantsu, Steauã
di Dor, 1994.
În Editura Fundaþiei Culturale Aromâne
„Dimãndare a Pãrinteascã”, sub direcþia lui Hristu
Cândroveanu pânã în 2001 au apãrut peste 30 de
volume (unele în limba românã literarã).
În sfârºit, Biblioteca Naþionalã Armãneascã
„Constantin Belemace”, fondatã de Uniunea pentru
Cultura Aromânilor – Unia ti Culturã a Armãnjlor
dit Machidunii, din Scopie, începând din 1997
pânã în 2002 a publicat circa 40 de volume.
Vanghea Mihani-Sterghiu a publicat peste
30 de volume dintre care amintim aici: Vreare
fârâ mardzinâ, Chindisiti Mirãchi, Armânj Machidunits, Puntsâ di Aer, Casi fârâ Pãrmatsi,
Mushatili Armâni.
Dina Cuvata ne-a dat o traducere completã aromânã a Bibliei, Skopje 2004. Iliada,
1994, Odiseia, 2005, Firdousi, Shaname (Cronica Shahanjlor), 1999, Divina Comedii 2001,
Eneida 2003; Cãnticlu a Nibelundzilor, 2004.
Editura ºi Fundaþia „Cartea Aromânã”
tipãresc Rivista di Literaturã shi Studii Armãni
cu 2 apariþii pe an începând din 1994 ºi pânã în
2004. Au apãrut peste 30 de volume.
Cartea referitoare la istoria aromânilor a
fost mai puþin reprezentatã, dar nu complet neglijatã. În Editura Academiei, în 1984 a apãrut
volumul Studii istorice privitoare la trecutul
românilor de peste Dunãre de G. Murnu, ediþie
îngrijitã ºi studiu introductiv de Nicolae ªerban
Tanaºoca, iar la Editura Enciclopedicã, în 1994,
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cartea cercetãtorului austriac (cu origini aromâne), Max Demeter Peyfuss, Chestiunea
armãneascã. Evoluþia ei de la origini pânã la
pacea de la Bucureºti (1913) ºi poziþia AustroUngariei, în traducerea lui Nicolae ªerban Tanaºoca (titlul în germanã: Die aromunisches
Frage. Ihre Entwicklung von den Ursprüngen
bis zum Frieden von Bukarest (1913) und die
Haltung Österreich-Ungarns). În sfârºit, la Editura Fundaþiei Culturale Române, Bucureºti, 1998,
a apãrut volumul: Aromânii. Istorie. Limbã.
Destin (coordonator Neagu Djuvara), în care, în
afara coordonatorului lucrãrii, mai semneazã:
Cicerone Poghirc, Petre S. Nãsturel, Matei Cazacu, Max Demeter Peyfuss, Mihaela Baciu ºi
Matilda Caragiu-Marioþeanu.
La Editura „Cartea aromânã”, Tãnase
Bujduveanu a publicat, în 1997, volumul Romanitatea balcanicã ºi civilizaþia aromânilor.
„Explozia” aceasta de literaturã popularã
ºi cultã aromâneascã, impune, mai ales în ceea
ce-i priveºte pe scriitorii contemporani, dar ºi pe
cei mai vechi, a cãror operã a rãmas integral sau
doar parþial ineditã, excerptarea cuvintelor, precum ºi a variantelor fonetice ºi morfologice sau
a unor sensuri necunoscute pânã în prezent, ºi
necuprinse în cea mai valoroasã operã lexicograficã armãneascã Dicþionarul dialectului aromân, general ºi etimologic, al lui Tache Papahagi. De lucrul acesta ºi-au dat seama deja
autorii ºi editorii unora din volumele apãrute în
Editura Cartea Aromânã, întrucât începând cu
Sãrmãnitsa lui Dina Cuvata, toate volumele au
ca anexã un glosar. Intenþia editurii este ca aceste „glosare” sã fie strânse apoi într-un dicþionar. Ne permitem sã sugerãm ca înainte de
realizarea Dicþionarului propriu-zis sã se întocmeascã un supliment la Dicþionarul lui Tache
Papahagi, aºa cum au procedat, la un moment
dat, autorii Dicþionarului explicativ al limbii
române, pentru a ajunge mai repede la cei interesaþi. De asemenea le revine specialiºtilor
sarcina de a stabili etimologia termenilor pânã
acum necunoscuþi.
În altã ordine de idei, devine din ce în ce
mai necesarã cercetarea limbii ºi a stilului scriitorilor aromâni, mai ales cã opera acestora se
aratã tot mai diversificatã (vezi în acest sens Gh.
Caragiani, Scriitori aromâni (macedoromâni):
ce fel de literaturã, ce fel de viitor?, în volumul
colectiv Studii aromâne, Bucureºti, Editura
Fundaþiei Culturale Române, 1999, p. 85-114;
Ofelia Ichim & Florin-Teodor Olariu, Limba ºi
literatura românã în spaþiul etnocultural dacoromânesc ºi în diaspora, Iaºi, 2003, Mariana
Bara, Panorama armãneascã. Vocabular ºi stil,
Bucureºti, Cartea Universitarã, 2007, p. 159-179.
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Metsovo – un cuib de vlahi
Diana ªANDOR

vedit a nu fi deloc aºa. Doar vãzând ochii aceia
înlãcrimaþi ai bãtrânilor care te întreabã cu emoþie „Esti di’ megala Vlahie?...”(Eºti din Marea Vlahie?) îþi dã un sentiment greu de redat în
cuvinte. Ei încã pãstreazã în suflete dorul a
ceva... acel dor ancestral, transmis conºtient sau
inconºtient de înaintaºii lor.
Aproape toate localitãþile vlahe din Epir,
nordul Greciei, au fost rebotezate cu nume greceºti. Asta ca sã li se piardã istoria. Arminciu a
fost rebotezat Metsovo. Este unul dintre cele
mai pitoreºti ºi tradiþionale zone ale Greciei.
Micul sãtuc este construit sub forma unui
amfiteatru, pe unul dintre cele mai înalte vârfuri
ale culmilor Pindos, la o altitudine de 1156 de
metri, la 60 de kilometri de cel mai apropiat
oraº, Ioanina. Este situat în Epirus, în Munþii
Pindus, la nordul Meteorelor. Zona în care se aflã
este una foarte muntoasã, numitã „Valia calda”.
Reprezintã o comunitate de aromâni ce pãstreazã încã vie limba vlahã. Chiar ºi aici, în vârf
de munte, turismul este principala sursã de venit
pentru cei 6.000 de locuitori. Anual Metsovo
primeºte aproximativ 20.000 de turiºti, în sat
existând 18 hoteluri. Azi, pãstorii de odinioarã
au devenit hotelieri, proprietari de restaurante
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xistenþa noastrã este într-o continuã
transformare, atât prin oamenii pe
care-i întâlnim, cât ºi prin faptele
noastre, care ne marcheazã plãcut sau neplãcut.
Mai mult decât atât, trãim anumite întâmplãri
care îºi gãsesc explicaþii abia în timp. Mersul
ciclic al vieþii ne dã ocazia sã reintrãm în contact
cu ele, tocmai pentru a le regãsi raþiunea. Motiv
pentru care pãstrez, în minte, ideea cã nimic nu
este întâmplãtor
Carl Gustav Jung este cel care a introdus
termenul de „sincronicitate” pentru a desemna
acele coincidenþe pe care toþi le trãim uneori,
acele serii de evenimente neobiºnuite care ne
transformã în personajele unei povestiri misterioase ºi pline de sens – povestea vieþii
noastre. (Combs, Holland: 2011. p.12)
Cum totul are o ordine prestabilitã în Univers, aºa ºi cele menþionate mai sus sunt o scurtã
introducere în prezentarea unui episod frumos,
din viaþa mea. Mereu interesatã de cultura ºi
istoria vlahilor, am avut ºansa sã trãiesc, puþin,
alãturi de vlahii din Grecia. E vorba despre
vlahii din Metsovo sau Perla Pindului, cum mai
este numit acest sat. Numele armãnesc al satului
este Aminciu.
Perioada petrecutã acolo m-a îmbogãþit sufleteºte, lucru pentru care-i
mulþumesc lui Dumnezeu.
Când vezi minunatele case de
piatrã, ridicate pe acele stânci abrupte
de munte, te gândeºti câtã putere creatoare poate sãlãºlui într-un suflet motivat ºi animat de dorinþa de a gãsi un
adãpost pe mãsura firii.
Probabil, mulþi dintre noi ar merge cu pãreri preconcepute legate de
metsoviteni, cã fiind oameni de munte
ar avea o atitudine mai puþin prietenoasã, în special cu strãinii. Lucru do-
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Unele femei bãtrâne, mai ales fârºeroate, cãci în sat erau
ºi vreo cinci – ºase familii de fârºeroþi, purtau tatuate pe
frunte, între sprâncene, o cruce albastrã – obicei moºtenit de
cine ºtie când – ca semn distinctiv cã sunt creºtine. La
vederea lor, turcii se aplecau pânã la pãmânt ºi le lãsau sã
treacã netulburate. (Zeanea: 2002. p.85)
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sau comercianþi de vin sau brânzã, pentru miile
de turiºti care viziteazã regiunea. Deºi situat la
înãlþime, Metsovo primeºte turiºti ºi iarna, când
zãpada poate ajunge ºi la patru metri înãlþime.
Potrivit primarului localitãþii, veniturile totale
rezultate de pe urma turismului sunt greu de
cuantificat, dat fiind cã majoritatea sunt afaceri
de familie. Preþul unei nopþi de cazare variazã
între 40-100 de euro, 2 la sutã din încasãrile
totale ale particularilor mergând cãtre primãrie.
Metsovo este considerat a fi cel mai frumos sat vlah din Grecia ºi unul dintre cele mai
mari din Balcani. A fost construit de agricultori
într-o poziþie foarte privilegiatã, pe principala
trecãtoare dintre Epir ºi Tesalia.
Când intri în sat, de fapt eºti pe punctul cel
mai de sus. Casele sunt cel puþin pe douã
niveluri, dacã nu trei sau patru, printre ele foarte
multe hoteluri mici ºi mari, precum ºi celebrele
taverne. De remarcat e cã toate clãdirile încearcã
sã pãstreze arhitectura veche, fiind din piatrã sau
mãcar imitând acest material, cu balcoane de
lemn ºi multe alte decoraþiuni din lemn.
Este un sat extrem de frumos, care te face
sã crezi cã ai adevãrate reverii acolo sus, în
inima munþilor, fiind cu neputinþã sã existe un
sat atât de frumos creat pe acele stânci abrupte.
ªi totuºi existã... ºi mai presus de orice existã ºi
acei omuleþi care au un farmec anume. Îi vezi în
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grupuri vorbind ºi zâmbind prietenos între ei,
având impresia cã nu s-au vãzut de ani de zile,
zâmbesc ºi se uitã curios la fiecare turist venit.
Pentru ei, turiºtii sunt o sursã de supravieþuire,
dar uneori ºi de melancolie. Nu exagerez când
spun melancolie, þinând cont de faptul cã aºezându-mã lângã un grup de bãtrânele, le-am
salutat în limba greacã, întrebându-le dacã vorbesc vlãheºte „milate vlahika?” (vorbiþi vlahona?) Entuziasmate, au început sã rãspundã în cor
pe limba lor dragã, cu un dulce accent moldovenesc: „Nie! Tut suntem armâni!”, a fost
rãspunsul. („Nie” fiind echivalentul lui „Da”, în
limba greacã). M-a impresionat una din doamne
care m-a întrebat: „eti di’ Megala Vlahie”.
(Marea Vlahie?) Mi s-a pãrut cel mai frumos
mesaj patriotic pe care l-am auzit vreodatã. Ne-a
invitat la dânsa, pe mine ºi pe prietenii mei,
fãcându-ne cunoºtinþã cu familia ei dar ºi cu
„câinele mieu, Lupu”. Avea un accent de copil
mic care pare cã acum învaþã cuvintele, într-un
dialect moldovenesc. Ne-a promis cã a doua zi
ne va face „cozonaþi”, cum obiºnuiesc sã facã de
Crãciun sau când sãrbãtoresc ziua cuiva. Dacã
bãtrânica noastrã (manoula) a fost entuziasmatã
sã vorbeascã vlahona, nepotul ei Tolis (prescurtarea de la Apostolis), prietenos de altfel, a
preferat sã vorbeascã în greacã cu noi. Probabil
neºtiind atât de bine vlahona, a considerat ca e
mai uºor pentru el sã ne vorbeascã în limba pe
care o vorbeºte la ºcoalã, dar ºi pe internet sau în
„pareea” lui (grupul de prieteni).
Spre searã, mergând la una din multele
taverne care ne ispiteau care mai de care cu
mirosurile minunate de mâncare, ne-am aºezat
la o masã. Patronul, care are ºi bunul obicei de a
veni sã salute clienþii, auzind cã suntem români,
s-a arãtat foarte prietenos cu noi spunându-ne
„Noi oaci tut zburãm vlaheºte!” (Noi aici toþi
vorbim vlaheºte), spunându-ne cã ºi el are rude
în Constanþa. Deºi nemaivizitând demult
România, îºi alinã dorul primind vizita rudelor
sale, din România, aici, în Metsovo.
A doua zi, vizitând-o pe Manoula, ne-a
povestit de ce tinerii nu prea mai vorbesc în public vlahona, cum limba lor strãmoºeascã începe
sã se piardã, lucru care nu e din cauza grecilor,
cât mai mult a aromânilor care nu au insistat
sã-ºi impunã propriile valori cum o fãceau pe
vremuri, scoþând în lume nume sonore în cultura
ºi politica greceascã.
Ca o parantezã aº aminti o altã mãrturie,
cititã pe internet, de data aceasta, a doamnei
Marica Varduni Spanache care face pertinenta
afirmaþie: „Învãþãmântul în limba românã din
Nordul Greciei a fost ucis cu sprijinul direcþiei

nordul Greciei a fost ucis cu sprijinul direct al
României comuniste. A fost o mare pagubã, atât
pentru romanitate, cât ºi pentru elenism. „Ceea
ce ungurii au încercat cu românii în Transilvania, de-a lungul sutelor de ani, ºi nu le-a
reuºit, grecilor le-a reuºit cu aromânii”.
Am þinut sã evoc acest episod al vieþii
mele deoarece puþini ºtiu cã în Grecia de azi,
vlahii nu sunt priviþi tocmai bine. Expresii
precum „vlahul ãsta” (re ton Vlacho), „comportamentul vlãhesc” (vlachika ferisimata) sau „un
vlah fie el ºi civilizat tot a vlah miroase” (o
Vlachos ki an palitevtei pali Vlachia mirizei)
pot fi auzite destul de des în Grecia
În prezent, aromâna se învaþã doar în cadrul familiei, niciodatã în asociaþii sau ºcoli.
Acest lucru nefiind un obstacol, dimpotrivã e o
datorie moralã care trebuie îndeplinitã cu mândrie, o zestre transmisã obligatoriu de la pãrinþii
pãrinþilor lor. Dureros e cã tinerii evitã sã vorbeascã în public limba aromânã, o vorbesc doar
pe ascuns ºi în vetrele lor sau strict cu confraþii
lor. Dar important e cã se vorbeºte.
De asemenea, folclorul aromân este foarte
bine conservat, organizându-se anual numeroase spectacole folclorice de mare anvergurã. În
Metsovo, au avut loc în ultimii 20 de ani numeroase festivaluri, la care au participat peste
40.000 de persoane, acestea fiind cele mai mari
spectacole aromâne, de acest gen, din lume.
Metsovo e un loc cu o puternicã încãrcãturã istoricã, dar ºi folcloricã.. Aici se înþelege
cel mai bine diferenþa între tradiþie ºi tradiþionalism, aºa cum spunea Jarosav Pelikan, unul
dintre cei mai importanþi istorici ai creºtinismului „Tradiþia este credinþa vie a morþilor. Tradiþionalismul este credinþa moartã a celor vii.”
(The Vindication of tradition.)
Pentru cei doritori sã viziteze acest frumos
sat din inima munþilor, le recomand sã vinã cu
cãldurã, cazarea e foarte bunã, sunt o mulþime
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României comuniste. Pe vremea mea, în urmã
cu mai bine de 70 de ani, ºcoala funcþiona în
casa bunicului meu. La noi ºcolile aromâneºti
erau recunoscute încã din vremea turcilor, din a
doua jumãtate a secolului al XIX-lea”.
Spunea cã-ºi aminteºte cã ºi mama ei, nãscutã în 1898, a urmat acea ºcoalã. Vreo 60-70 de
elevi, care abia încãpeau în casa bunicului. Toþi
învãþau armâneºte, greceºte ºi româneºte. Când
terminau ºcoala primarã, se duceau la gimnaziu
în Ianina, apoi la Suruna (Tesaloniki), la liceu,
la ºcoala profesionalã, ºi dupã aceea la ªcoala
Comercialã Superioarã, cu rang de facultate.
Funcþiona întreg sistemul în limba românã, astfel cã unii dintre tinerii noºtri plecau dupã aceea
în România, Ungaria sau Austria. Pe vremea
aceea, puþini copii de aromâni mergeau la ºcoli
greceºti, cãci costa mult, pe când ºcolile româneºti erau gratis. Din aceasta cauzã, unii greci se
declarau ascendenþi aromâni, ca sã poatã sã-ºi
dea copiii la ºcoli.
Dar guvernului grec nu i-a convenit niciodatã sã aibã pe teritoriul sãu ºcoli româneºti. În
anii 1938-1939, când la putere era dictatorul
Metaxa, dacã erai auzit vorbind aromâneºte pe
stradã, te amendau cu 3 drahme de fiecare cuvânt, mãcar cã erai elev la ºcoala româneascã
oficialã.
Aºa cã sfârºitul rãzboiului, în cursul cãruia România a fost mult timp în tabãra inamicã
a Greciei, a fost ocazia perfectã pentru Atena de
a dispune închiderea tuturor ºcolilor româneºti.
În scurt timp, în România s-a instaurat regimul
comunist ºi pe nimeni n-a mai interesat ce se
întâmpla cu noi. Eram speriaþi. Speram cã se vor
redeschide clasele printr-un miracol. Am sperat
un an, am sperat doi, am sperat trei... Apoi,
ne-am resemnat, dar nici la altã ºcoalã n-am mai
mers. Mai târziu, Ceauºescu a desãvârºit situaþia, vânzând toate ºcolile româneºti statului
grec. Astfel, învãþãmântul în limba românã din
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de hoteluri-pensiune, în centru se gãsesc
numeroase taverne, cafenele în aer liber sau
închise, discoteci, cluburi, brutãrii, plãcintãrii,
marketuri, aprozare, magazine cu suveniruri etc.
Preþurile sunt ca peste tot în Grecia, nici mai
mari, nici mai mici.
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Metsovo - sat situat în pitoreasca trecãtoare dintre Epir ºi Tesalia

Timiºoara, puntea de legãturã
dintre Viena, Budapesta ºi Balcani
În 23 ºi 24 noiembrie, Comunitatea Armânã din Timiºoara (preºedinte, Steryu Toza) a
organizat, cu sprijinul Consiliului Judeþean Timiº ºi al Primãriei Timiºoara, sãrbãtoarea
anualã a armânilor ºi megleniþilor din Banat. Sãrbãtoarea a urmat tradiþia „Casei noastre
armâneºti 2011”, care a adunat la Filarmonica din Timiºoara nu doar armâni, ci ºi timiºoreni
interesaþi de subiect, alãturi de personalitãþi ale spaþiului public ºi oameni politici. Anul
acesta, tema a fost „Timiºoara, puntea de legãturã dintre Viena, Budapesta ºi Balcani”, ceea
ce a permis asocierea cu ideea de Timiºoara - capitalã culturalã europeanã 2021. Au avut loc
activitãþi specifice comunitãþii armâneºti: o piesã de teatru, un spectacol balcanic, un atelier,
lansãri de carte (inclusiv cel mai nou volum al lui Eugen Matzota: „Istoria armânilor în
date”). Pe lângã armâni ºi megleniþi din Banat, au participat invitaþi din Albania, Bulgaria,
Grecia, Macedonia, Serbia, precum ºi din alte pãrþi ale României. (a.g.)
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O moºtenire unicat: iubirea de oameni1
Savantul. Magistrul. Omul
- Prof. univ. dr. D.H.C. GHEORGHE POP
Prof. univ. dr. D.H.C. mult. Victor V. GRECU
Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu,
Cercetãtor ºtiinþific I al Academiei Române, Vicepreºedinte al ASTREI

1
2

denþi cu viaþa ºi biruinþele existenþei academice, publicatã în venerabilul „dascãl de cuget
ºi simþire româneascã”, Glasul Maramureºului
(miercuri, 19 decembrie, 2001, p. 5), cu prilejul
jubileului de 80 de ani!, îºi perpetueazã profesiunea de credinþã, cu incandescenþa ºi patosul
unei rugãciuni: „În concepþia mea, a fi un bun
dascãl, de orice specialitate ar fi, nu înseamnã
numai a fi un bun specialist, a avea fiºele ultimelor noutãþi, care se consumã cu emfazã calculatã, ci înseamnã a fi ºi un bun educator, un
bun pedagog ºi patriot (! s.n.), adicã a iubi pânã
la dãruire totalã omul, tânãrul care vine în ºcoalã
încrezãtor sã devoreze idei, sã-ºi contureze personalitatea prin „virtutea credinþei ºi iubirea de
adevãr”2, „a iubi pânã la dãruire totalã þara cu
viitorul ei” (! s.n.). Un inegalabil catehism al
celei mai nobile, mai sacre, mai împovãrãtoare

O sintezã redusã (1/3), a fost înaintatã ºi la Revista Românã, Iaºi, pentru fraþii noºtri basarabeni.
În interviul realizat de V. R. Ghenceanu, La ceas aniversar, publicat în Volumul omagial, Gheorghe Pop la ceas
aniversar, coordonat de prof. univ. dr. Nicolae Felecan, Baia Mare, Editura Universitãþii de Nord, 2001, p. 6.
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ste un privilegiu providenþial hãrãzit
plaiurilor bãimãrene, binecuvântate
în omenie ºi hãrnicie ºi primenite în
românism, acela de a fi împodobit zestrea spiritualã naþionalã cu fiii lor – neîntrecuþi în vrednicie româneascã –, aºa cum au fost ºi cum
triumfã ºi astãzi, în crezul jertfirii întru înveºnicirea dãinuirii noastre româneºti, slujirii ºi propãºirii neamului în ritmul naþiunilor civilizate
ale lumii.
Magistrul Gheorghe Pop s-a sãvârºit, înavuþindu-ne cu cel mai preþios dar, cel mai râvnit
talisman al facturii noastre umane, pãmântene ºi
vremelnice, veghindu-ne devenirea ºi înnobilându-ne ivirea ºi destinul, cu stenica ºi tonica
IUBIRE DE OAMENI!
hrãnindu-ne ademenirea în zburdalnica
dar amãgitoarea bucurie, nostalgicã ºi efemerã,
de: A FI! Cãci nu este un truism, nicidecum o
erezie, a-i atribui, revigorând, memorabila preþuire: „un om cât un secol...!”, spunea Slavici
despre ªaguna.
Cu Magistrul Gheorghe Pop ne-am hãrãzit destinul în împlinirea crezului slujirii la
Altarul iubirii de Oameni! El ne-a înnobilat binecuvântarea ivirii, pe care am cinstit-o prin
toate dorurile, principiile ºi fãptuirile noastre,
îmbobocind-o perpetuu!
Acesta a fost vectorul ascensional care
ne-a vegheat ºi ne-a fortificat suiºul ºtiinþific ºi
didactic, cu obida tãcutã, cu râvna arzând neostoitã ºi cu triumfurile lui!
În Scrisoare deschisã cãtre colegi ºi stu-
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misiuni, care nu-i prielnicã oricui: aceea de
Dascãl – fãurar de Oameni!
Cu Magistrul Gheorghe Pop ne-am îngemãnat vrerile ºi crezul participând, de 45 de
ani!, la acþiunile ºi sesiunile ºtiinþifice mãnoase,
naþionale, organizate pe întreg cuprinsul românesc, dar neîndestulãtor de preþuitã ºi veneratã,
Societatea de ªtiinþe Filologice din România,
care, atunci când Academia Românã – emblema
identitãþii ºi unitãþii noastre româneºti! – era
obstrucþionatã de inchiziþia comunistã, reprezenta unicul organism de adâncã ºi fertilã legãturã directã cu personalul didactico-ºtiinþific
ºi elita intelectualã. Ea a însemnat, ca ºi astãzi, o
inegalabilã ºi fecundã ºcoalã a adulmecãrii ispitelor, deliciilor ºi triumfurilor cercetãrii ºtiinþifice, a strunirii canoanelor cercetãrii ºi rigorilor
creaþiei ºtiinþifice, sub bagheta unor magicieni
ai iniþierii ºi împlinirii în creaþia ºtiinþificã: Emil
Boldan, Boris Cazacu, triumfând în tactul, devotamentul ºi dragostea copleºitoare dãruite
discipolilor, Ion Hangiu, Mircea Anghelescu,
Dorina Nicolescu, Pavel Ruxãndoiu, Nicolae
Saramandu, Mircea Frânculescu, Florentina
Sânmihãian, alãturi de colaboratori, înmugureau
împlinirile creative ale acestui eminent for ºtiinþific, de consacrat prestigiu naþional ºi internaþional.
Asimilând ºi fructificând pildele ºi îndemnurile magiºtrilor noºtri, într-o perpetuã competiþie a preþuirii, nobilã ºi demnã, ne-am înfrãþit
în patima creaþiei ºtiinþifice, împlinind adevãrul
testamentar peren, magistral consacrat de Cel
din Lancrãm: „singurul surâs al tragediei noastre
este creativitatea”! – „surâsul” veºniciei!
În ademenirea acesteia, participam la multiple sesiuni ºtiinþifice ºi, fiind doritori cazaþi în
aceeaºi camerã, ne împãrtãºeam revelaþiile cercetãrilor, îngemãnându-ne aspiraþiile, împlinind
chemarea ºi rodirile formative în partenerii
noºtri fideli: studenþii, mândria noastrã! – dãltuindu-le crezul consacrãrii slujirii oamenilor – ca
ºefi de catedrã, decani, prorectori, la Baia Mare,
respectiv, Oradea, apoi Magistrul Gheorghe Pop
rector. Lui îi revine cinstea de ctitor al învãþãmântului superior bãimãrean, ctitor al ºcolii
doctorale filologice bãimãrene, ctitor al
revistelor ºtiinþifice Buletinul ºtiinþific ºi Studii
ºi articole ale Facultãþii de Filologie.
În aceastã cooperare statornicã ºi fecundã
se desfãºurau sesiuni ºtiinþifice tematice, omagiale, ori comemorative, vizite, schimburi de
1
2
3

experienþã periodice, ritmice, între Baia Mare ºi
Oradea, ori cu alte Universitãþi ºi Institute, la
Bucureºti, Giurgiu, Constanþa, Galaþi, Bacãu,
Iaºi, Suceava, Cluj-Napoca, Baia Mare, Oradea,
Beiuº, Brad, Deva, Sebeº Alba, Lancrãm, Alba
Iulia, Teiuº, Blaj, Pãnade, Gherla, Reteag,
Nãsãud, Maieru, Hordou, Reghin, Târgu Mureº,
Ploieºti, Breaza, Braºov, Târgoviºte, Râmnicu
Vâlcea, Craiova, Turnu Severin etc.1 în Golgota
ameþitoare, nestãvilitã, a creaþiei ºtiinþifice, în
patosul modelãrii discipolilor, în ofensiva comunã a împlinirii aspiraþiilor ºi destinelor universitare ale rotundului pãmânt românesc.
Acumulãrile informaþionale trudnice, decantate în creuzetul gândirii creatoare a Magistrului, savant, pedagog ºi vraci al condeiului,
deopotrivã, pârguindu-se „în 10 cãrþi sau cursuri
universitare, 14 volume editate în calitate de
coordonator ºi autor2 fructificã explorãrile în
domeniile ºi ariile investigate, limba literarã,
dialectologia, gramatica limbii române, literatura, didactica formativã, pedagogia, didactica,
teologia etc., cunoscând apogeul în teza de doctorat, consacratã graiului maramureºean ºi triumfând cu docta ºi minuþioasa monografie
Graiul, etnografia ºi folclorul zonei Chioar, în
calitate de coautor ºi coordonator, încununatã,
în 1985, cu Premiul Timotei Cipariu al Academiei Române, bogatã zestre creatoare, condensatã pe cele douã meridiane ale ascensiunii
didactico-ºtiinþifice, emoþionant ºi regenerator
nemuritã – în salba celorlalte cãrþi –, în binomul
Vocaþii filologice ºi educaþionale – icoanã a
dãruirii oamenilor ºi a fructelor împlinirii ei!
Editarea ei a biruit prin zelul intempestiv,
de nestãvilit românism, al celui nãscut în patima
cãrþii, „Logodnica” lui!, Dr. Teodor Ardelean
(cãci nu putea fi alt prenume!), emblemã ºi promotor al emulaþiei spiritual-patriotice maramureºene! – cel al cãrui naº de botez al supremei
consacrãri ºtiinþifice, doctoratul – cum nu era
posibil altfel – a fost DRAGUL nostru confrate,
GHIÞÃ – omagiat aici!
Pârga tezaurului Sãu sufletesc, jertfelnic
ºi pãtimaº, mândria ºi bucuria lui: Studenþii!,
roind în preajma Pãrintelui lor spiritual ºi fala
lui, temeinic pregãtitã pentru a participa la confruntãri ºtiinþifice austere, ori competiþii artistice naþionale ºi internaþionale, obþinând primul
loc, ca ºi la sesiunile ºtiinþifice proprii3, onorate
de înþelepciunea ºi nobleþea sufleteascã a celor
mai de seamã specialiºti, academicieni ºi pro-

Gheorghe Pop, Vocaþii filologice ºi educaþionale, Baia Mare, Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu”, 2002, p. 182-201.
Prezentate, ori recenzate de Z. Macovei, T. Blajovici, Gheorghe Radu, Ion Cãlinescu, Aurel Câmpeanu, Victor Iancu,
Victor V. Grecu, în Gheorghe Pop, op. cit., p. 152-169.
Gheorghe Pop, Vocaþii filologice ºi educaþionale, p. 175-188.

Maieru, ori înãlþând marºul Craiului Munþilor la
Þebea lui Avrãmuþ, îngenunchiaþi în rugãciune,
de la a cãrui trecere în eternitate se împlinesc
acum 140 de ani!, ori ascultând înfriguraþi cuvintele incandescente ale profeþilor revoluþiei
paºoptiste, fremãtând jurãmântul dreptãþii, în
glasurile celor 40.000 de români însetaþi în dorul
libertãþii...!
Salba bogatã a fãptuirilor i-a dãruit Magistrului Gheorghe Pop înalte demnitãþi în structurile administraþiei locale ºi centrale, onorarea
cãrora i-a oferit Celui rãtãcit în modestie ºi oþelit
în patos, cununa preþuirii unanime, cum multe
aºijderea, pe aceste dealuri ºi vãi nu s-au pomenit!...
... sunt 43 de ani de când absolvenþii celor
douã Alma Mater, Baia Mare ºi Oradea, în ritm
cu uriaºa armatã studenþeascã a Þãrii, cinstindu-ºi dascãlii, opintesc la desãvârºirea destinelor naþiunii, atât de încercatã de istorie...
De-a lungul acestora, în fruntea sãvârºirii
tuturor acestor vrednicii, se aflã „Începãtorul a
toate...!”, Savantul, Magistrul, Omul Gheorghe
Pop.
Faþã de amarele realitãþi actuale, modelul
moral ºi profesional al Magistrului Gheorghe
Pop cheamã, îndeamnã la omenie, la cinste, la
demnitate în cultul fanatic al cãrora Savantul
ºi-a ghicit bucuria unicã de A FI!
Iar acest talisman într-un prezent în care
ura ºi rãutatea sunt blazonul competiþiei „superioritãþii”, sunt dominatele agoniei ascensionale fãrã merite, în care caratele omenescului
ºi-au pierdut identitatea, cum le atestã cu mâhnire, în aceastã ofensivã brutalã, sadicã, morala
fabulei lui Aurel Baranga: „Dacã nu poþi sã urci
/ Bârfeºti ºi spurci...”; sau spre finalul patului de
spital, un bard al românitãþii: „De vrei sã ai
succes / Învaþã sã urãºti...!” ori delicateþea nobilã a Magdei Isanos:
„Îmi pare-aºa de rãu cã se mai poate
Gãsi atâta vreme pentru urã
Când viaþa e de-abia o picãturã
Între minutu-acesta ce se bate
ªi celãlalt. ªi-mi pare ne-nþeles
Cã nu privim la Cer mai des
Cã nu culegem flori, cã nu zâmbim
Noi, care-atât de repede murim” (Murim
ca mâine)
... Dar „pietrele de temelie” (ªtefan Pascu)
durate atunci sunt coloanele trainice ale împlinirilor, triumfurilor ºi piscurilor ascensionale
la care atâta râvnim!
ªi, socotim potrivit, sã înnobilãm aceastã
rugã de cinstire cu reproducerea, în acest loc, a
finalului textului referatului întocmit de sub-
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fesori, Iorgu Iordan, Ion Coteanu, Alexandru
Graur, Dimitrie Macrea, Gheorghe Mihãilã, Ion
Zamfirescu, Marius Sala, Maria Manoliu, Sorin
Stati, Ion Gheþie, Gheorghe Chivu, Boris
Cazacu, Valeria Guþu-Romalo, Laura Vasiliu,
Mioara Avram, Florica Dimitrescu, Flora ªuteu,
Tudor Vianu, Romulus Todoran, Dumitru Pop,
Mircea Borcilã, Mircea Zdrenghea, G.C. Neamþu,
D. D. Draºoveanu, Elena Dragoº, Iosif Pervain,
Mircea Zaciu, Ion Vlad, Constantin Daicoviciu,
ªtefan Pascu, Hadrian Daicoviciu, Gavril
Istrate, Alexandru Husar, Gheorghe Mihãescu,
Constantin Ciopraga, Traian Cantemir, ªtefan
Munteanu, Gheorghe I. Tohãneanu, Eugen Todoran, Ileana Oancea, Vasile Þâra, Sergiu,
Drincu, Vasile Frãþilã dar ºi mulþi alþi magiºtri ºi
colegi, încât ºcoala universitarã româneascã se
muta, periodic ºi ritmic, la Baia Mare ori la
Oradea, deseori prestaþiile înlãnþuindu-se, lãsând seminþele înþelepciunii ºi scientismului lor
sã rodeascã îmbelºugat, pârguindu-se în izbânzile dascãlilor, cercetãtorilor, creatorilor, scriitorilor de astãzi...!
Aceºti magiºtri au fost, frecvent, însoþiþi
de avangarda unor mari magicieni ai scenei,
muzicieni, artiºti plastici, care au semãnat aici,
roditor, suflet românesc, simþire ºi hãrnicie româneascã, toate menite sã ne vegheze perenitatea cu granitul veºniciei: creaþia spiritualã!
Onoarea prezenþei Laurilor academismului ºi ºtiinþei româneºti a temeinicit pentru eternitate templele universitare din cele douã metropole, Baia Mare ºi Oradea, din cele douã Þãri,
vecine ºi gemene, ale rotundului pãmânt românesc, urcând din vechime: Þara Maramureºului ºi Þara Criºurilor, cu fiicele lor, Oradea ºi
Baia Mare!
Toate acestea au oferit studenþilor – raþiunea noastrã de a fi! – acumulãri ale cunoaºterii, elevaþii ºi incantaþii spirituale unice, de imprevizibile rodiri intelectuale ºi formative!
La împlinirea acestora, harul vocaþiei a
alãturat, deopotrivã, participarea constantã, de
vibrantã emulaþie patrioticã, formativã, alãturi
de roditorii ogoarelor, înverºunaþi în hãrnicie
româneascã, la entuziasta prestaþie în agriculturã, ce preceda începutul cursurilor universitare.
Rânduitã cu dreaptã rãsplatã, ea se convertea în vizite ºi excursii memorabile, de imprevizibil aport spiritual ºi formativ, în Deltã, la
chemarea Voievodului din Cetatea Sucevei ºi a
glasului clopotului Putnei, la mãnãstirile ºi monumentele istorice din Oltenia, ctitorii ale identitãþii ºi perenitãþii românilor, pe plaiurile
alinturilor româneºti nãsãudene, la Hordou ºi
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semnatul, ca referent, membru în comisia de
susþinere a tezei de doctorat a doctorandei Ioana
Veronica Bizo, final pe care, bolnav fiind, conducãtorul de doctorat, magistrul Gheorghe Pop
nu le-a mai putut recepta direct: „Toate contribuþiile eruditei teze se arcuiesc, ºi cu acest
prilej, în semn de ofrandã, de nehotarnicã preþuire, gratitudine ºi iubire, aºternutã la altarul
slujirii didactico-ºtiinþifice dragului nostru Magistru bãimãrean ºi neîntrecut maramureºean,
care a sporit renumele acestor binecuvântate
plaiuri româneºti cu numele sãu.
La acest providenþial ºi onorific prilej, culegem ºi înmãnunchiem, din taina cuvintelor
îngenunchiate lângã nerostire, ºi înãlþãm o odã,
în acorduri magnifice, Confratelui ºi Magistrului nostru ºi al tuturor vrednicilor sãi discipoli.
Magistrului-Pãrinte, Prof. univ. dr.
Gheorghe Pop, care, în liturghia de „Profesor ºi
Vocaþie”, sãvârºitã vreme de peste ºapte decenii, dãruindu-ºi belºugul celest ºi nobil al sufletului, a ars tãmâia admiraþiei ºi chemãrii sale
la altarul iubirii de oameni!
SÃ TRÃIEªTI MÃRIA TA!
Maximam reverentiam nostris magistris
debemur!”
(Finalul Referatului nostru, citit în ºedinþa
publicã de susþinere a Tezei de doctorat elaboratã de autoare)

***

întregul meu omagiu, acum, la 40 de ani de la
înfiinþare, pentru cã Eu sunt parte din Ea ºi Ea e
parte din Mine”!...1
Cãci Magistrul Gheorghe Pop a ars tãmâia
jertfirii Sale la soclul monumentului templului
învãþãmântului universitar bãimãrean, temeinicindu-i perenitatea...!
Iar aceastã operã se cheamã, simplu: românism!
Quod bonum faustumque sit!
Se impune, academic, sã reproducem ºi
dedicaþiile celor douã volume:
„Gratitudine ºi mulþumiri distinsului coleg ºi prieten, prof. univ. dr. Victor V. Grecu,
pentru admirabilul mesaj aniversar. Cu afecþiune ºi aleasã preþuire, Gh. Pop” (în vol. Gheorghe Pop la ceas aniversar, Volum omagial. Coordonat de prof. univ. dr. Nicolae Felecan, Baia
Mare, Editura Universitãþii de Nord, 2001.
„Bunului meu coleg ºi prieten, prof. univ.
dr. Victor V. Grecu, cu sentimente de aleasã
preþuire ºi sincere mulþumiri pentru postfaþa
«Vocaþia perenitãþii» – onorabilã izbândã a existenþei noastre academice. Gh. Pop” (în vol.
Gheorghe Pop, Vocaþii filologice ºi educaþionale, Editatã de Biblioteca Judeþeanã „Petre
Dulfu”, Baia Mare, 2002.
Crezul ºi jurãmântul nostru este de a-i
spori iubirea de oameni, înveºnicindu-i neuitarea ºi iubirea care L-a nemurit!
„ªtiu cã porunca Lui viaþa veºnicã este!”
(Ioan v. 12, c. 50)
ªi împlinindu-I Porunca, Magistrul
Gheorghe Pop ºi-a zidit veºnicia!

Tâlcul dorului (L. Blaga) – în care ºi-a
ghicit identitatea, a fost mult iubita Lui Alma
Mater bãimãreanã – rostit ca rãspuns la „buchetul spiritual”, alcãtuit din „imnuri solemne”
(Gh. P.) cu prilejul jubileului octogenar, ale recunoºtinþei ºi preþuirii discipolilor, în cuvinte
Un confrate, NECLINTIT în preþuire, decare ard: „Am lucrat timp de 40 de ani în «Alma
votament
ºi iubire... „cât mai suntem, cât mai
Mater» bãimãreanã. În toþi aceºti ani, plini de
sunt...”!
(A.
Pãunescu)
prospeþime ºi vigoare Ea m-a primit cu porþile ºi
Victor V. GRECU
cãrþile ºtiinþei deschise. Îi aduc, la rându-mi,

1

Prof. univ. dr. Gheorghe Pop, Scrisoare deschisã cãtre colegi ºi studenþi, cu viaþa ºi biruinþele existenþei academice, în
„Glasul Maramureºului”, miercuri, 19 octombrie, 2001, p. 5.
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RECVIEM PENTRU UN PRIETEN:

Istoricul Aurel Turcuº (1943-2012)
ºi scriitoricesc, ctitor al Muzeului Satului Românesc Bãnãþean de la Pãdurea Verde, redactor al
revistei Orizont (1975-1990) ºi la ziarul Renaºterea Bãnãþeanã pânã la pensionare. Coordonator ºi
întemeietor al unor asociaþii culturale ºi al revistelor Columna - 2000 ºi Coloana Infinitului,
Aurel Turcuº a manifestat o dãruire totalã pentru
cercetarea ºi scrierea istoriei. I-a fost a doua mare
pasiune dupã poezie. Poate cã aceasta a avut ca
punct de pornire evenimentele pe care le-a trãit în
satul natal, Ucuriº-Bihor (unde se nãscuse la 3 august 1943), când la opunerea þãranilor de a fi colectivizaþi în anul 1950, a vãzut cum forþele represive
ale Securitãþii au tras în manifestanþi, ucigând ºi
rãnind zeci de consãteni.
Sau poate în acea zi de 1 decembrie 1968,
când de la Timiºoara a sosit la Alba Iulia cu un tren
special în care erau profesori, studenþi ºi zeci de
tineri timiºoreni. Aceºtia ieºiserã la demonstraþie
pe strãzile Timiºoarei în ziua de 28 noiembrie
1968, cerând sã li se aprobe ca sã poatã merge la
Alba Iulia sã sãrbãtoreascã împlinirea celor cinci
decenii de la Marea Unire. Au fost singurii din þarã
care au primit aceastã aprobare. Poate cã în decembrie 1989 mulþi din cei care au demonstrat la
Timiºoara, cerând libertate, sã fi fost în acel tren.
Vizita în sala Marii Uniri, unde s-au întâlnit cu
martori la marele eveniment (socialistul Tiron
Albani, înv. Gheorghe ªerdean, prof. Eugen
Hulea, av. Octavian Mârza º.a), a lãsat urme în
conºtiinþa sa. Nu întâmplãtor, la 30 noiembrie
1978, va scoate primul numãr al revistei Orizont
(nr.48), dedicat Marii Uniri, în care va relata mãrturiile unor bãnãþeni în viaþã care au fost la Alba
Iulia. Mã refer aici la: prof. Gheorghe Andraºiu,
dr. Coriolan Bãran, dascãlul Nicolae Lugoºianu,
dr. Nicolae Table º.a. Interviurile luate acestora
sunt nemuritoare.
Apoi, vizitele fãcute la Sarmisegetuza Regia ºi la Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica
Sarmisegetuza de la Haþeg, cu toatã redacþia revistei Orizont, apoi cele de la Þebea cu membrii
Asociaþiei „Avram Iancu” din Timiºoara, la Blaj,
Lugoj, Caransebeº,Becicherecu Mare ºi în atâtea
locuri din Ardeal ºi Banat i-au îmbogãþit cunoºtinþele despre strãmoºii noºtri daco-romani, despre
istoria feudalã ºi modernã a Banatului, l-au fãcut
sã fie mândru cã este român cu asemenea înaintaºi.
A aflat informaþii noi despre martiriul lui Horea,
tragismul vieþii ºi al jertfei lui Avram Iancu ºi a
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aprilie 2012. L-am condus pe ultimul
drum pe Aurel Turcuº. Prieten statornic, de o viaþã. În cimitirul de pe str.
Cosminului din Timiºoara, lume multã, cernitã,
tristã ºi neîmpãcatã cu gândul cã omul, prietenul,
poetul, scriitorul, etnograful, ziaristul ºi istoricul
AUREL TURCUª ne-a pãrãsit prea devreme. Nu
e drept!
Seara dinaintea înmormântãrii, soþia sa,
d-na Ana Caia, ne mãrturisea celor prezenþi la
priveghi, cã doar cu o zi înainte îl însoþise în
grãdina casei. Era un soare primãvãratec ºi adia un
vânt cãlduþ. Aurel se bucura de peisajul înflorit.
Discutã cu vecinii ºi-i roagã sã-i dea rãsaduri de
flori. Bucuros de tot ce a vãzut, de atmosfera unei
noi primãveri, dãtãtoare de viaþã ºi speranþã pentru
tot ce miºcã ºi rodeºte, s-a întors în casã. Apoi…
drama. S-a rupt firul unei vieþi, brusc. Nemilos ºi
neanunþat. Aºa a vrut Bunul Dumnezeu!
Ritualul creºtin la care am participat cu lacrimi în ochi ºi durere în suflete, oficiat de un
sobor de preoþi de la Mitropolia Banatului între
care s-a aflat protopopul dr. Ioan Bude ºi pãrintele
dr. Popescu, m-a impresionat.
În mesajul transmis de Î.P.S. Mitropolitul
Banatului, Nicolae, familiei îndoliate ºi celor prezenþi a fost reliefatã Voia Domnului, Tatãl Ceresc
care a chemat la EL, pe confratele Aurel Turcuº,
om de aleasã simþire creºtinã, bun român ºi patriot,
iubitor de Neam, Credinþã ºi Þarã. În cuvântul sãu,
dr. în istorie Ioan Haþegan a reamintit preocupãrile
lui Aurel Turcuº ca om de culturã, om la cetãþii,
scriitor ºi istoric harnic, care nu trebuie trecut în
uitare. Gestul sãu simbolic, de a depune o eºarfã
tricolorã pe trupul neînsufleþit al marelui dispãrut
ne-a impresionat ºi ne-a fãcut atenþi la faptul cã am
pierdut un luptãtor activ pe frontul Neamului
Românesc.
De atunci, din acel moment, un gând mã
strãfulgerã mereu ºi pe care caut sã-l aºtern pe
hârtie, aici, la Alba Iulia, în Cetatea Marii Uniri,
pe care am vizitat-o împreunã, la 1 decembrie
1992. Apoi, întrebãrile pe care mi le-am pus se
refereau la momentul întâlnirii cu acesta ºi mai
ales, de unde a izvorât în el pasiunea pentru cunoaºterea, studierea ºi scrierea istoriei poporului
român, a locuitorilor Banatului în special.
De formaþie umanistã, terminase în anul
1967 Facultatea de Filologie a Universitãþii din
Timiºoara, specialitatea etnografie, cu har poetic
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mareºalului Ion Antonescu º.a. A cãutat în arhive
ºi biblioteci, l-am întâlnit, nu odatã rãsfoind dosare ºi cãrþi, deºi condiþiile de studiu nu erau cele
mai bune, frigul dându-ne de furcã, ca ºi colbul de
pe documente. Nu era un „orator tribun” dar în
ceea ce aºternea pe hârtie era strãlucitor. Meticulos, perseverent ºi harnic. Când aºternea o
frazã pe fiºã sau în caiet, cu un scris mare lizibil,
aceea era lucratã cu trudã, sub cenzura adevãrului
ºi a limbii române, a temeiniciei ºi perenitãþii. Aºa
va descoperi eroi ºi fapte de istorie ºi culturã din
istoria Banatului. Îmi aduc aminte cã descoperise,
dupã multe cãutãri, informaþia istoricului ungur
Istvanffi potrivit cãruia „la încoronarea împãratului Rudolf al II-lea, în 1572, poetul Balassa a
dansat «jocul pãcurãresc» (cãluºarii) fiind apreciat
de asistenþã” ºi cã în anul 1647, când Dieta Ungariei s-a þinut la Bratislava s-a jucat „dansul valah”. (art. Permanenþele culturii populare. Cãluºarul –veºnic tânãr). La Þebea, pe urmele lui
Horea ºi a rãsculaþilor sãi, a Crãiºorului Avram
Iancu ºi tribunilor aflaþi sub glia din sanctuar, a
lãcrimat la vederea Tricolorului de pe arcada bisericuþii din incinta Pantheonului ºi a depus o
lumânare în memoria EROILOR NEAMULUI ROMÂNESC. Am fost cu el la Alba Iulia în 1992. L-am
omenit în casa pãrinþilor mei dupã ce aflase cum
luptaserã cei din delegaþia Banatului în seara zilei
de 30 noiembrie 1918, la hotelul „Hungaria”
(„Dacia” de mai târziu, azi demolat) cu conducerea P.N.R, în frunte cu Iuliu Maniu, ca sã fie
cuprinsã în Hotãrârea Marii Adunãri precizarea ca
tot Banatul sã se uneascã cu Regatul Român. A
inventariat, cu multã trudã, pe toþi participanþii din
Banat la Marea Unire, (aºa l-a descoperit pe
Filaret Barbu, Traian Grozãvescu, pe pãrintele
profesor Neaga º.a), publicaþiile ºi luãrile de poziþie ale acestora. Ele vor fi cuprinse în volumul
Marea Unire reflectatã în presa româneascã din
Banat (Editura Excelsior Art, Timiºoara, 2003) la
care am avut onoarea sã-i fiu colaborator. Îmi aduc
aminte cã în data de 30 noiembrie-1 decembrie
1998, la ora douã dupã miezul nopþii, fiind amândoi în redacþia ziarului Renaºterea Bãnãþeanã,
pregãtind o ediþie specialã a acestuia consacratã
Marii Uniri, Aurel Turcuº, pe ºpaltul cald, a scris
pe fiecare paginã: „Cu felicitãri! Cu mulþumiri
pentru prietenul, colaborator de nãdejde ardeleneascã. Cu mulþumiri pentru Constantin C. Gomboº, prieten minunat ºi pentru susþinerea steagului
Istoriei noastre naþionale.” Poate fi ceva mai minunat
pentru un istoric. Eu cred cã nu!
A continuat cercetarea ºi a redescoperit:
personalitatea complexã a eruditului cãrturar bãnãþean Ioachim Miloia, cãruia i-a dedicat studii ºi
volume speciale, a activitãþii lui Traian Vuia, militant pentru cauza României la Conferinþa de Pace
de la Paris dupã primul rãzboi mondial, pionier al
aviaþiei mondiale, a academicienilor nãscuþi sau
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care au activat în Banat, a istoricilor care au
cercetat ºi scris despre istoria Banatului. Studiile
sale sunt remarcabile ºi au fost fie publicate în volume speciale, fie în paginile revistelor Columna2000 ºi Coloana Infinitului, la care a fost redactor-ºef.
Paºii ni s-au intersectat de zeci de ori la
manifestãri dedicate evenimentelor ºi personalitãþilor Banatului. Muncea mult, cu efort mare.
Uneori uita de el, de hranã ºi odihnã. Când îºi
propunea ceva nu se lãsa pânã nu isprãvea lucrul.
Am fost întotdeauna alãturi de el, m-a considerat
un adevãrat ºi bun prieten, de-o viaþã. Am scris
zeci de studii ºi articole de istorie la cererea lui.
Stau mãrturie sutele de pagini din colecþiile ziarului Renaºterea Bãnãþeanã, revistele Columna2000 ºi Coloana Infinitului. Îmi spunea doar atât:
„Ticã îþi mulþumesc pentru ajutor!” Puteam sã-l
refuz, când pe volumul sãu ªapte personalitãþi
bãnãþene - Contribuþii documentare (Editura Orizonturi Universitate, Timiºoara, 2008) acesta va
consemna: „Prietenului Constantin C. Gomboº, cu
toatã admiraþia pentru scrierile tale substanþiale, în
domeniul «Banaticii», cu bucuria fertilelor noastre
colaborãri publicitare. Dorindu-þi tot binele!”
Mi-a scris câteva pagini memorabile în volumul meu aniversar la 70 de ani sub titlul „Istoria-n sânge ºi flacãrã magicã”. Îl rugasem, acum
douã luni, sã-mi citeascã ºpaltul pentru noua mea
carte Noi, cei din Calea Lipovei. A acceptat cu
mult interes. Dorea sã-mi scrie un „Cuvânt
înainte”. În ziua când trebuia sã ne revedem pentru
a primi manuscrisul, acesta a trecut în nemurire.
I-am dãruit volumul, post mortem. Merita.
A fost un om generos, bun la suflet, sãritor
la nevoie, un redescoperitor al istoriei Banatului,
care meritã toatã cinstea noastrã. Ultimul sãu
volum Monografie timiºoreanã. (1872-1972) are
crezul acestuia înscris pe prima paginã: „Prin publicarea acestei lucrãri se face o dreaptã aducere-aminte cã, în acest an, se împlinesc 140 de ani
de activitate muzeograficã instituþionalizatã la Timiºoara, precum ºi 115 ani de la naºterea lui Ioachim
Miloia, învãþatul care a modernizat Muzeul Banatului, în perioada interbelicã”. Alþii nu s-au gândit la
aceste aniversãri.
N-am fost cu el la românii din Republica
Serbia. Românii de acolo, din Uzdin, Torac, Novi
Sad, Zrenianin sau Satu Nou, îi poartã amintirea
dragã. Aºa cum face ºi prietenul sãu Vasile Barbu.
De român patriot, poet ºi scriitor, purtãtor de mesaj al istoriei ºi culturii româneºti, om de omenie ºi
mai ales, de caracter. M-am convins în vizitele
mele culturale fãcute în anul 2011 ºi 2012 în Voievodina.
Istoricul Aurel Turcuº a considerat întotdeauna cã istoria este „Magistra vitae” aºa cum
ne-au lãsat-o înaintaºii latini, cã aceasta trebuie
cercetatã cu temeinicie ºi, mai ales, scrisã ºi
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transmisã urmaºilor, aºa cum a fost ea, cu lumini ºi
În Pantheonul istoriografiei bãnãþene, Aurel
umbre, pentru a þine mereu treazã rãspunderea Turcuº are un loc binemeritat.
istoricilor ºi a dascãlilor de istorie de a cultiva în
Adio! Drag ºi statornic prieten! Bunul
rândul tinerilor dragostea ºi respectul pentru Dumnezeu sã te primeascã în Împãrãþia Sa. Îþi voi
Istoria Neamului Românesc, Credinþa ºi Limba pãstra, cât voi trãi, amintirea dragã!
strãmoºeascã.
Alba Iulia, 12-13 aprilie 2012

Drd. Stelian GOMBOª
Introducere ºi câteva repere biografice
Spirit enciclopedic ºi personalitate complexã
a generaþiei ’27, cu o viaþã socialã intensã, bucurându-se de poziþii importante în societate ºi de
onoruri pe mãsurã, dar având un starlit martiric,
Mircea Vulcãnescu este o figurã exemplarã în panteonul Dreptei româneºti. De aceea, dorim sã-l evocãm aici ºi acum – cu prilejul împlinirii a 60 de ani
de la naºterea sa cea cereascã ºi veºnicã, care a avut
loc în data de 28 octombrie anul 1952, la Penitenciarul din Aiud.
Cuprins ºi solicitat fiind în prea multe urgenþe
de moment, n-a gãsit rãgazul pentru a-ºi consolida
opera. Toate exprimãrile sale - scrise sau orale, deopotrivã de profunde ºi de minunat ºlefuite - sunt
prilejuite de solicitãrile celor care îl preþuiau. Firesc
ºi competent, a abordat subiecte ºi teme dintre cele
mai diverse, fermecându-ºi auditoriul. Fãrã stridenþe
ditirambice ºi patetisme ieftine, a ºtiut sã releve

esenþialul în privinþa românismului ºi a ortodoxiei.
Erudit ºi cu o inteligenþã formidabilã, a lãmurit chestiuni fundamentale pentru cã i s-a cerut ºi nu din
voinþa clãdirii unei opere. Acesta pare a fi motivul
principal pentru care, în ciuda notorietãþii ºi a respectului de care a beneficiat în epoca interbelicã,
posteritatea îi este modestã. S-a risipit cu o superbã
generozitate ºi cu umor.
În conºtiinþa noastã publicã, numele lui
Mircea Vulcãnescu nu are nici pe departe ecoul
celor ale lui Nae Ionescu, Lucian Blaga, Nichifor
Crainic sau Mircea Eliade, membri ai aceleaºi mari
familii spirituale. Poate cã dacã ar fi fugit dinaintea
tãvãlugului comunist, ori mãcar ar fi supravieþuit
închisorii, Mircea Vulcãnescu ºi-ar fi împlinit o parte din proiecte ºi ar fi preþuit aºa cum meritã.
Mircea Vulcãnescu s-a nãscut pe 3 martie
1904, la Bucureºti, în familia unui inspector financiar. Clasele primare le-a absolvit în Capitalã, gim-

FAMILIA ROMÂNÃ

60 de ani de la mutarea la veºnicele lãcaºuri
a unui martir ºi mucenic
al neamului românesc – Mircea Vulcãnescu
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AM PRIMIT LA REDACÞIE volumul Noi, cei din Calea Lipovei :
Însemnãrile unui ofiþer din Bg. 41 Rd. Th. despre evenimentele din
Decembrie 1989 de la Timiºoara, Editura Eurostampa, Timiºoara, 2012,
autor col. (rtr.) Constantin C. Gomboº. Cele aproape 300 de pagini ale
cãrþii domnului C. C. Gomboº se constituie, dupã cum chiar domnia sa
afirmã, într-o radiografie a ceea ce s-a întâmplat în decembrie 1989 la
Timiºoara, realizatã în primul rând din perspectiva sa de martor direct (ca
ofiþer al unei structuri militare de apãrare antiaerianã a teritoriului
României), apoi prin prisma mãrturiilor altor participanþi direcþi la acele
evenimente sau consultând zeci de cãrþi, studii ºi documente referitoare la
acest moment de rãscruce al istoriei noastre recente. Conþinutul bogat ºi
bine documentat este structurat în cinci pãrþi dupã cum urmeazã: Un
strigãt de revoltã, Cine suntem noi? Structuri militare din apãrarea
antiaerianã a României de vest care se vor pune în miºcare, Timiºoara în
flãcãri, Un jurnal prin scrisori cu comentarii la zi ºi Documentar pentru
dosarul „Calea Lipovei”, iar la final o amplã iconografie (fotografii, documente ºi scheme). Autorul
închinã aceastã carte memoriei prietenului sãu de o viaþã, Aurel Turcuº.
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naziul la Iaºi ºi Tecuci (fiind refugiat în timpul colaborat la Viaþa Universitarã, Realitatea ilustraocupaþiei germane), iar liceul l-a urmat la Galaþi ºi tã, Ultima orã, Pan, Azi, Prezentul, Criterion,
Bucureºti. De foarte tânãr ºi-a descoperit dexteritãþi Convorbiri literare, Izvoare de filosofie, Index,
de activist social: la 12 ani a devenit cercetaº, iar la Dreapta, Floare de Foc, Familia, Cuvîntul
16 s-a înscris în Societatea culturalã „Înfrãþirea ro- studenþesc, Gînd românesc, Ideea Româneascã, Exmâneascã”. Din adolescenþã a scris poezii ºi eseuri celsior, de multe ori sub pseudonim. Din luna iunie
(Conºtiinþa naþionalã la români, Cine e poetul ro- anul 1935, a deþinut funcþia de director general al
mânismului). În anul 1921 s-a înscris la Facultatea Vãmilor pânã în septembrie ’37, când a fost demis
de Filosofie ºi Litere ºi la Facultatea de Drept din dupã ce a descoperit contrabanda cu bãuturi ºi þigãri
Bucureºti. A fost un membru remarcabil al Aso- fãcutã de Eduard Mirto, fost ministru al Comuciaþiei Studenþilor Creºtini din România (ASCR). În nicaþiilor. Totuºi, a fost numit director al Datoriei
anul universitar 1923-1924 ºi-a satisfãcut stagiul Publice în acelaºi Minister al Finanþelor. În acei ani
militar, ca voluntar, la ªcoala militarã de geniu din a cãlãtorit mult pentru interesele statului român în
Bucureºti, unde a obþinut gradul de sublocotenent.
mai multe capitale europene. În anii urmãtori, a
În timpul studenþiei a scris, sub influenþa ocupat de asemenea poziþii importante în adminismentorilor ºi profesorilor sãi Dimitrie Gusti ºi Nae traþia naþionalã: 1940-1941, director la Casei AuIonescu, mai multe lucrãri filosotonome de Finanþare ºi Amortizare
fice: Cercetãri asupra cunoºtinþei,
ºi preºedinte al Casei Autonome a
Introducere în fenomenologia
Fondului Apãrãrii naþionale,
teoriei cunoºtinþei, Misticismul ºi
pentru ca din 27 ianuarie 1941 sã
teoria cunoºtinþei. A proiectat Sisfie subsecretar de stat la Finanþe,
temul meu filosofic: existenþialispânã la 23 august 1944. În aceastã
mul. A publicat mai multe articole
perioadã, a fost asistent onorific la
în Buletinul ASCR.
catedra de Sociologie a profesorului Gusti. Regele Carol al II-lea
În anul 1925, ºi-a luat
ºi ulterior regele Mihai I i-au conlicenþele în Filosofie ºi în Drept. În
ferit distincþii ºi mari ordine naþiprimãvara aceluiaºi an a participat
onale, în semn de recunoaºtere
la campania monograficã organipentru serviciile aduse statului
zatã de Dimitrie Gusti în comuna
român.
Goicea-Mare, judeþul Dolj. Tot atunci s-a cãsãtorit cu Anina RãduOrator de mare forþã, a conlescu-Pogoneanu, o colegã de faferenþiat cu pasiune ºi persuasiune
cultate. Începând cu toamna anului
pe subiecte de la satul românesc la
1925, Mircea Vulcãnescu a fãcut
dimensiunea româneascã a exisstudii de specializare la Paris, intenþei. Dupã lovitura de stat din 23
tenþionând sã-ºi dea un doctorat în
august ’44, a revenit pe postul de
Mircea Vulcãnescu
drept ºi altul în sociologie. Vreºef al Datoriei Publice, unde a rãmurile nu i-au permis sã-ºi definitiveze studiile. În mas pânã pe 30 august anul 1948, când a fost arestat
iarna anului 1927, a început colaborarea la revista în lotul al doilea al foºtilor membri ai guvernului
Gândirea. A continuat sã aibã o vie activitate în Antonescu, calificaþi drept „criminali de rãzboi”. La
cercurile cultural-religioase la Paris, unde a con- 9 octombrie 1946 a fost condamnat la opt ani
ferenþiat în repetate rânduri. În luna octombrie anul temniþã grea. Judecarea recursului s-a prelungit
1928, a început sã colaboreze la revista Cuvântul, pânã în ianuarie 1948, când instanþa a menþinut
unde va scrie pânã la suspendarea din anul 1933 a pedeapsa din ’46.
Întemniþat la Aiud, alãturi de majoritatea
ziarului. În anul universitar 1929 - 1930, a fost
asistent onorific la catedra profesorului Dimitri elitei româneºti, Mircea Vulcãnescu a þinut o serie
Gusti. Apoi, profesor de economie politicã ºi ºtiinþe de conferinþe considerate subversive de torþionari,
juridice la ªcoala de Asistenþã Socialã, pânã în anul pentru cã le menþinea oamenilor moralul. Astfel cã a
1935. S-a despãrþit de Anina Rãdulescu-Pogoneanu. fost izolat, la fel ca alþi 12 bãrbaþi din celula sa, în
Pe 27 aprilie 1930 s-a cãsãtorit cu Margareta Ioana hrubele secþiei 1. Acolo au fost dezbrãcaþi în pielea
Niculescu, o altã fostã colegã de facultate, profe- goalã ºi lãsaþi într-un frig cumplit, neavând paturi
soarã de liceu. Între timp, a publicat articole pe teme sau scaune pe care sã ºadã. Epuizat, unul dintre
religioase, eseuri filosofice ºi texte de economie deþinuþi a cãzut din picioare dupã câteva ore. Mircea
politicã; a mers în campaniile monografice orga- Vulcãnescu s-a aºezat pe ciment ca o saltea pentru
nizate de profesorul Dimitrie Gusti; a conferenþiat cel doborât, salvându-i viaþa. Filosoful a murit însã
cu diverse ocazii ºi a participat la emisiunea „Uni- pe 28 octombrie anul 1952, bolnav de plãmâni, ca
urmare a tratamentului inuman la care a fost supus.
versitatea Radio” de la Radiodifuziunea Românã.
Pe 13 octombrie anul 1931 a ieºit în public Avea 48 de ani ºi a lãsat cu limbã de moarte un
asociaþia culturalã „Criterion”, la simpozioanele cã- îndemn cutremurãtor, cu adevãrat demn de un
reia Mircea Vulcãnescu a susþinut comunicãri. A mucenic: „Sã nu ne rãzbunaþi!”.

Mircea Vulcãnescu a ºtiut sã asimileze toate treptele
realului ºi sã ofere sentimentul integralitãþii, de la
înalta speculaþie filosoficã la riguroasele planuri
pentru economia României ºi a Estului Europei, de
la munca intensã ºi sistematicã la plãcerea loisirului,
organizat însã ºi acesta cu minuþiozitate.
Diversitatea preocupãrilor a condus la o oarecare risipire în planul canonic al achiziþiilor ºtiinþifice, neîmplinindu-se într-un spaþiu strict delimitat
al vreunei discipline precum alþi colegi de generaþie.
Refuzul de a sta sub „blestemul” unei singure idei,
moartea, de o tragicã mãreþie, asumatã din nou cu
firescul care îl caracteriza, sunt poate cauze ale acestei neîmpliniri aparente. Constantin Noica spunea cã, dacã nu ar fi citit studiul Dimensiunea româneascã a existenþei, n-ar fi scris poate niciodatã
Rostirea filosoficã româneascã. ªi azi schiþele, proiectele sale oferã sugestii extrem de valoroase pentru
cei interesaþi de o anumitã problemã. Un articol sau
numai un rând îþi pot ORIENTA cãutarea.
Un sentiment similar am avut când, dorind sã
scriu un studiu despre ortodoxismul interbelic ºi
problema spiritualitãþii, Mircea Vulcãnescu, prin
douã articole ale sale, mi-a orientat în mod decisiv
cercetarea, deopotrivã sub aspect ideatic ºi metodologic. Ele constituie unul din cele mai complete ºi
comprehensive rãspunsuri la problema ideii de spiritualitate intens vehiculatã în cultura românã interbelicã. Totul a început printr-un rãspuns acordat
unui chestionar iniþiat, în anul 1928, de revista
Tiparniþa literarã referitor tocmai la problema dacã
existã sau nu o „nouã spiritualitate” în cultura
românã. Mai târziu, în plinã înflorire a miºcãrii Criterion, Mircea Vulcãnescu revenea cu un text mult
mai amplu pe aceastã problemã. El iniþia, de fapt, un
veritabil dicþionar al noþiunilor cele mai folosite în
orizontul cultural al epocii. Importanþa acestui demers este bine subliniatã de autor: „Fiecare epocã
are anumiþi termeni care par a stârni un interes superior altora. Evidenþierea valorii de circulaþie a acestor termeni ºi a sensurilor lor ajutã la fixarea
fizionomiei spirituale a epocii. Precizând sensul
ideilor principale ale vremii ºi determinând valoarea
lor de circulaþie, dicþionarul mai poate servi de îndreptar gândului celor mai tineri, care vor sã se
orienteze exact faþã de problemele pe care le gãsesc
deschise de înaintaºii lor”.
Or nici un termen nu era atât de intens vehiculat precum cel de „spiritualitate” ºi nici unul nu
era atât de echivoc, iar una din cauze se datora
sensurilor multiple pe care el le are. Vulcãnescu a
identificat trei accepþiuni principale: viaþã interioarã, culturã, viaþã duhovniceascã. Primul sens pune
accentul pe trãirea intensã a clipei, presupune entuziasm, frãmântare, pasiune. Este cultivat de omul
cãruia îi plac trãirile puternice, sentimentele extreme, care se simte bine numai atunci când sufletul
sãu tresaltã ºi refuzã limitãrile. Este evidentã în acest
caz dimensiunea psihologizantã a ideii de spiritualitate.
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Principalele lucrãri publicate de Mircea Vulcãnescu sunt urmãtoarele: Teoria ºi sociologia vieþii
economice. Prolegomene la studiul morfologiei economice a unui sat (1932); În ceasul al 11-lea (1932);
Cele douã Românii (1932); Gospodãria þãrãneascã
ºi cooperaþia (1933); Rãzboiul pentru întregirea neamului (1938); Înfãþiºarea socialã a douã judeþe
(1938); Dimensiunea româneascã a existenþei (1943).
Câteva dintre acestea au fost reeditate dupã
1990, mai ales prin grija neobositului sãu exeget
Marin Diaconu. Numeroase alte texte de ºi despre
Mircea Vulcãnescu au apãrut într-o serie de culegeri
ºi în mai multe publicaþii periodice din þarã ºi strãinãtate, începând din anii ’60.
Despre Mircea Vulcãnescu ºi problema
spiritualitãþii autentice
În literatura lumii este amintit uneori urmãtorul scenariu: eroul gãseºte un manuscris în paginile cãruia se aflã tãinuitã CALEA pe care el
trebuie sã o apuce. Scriu CALE cu majuscule deoarece este mai mult decât un drum fizic, este vorba
în primul rând de un itinerariu spiritual. În textele
alchimice, de exemplu, regãsim indicaþii despre cum
se poate fãuri athanorul, matricea cu ajutorul cãreia
poþi fãuri aurul cunoaºterii divine ºi piatra filosofalã, sau care te fac atent asupra arcanelor pe care tu,
ca persoanã aspirând la desãvârºire spiritualã, le
întâlneºti în procesul interior de solve ºi coagula.
Chiar dacã sunt descrieri tehnice ale unor maºinãrii
sau complicate itinerarii psihologice, ele au în comun acest caracter de reper, de „puncte cardinale în
haos” - cum ar spune Nichifor Crainic, de ORIENTARE, însã simpla lecturã a manuscrisului nu este
suficientã, ci trebuie sã punem indicaþiile în practicã, în act, pentru ca procesul sã poatã fi desãvârºit.
Imaginea de mai sus mi-a venit în minte atunci când am parcurs pentru prima datã textele lui
Mircea Vulcãnescu, adunate cu acribie în cele trei
volume publicate în anul 1996 la Editura Enciclopedicã sub titlul Dimensiunea româneascã a existenþei. Majoritatea acestor texte sunt simple proiecte, schiþe, dar, citindu-le, ai sentimentul cã ele
spun mai mult decât o carte, sunt însãºi esenþializarea problemei respective. Colegii de generaþie ºi
exegeþii de mai târziu au remarcat la Mircea
Vulcãnescu uluitoarea diversitate a domeniilor în
care acesta se miºca cu o uºurinþã rar întâlnitã, cu
firescul pe care oamenii obiºnuiþi îl au atunci când
respirã. Constantin Noica spunea: „Era chiar ceva
uluitor ºi dezarmant pentru fiecare dintre noi: ºtia
mai bine decât noi, uneori, ceea ce credeam cã putem socoti problema noastrã”. Ceea ce fascina mai
mult era, spune tot Constantin Noica, „nu atât revãrsarea, cât izvorul. Ceva din neºtiutul spiritului nu
înceta sã se refacã… Despre aproape orice vorbea
Mircea Vulcãnescu, îþi dãdea sentimentul cã se naºte
din el.” Filosoful de la Pãltiniº sfârºea prin a-l compara cu biblicul Noe, cel care comunica direct, firesc, cu Dumnezeu, ºi care a ºtiut sã rânduiascã
într-o arcã jivinele pãmântului. ªi, într-adevãr,
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A doua accepþie priveºte trãirea orientatã axiologic, pentru un ideal, primând dimensiunea raþionalistã. Modul în care poate fi trãitã aceastã spiritualitate este multiplu, dupã cum multiple sunt
modelele culturale care pot fi urmate. În perioada sa,
Mircea Vulcãnescu identifica trei tipare ca fiind mai
rãspândite: umanismul, naþionalismul integral ºi
marxismul.
În sfârºit, în al treilea sens, spiritualitatea înseamnã: „viaþã veºnicã, trãire în universalitatea absolutã, în Duhul Sfânt; ascezã ºi viaþã misticã”. „Caracterul interior ºi cel realist apropie acest sens al
spiritualitãþii de cel dintâi, de care îl desparte caracterul eteronom al trãirii, omul duhovnicesc nefiindu-ºi niciodatã, sieºi, lege ºi mãsurã, spune
Mircea Vulcãnescu. Caracterul transcendent al temeiului acestei trãiri ºi chipul suprafiresc în care
aceastã transcendenþã ia cuprindere în viaþa sufleteascã a omului duhovnicesc despart acest sens de
cel de-al doilea”.
Odatã lãmuritã problema sensului noþiunii de
„spiritualitate”, autorul trece la o analizã minuþioasã
a modului în care intelectualitatea româneascã s-a
raportat la aceastã problemã. În doar câteva pagini,
Mircea Vulcãnescu reuºeºte sã punã ordine într-o
chestiune deosebit de complexã ºi aparent haoticã.
Folosind o reprezentare „arhitectonicã” simplã ºi
elegantã, el pune în niºa cea mai potrivitã pe principalii exponenþi ai culturii româneºti interbelice.
Judecata este fãrã cusur ºi îºi pãstreazã valabilitatea
deplinã ºi astãzi. Se aratã, pe bunã dreptate, cã problema „noii spiritualitãþi” a fost identificatã la începuturile ei, în anii 1925-1929, cu problema „tinerei
generaþii”. Pe parcurs a apãrut un clivaj, semn, dupã
cum frumos spune Mircea Vulcãnescu, cã „identitatea de generaþie nu implicã o identitate de poziþie
spiritualã”, iar în anul 1934, când autorul scria aceste rânduri (1), situaþia se prezenta astfel:
1. O categorie de intelectuali, în frunte cu Nae
Ionescu ºi Nichifor Crainic, a rãmas favorabilã unei
spiritualitãþi înþelese ca viaþã duhovniceascã. Aceastã categorie, în care se include ºi el, cultiva tradiþionalismul ºi ortodoxismul.
2. O a doua categorie, care punea accentul pe
aspectul cultural al termenului de „spiritualitate”,
era mai diversã, având patru varietãþi:
a). Curentul marxist, inspirat de idei ale materialismului dialectic, cuprindea nume precum M.
Ralea, P. Pandrea, Anton Dumitriu, Al. Sahia etc.
Principala caracteristicã ar fi considerarea spiritualitãþii exclusiv în funcþie de lupta de clasã ºi de
determinismul economic al societãþii.
b). Naþionalismul integral. În acest caz spiritualitatea de orice fel este valoroasã în mãsura în
care reprezintã „o consolidare a realitãþilor, o potenþare a forþelor ºi o sporire a valorilor naþionale”.
Din acest curent fac parte, în opinia lui Vulcãnescu,
N. Iorga, A.C. Cuza, C.Z. Codreanu, O. Goga, M.
Manoilescu, P. ªeicaru, V. Bãncilã, E. Bernea, M.
Polihroniade etc.

DECEMBRIE 2012
c). Umanismul neoclasic, „umanist, universalist, echilibrat ºi spiritualist”, a fost adoptat de Tudor Vianu, ªerban Cioculescu, Dan Botta, Ion
Cantacuzino, Petru Comarnescu, Mihail Sebastian,
Constantin Noica.
d). O ultimã categorie, reprezentatã de Lucian
Blaga sau Stelian Mateescu, refuzând vreuna din
doctrinele religioase instituite, resping în acelaºi
timp viziunea umanistã asupra culturii, cãutând o
întregire a omului prin recursul la divinitate.
3. Ultima categorie identificatã de Mircea
Vulcãnescu, ºi, dupã el, cea mai numeroasã, ar avea
drept lider de opinie pe Mircea Eliade ºi, alãturi de
el, pe Emil Cioran, Eugen Ionescu, I. Dobridor etc.
Aceºtia respingând vechile distincþii ºi sunt în cãutarea unei spiritualitãþi noi, iar cãutarea lor capãtã
adesea accente agonice.
Tot ce am fãcut în aceste puþine rânduri este o
reamintire a unor lucruri al cãror rost este de mare
importanþã pentru ORIENTAREA generaþiei tinere
de azi, un rãspuns celor care sunt îngrijoraþi de
diversitatea manifestãrilor acesteia. Reamintim vorbele lui Mircea Vulcãnescu: „identitatea de generaþie nu implicã o identitate de poziþie spiritualã”, iar
exemplul cel mai bun este dat de propria sa generaþie
culturalã din perioada interbelicã. Este acesta un
lucru rãu? Credem cã nu. Parcurgând „niºele” culturale stabilite de Mircea Vulcãnescu, identificãm în
ele colegi, prieteni ai acestuia, care, cu toate divergenþele de opinie, au slujit, cu toþii, cultura româneascã. Important era spiritul creativ ºi dorinþa de a
realiza lucruri cu adevãrat importante. Cu atât mai
mult tinerii de azi - în atât de multe cazuri doar
epigoni, în ordinea culturii, a marii generaþii interbelice - ar trebui sã fie mai puþin interesaþi de
distrugerea „inamicului” de idei ºi sã dea mãsura
adevãratã a propriei capacitãþi creatoare.
Întorcându-ne pe tãrâmul cercetãrii ºtiinþifice, repetãm cã, pentru istoricii culturii româneºti
interbelice, acest text al lui Mircea Vulcãnescu rãmâne un reper de neocolit. Ceea ce am scris în aceste
rânduri îl reprezintã pe Mircea Vulcãnescu „al
meu”, adicã acele aspecte din lucrãrile sale care
m-au ajutat în propria orientare. Însã aceastã operã
este atât de diversã ºi fecundã, încât fiecare cititor al
ei va regãsi pe un Mircea Vulcãnescu „al sãu”.
Suntem convinºi.
Pagini de dosar despre Mircea Vulcãnescu
Cum am mai spus în paginile anterioare, la
data de 28 octombrie anul 1952 se stinge din viaþã în
penitenciarul Aiud Mircea Vulcãnescu, scriitor, filozof, sociolog, economist, spirit enciclopedic ºi
personalitate complexã a generaþiei anilor ‘27. Între
anii 1940-1941 ocupã poziþii importante în administraþia naþionalã, iar din 27 ianuarie 1941 devine
subsecretar de stat la Ministerul Finanþelor Publice,
unde rãmâne pânã la 23 august 1944. Onorat cu
distincþii ºi mari ordine naþionale în semn de recunoaºtere pentru serviciile aduse statului român, dupã

extremã, tremurãturi ale degetelor, exoftalmie, tahicardie - puls 90 în repaos. Necesitã examen
metabolism bazal, regim adecvat”.
Nimic oficial decât aceste însemnãri pe un
colþ de paginã. Deþinutul Mircea Vulcãnescu, aflat
în arest preventiv de un an, va trebui sã-ºi poarte
crucea pânã la sfârºit. Cu tot cu boala necruþãtoare.
Ce ne spun mai departe documentele din dosarul de
penitenciar Mircea Vulcãnescu aflat în volumul 23
al dosarului penal 323 Alexandru Marcu ºi alþii
(lotul II al condamnaþilor din fostul Guvern Ion
Antonescu)? Din adresa Direcþiunii Penitenciarelor
ºi institutelor de prevenþie - Serviciul îndrumãrilor cãtre Penitenciarul Aiud (din 20 septembrie 1947)
reiese faptul cã Mircea Vulcãnescu este recunoscut
ca bolnav ºi i se aprobã sã primeascã medicamente ºi
o cotã suplimentarã de alimente în greutate de 7 kg
pe luna septembrie, precum ºi îngrijire medicalã
avizatã. De cele mai multe ori aceste aprobãri erau
formale. Deþinutul nu primea nimic. La fila 44 se
aflã sentinþa (unul dintre cele mai importante documente) prin care Mircea Vulcãnescu este condamnat în acelaºi lot cu profesorul Alexandru Marcu
împreunã cu alþi 15 condamnaþi în procesul Ion
Antonescu: „Dosar nr. 1921/1947 - Curtea de Apel
Bucureºti Secþia a IX-a - încheiere. Deciziunea criminalã nr. 27 - ªedinþa publicã de la 6 februarie
1948 - Curtea, pentru motivele care se vor vedea,
ascultând ºi concluziunile domnului procuror general, în numele legii decide: condamnã pe Mircea
Vulcãnescu, în vârstã de 44 de ani, în prezent arestat
preventiv în Penitenciarul Vãcãreºti, fost funcþionar
public în Ministerul Finanþelor sã sufere 8 (opt) ani
temniþã grea pentru crimã de rãzboi. Mai condamnã
pe numitul acuzat la 3 ani detenþiune riguroasã ºi la
degradare civicã pe timp de opt ani. În baza articolului 101 din Codul Penal numitul acuzat va executa pedeapsa cea mai grea de 8 ani temniþã grea.”
Mandatul de arestare preventivã emis de
Curtea de Apel Bucureºti Secþia IX din 6 februarie
1948 lãmureºte, vai, episodul arestãrii fãrã mandat
din 30 august 1946; spicuiesc din documentul de la
fila 48: „Având în vedere cã prin aceeaºi decizie
Curtea a dispus ºi arestarea preventivã a numitului
acuzat în baza articolului 371 potrivit cãruia, în caz
de condamnare, instanþa apreciind, poate ordona
menþinerea în stare de arest preventiv a acuzatului,
dacã nu este deþinut în prevenþie în baza unui mandat
dat în aceeaºi cauzã. Având în vedere cã în speþã
acuzatul se gãseºte deja arestat preventiv în Penitenciarul Vãcãreºti, fãrã însã sã se fi emis mandat
împotriva lui de cãtre Secþiunea a VIII-a a acestei
Curþi care ordonase arestarea prin decizia criminalã
casatã cu nr. 160 din 9 octombrie 1946, considerînd
cã faþã de pedeapsa aplicatã arestarea preventivã a
acuzatului este impusã de teama de dispariþie spre a
se sustrage de la executarea pedepsei în cazul când
ar fi lãsat liber […], dispunem arestarea preventivã a
acuzatului Mircea Vulcãnescu în vârstã de 43 de ani.
[…] Ordonãm tuturor agenþilor forþei publice în con-
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23 august 1944 devine, tot în Ministerul Finanþelor
Publice, director al serviciului Datoriei Publice.
Condamnat la 9 octombrie 1946 la opt ani
temniþã grea, rãmâne în detenþie pânã în luna ianuarie anul 1948, când instanþa de judecatã îi menþine, în urma recursului prelungit, pedeapsa din anul
1946. În Dosarul penal 232, volumul 23, Alexandru
Marcu ºi alþii, din ACNSAS (dosar ce cuprinde acte
cu privire la lotul II al Guvernului Ion Antonescu din
care fãceau parte, printre alþii, ca ºi condamnaþi
criminali de rãzboi Alexandru Marcu ºi Mircea Vulcãnescu) se aflã dosarul de Penitenciar nr. 64/1952 P
al deþinutului K9320/1948 Vulcãnescu Mircea. Arestat preventiv fãrã mandat încã din 30 august
1946, condamnat la 20 octombrie 1948, i se alcãtuieºte dosarul ce-i poartã datele de naºtere, pãrinþii,
ocupaþia la data arestãrii, averea la data arestãrii (în
dreptul cãreia stã scris: nimic), originea socialã, studiile, în josul acestei prime pagini - amprenta degetului arãtãtor stâng ºi semnãtura. La fila 9 a dosarului citim o notã a corpului de filaj cu douã
afirmaþii contradictorii: una este: „Mircea Vulcãnescu, funcþionar de carierã, nu a fãcut politicã” ºi
alta: „Mircea Vulcãnescu fãcea parte din Guvernul
Antonescu, care la 22 iunie a declarat rãzboi Rusiei
sovietice ºi este socotit criminal de rãzboi. […]
Numele sãu a fost citat la Tribunalul Poporului în
martie 1945. De la acea datã a fost suspendat din
serviciu în urma legii de purificare a aparatului de
stat”. Încã din septembrie anul 1947, Mircea Vulcãnescu contractase infiltratul pulmonar TBC. O dovedeºte conþinutul filei 1 a dosarului: la 22 septembrie 1947 Direcþiunea Siguranþei Statului
înainteazã Direcþiunii Generale a Penitenciarelor
petiþia nr. 29243/1947 prin care Margareta Vulcãnescu din Bucureºti (soþie) solicitã asistenþa medicalã ºi un tratament special pentru soþul sãu
Mircea Vulcãnescu, deþinut la Penitenciarul Aiud.
La fila 38 a dosarului, Curtea Bucureºti, Secþia 4 penalã emitea citaþia din 14.04.1948 prin care
Mircea Vulcãnescu din Penitenciarul Aiud este citat
a se prezenta în faþa instanþei în 13 mai 1948 ca
acuzat pentru crimã de rãzboi. Fila 39 conþine un
document din 8 iulie 1947: Penitenciarul Principal
Aiud trimite o notã Direcþiunii Generale a Penitenciarelor - Serviciul îndrumãrilor - Bucureºti: „La
ordinul dumneavoastrã numãrul 29579/1947 avem
onoarea a vã înainta alãturat referatul medicului
curant al acestui penitenciar cu privire la starea
sãnãtãþii a deþinutului criminal de rãzboi Vulcãnescu
Mircea din acest penitenciar”. Referatul lipseºte din
dosar, în schimb pe contrapagina unei note din 20
iunie 1947 am descifrat cu lupa câteva însemnãri cu
creionul, probabil ale medicului închisorii. Ele consemneazã înrãutãþirea stãrii sãnãtãþii lui Mircea
Vulcãnescu, în trupul cãruia tuberculoza (în primul
rând) va face ravagii pe tot parcursul detenþiei pînã
la moartea survenitã în 1952. Aceste însemnãri medicale sunt: „Tensiunea 17 1/2 - 10, slãbire progresivã - a pierdut 40 de kg, stare de debilitate
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formitate cu legea sã-l aresteze pe numitul acuzat ºi
sã-l conducã în arestul preventiv al Penitenciarului
Vãcãreºti din Bucureºti”. Inutil, formal, cãci acuzatul se afla de mult timp, bolnav ºi chinuit, arestat
preventiv, fãrã mandat, în Penitenciarul Vãcãreºti.
Strigãtor la cer este faptul cã existã documente medicale contradictorii. La fila 32 a dosarului, pe contrapagina Foii de Transferare pentru
serviciul ambulanþei emisã de Penitenciarul Aiud,
emisã la 17 noiembrie 1947 în scopul „transferãrii
afaceri judecãtoreºti”, este tipãritã o adeverinþã:
„Subsemnatul…, medic al Penitenciarului Aiud certific cã, examinând la plecare pe deþinutul Vulcãnescu Mircea, am constatat cã nu suferã de nici o
boalã infecto-contagioasã”. Alt document, contradictoriu, de la fila 13 este o Copie de pe referatul
medical - serviciul medical al penitenciarului Jilava:
„Vã raportãm cã examinând azi, 10.IV.1951 pe deþinutul politic Vulcãnescu Mircea cã suferã de pleurezie stângã cu stare generalã rea. Se recomandã
internarea la Spitalul Vãcãreºti”. Semnat: medici,
penitenciarul Jilava.
Cu toate cã era atât de bolnav, chinuit de
tuberculozã, la 20 aprilie 1951 este ridicat de la
Penitenciarul Aiud de cãtre organele de Securitate.
La 25 aprilie 1951 Direcþia Generalã a Penitenciarelor din Ministerul Afacerilor Externe, Serviciul
Evidenþei trimite adresa nr. 9947 Direcþiunii Generale a Securitãþii Statului: „Penitenciarul Jilava, prin
raportul 8540/ 1951, ne înainteazã un referat medical din care se constatã cã deþinutul internat politic
Vulcãnescu Mircea suferã de pleurezie stângã cu
stare generalã rea pentru care i se recomandã internare la Spitalul Vãcãreºti. Vulcãnescu Mircea
Aurel, fiºa nr. 12/1951, fiul lui Mihail ºi al Mariei
internat politic, se aflã în Penitenciarul Jilava de la
data de 13.I.1951. Faþã de cele arãtate mai sus vã
rugãm sã binevoiþi a ne comunica avizul dumneavoastrã asupra internãrii susnumitului deþinut la Spitalul Penitenciarului Vãcãreºti pentru tratament”.
Rãspunsul, evaziv, va grãbi moartea lui Mircea Vulcãnescu: „Raportaþi relaþii complete ºi avizul dumneavoastrã cu privire la transferarea de la Penitenciarul Jilava la Spitalul Penitenciarului Vãcãreºti a
deþinutului Vulcãnescu Mircea Aurel, funcþionar,
fiul lui Mihai ºi al Mariei, bolnav de pleurezie”.
Adresa din 26 mai 1951 a Direcþiunii Generale a
Securitãþii - regiunea Bucureºti reteazã orice posibilitate de supraveghere a bolii pulmonare: „La ordinul dumneavoastrã din 10 mai 1951 raportãm
urmãtoarele: întrucât din fiºa personalã a sus-numitului ce o posedã la Direcþiunea Generalã a Securitãþii Statului, fãrã a se cunoaºte motivul reþinerii,
nu putem aviza transferarea sa de la Penitenciarul
Jilava la Spitalul Penitenciarului Vãcãreºti”.
Implacabilã, hotãrârea Direcþiunii Generale a
Securitãþii Statului, îºi pune pecetea pe soarta filozofului. La fila 6 a dosarului, prin adresa din 15 iunie
1951, citim: „La adresa din 25 aprilie 1951 cu onoare vã aducem la cunoºtinþã cã avizãm nefavorabil
asupra transferului ºi internãrii în Spitalul Peniten-
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ciarului Vãcãreºti a deþinutului Vulcãnescu Mircea
Aurel”. Finalul se precipitã. Cãlãii îl condamnã la
moarte, dupã cum reiese din schimbul de adrese de
mai sus. ªi ca totul sã fie „ca la carte”, Penitenciarul
Jilava emite o Foaie de transferare (pentru uzul vagoanelor penitenciare) în care se specificã: „Deþinutul Vulcãnescu Mircea Aurel, cu nr. matricol
12/S/1951, condamnat la 8 ani temniþã grea pentru
faptul de crimã contra umanitãþii, se transferã la
Penitenciarul Aiud pentru executarea pedepsei”. în
colþul de sus-stânga al formularului completat astfel
este tipãrit: „Consultat ºi gãsit sãnãtos”, în ciuda
constatãrilor medicale. La 28 octombrie 1952 se
stingea din viaþã, dupã îndelungi suferinþe fizice ºi
morale, cel ce dãduse Dimensiunea româneascã a
existenþei. Vã fac cunoscute câteva documente ale
decesului.
1) Adresa Penitenciarului Principal Aiud cãtre Curtea Supremã, secþia penalã, din 8 noiembrie
1952: „Vã înaintãm în original referatul nr. 877 din
3 noiembrie al serviciului sanitar al acestui penitenciar, din care se poate constata cã deþinutul
Vulcãnescu Mircea Aurel, care a fost condamnat la
8 ani temniþã grea în baza deciziei nr. 1510 din 7 august 1948, cu mandat de arestare din octombrie
1948, emis de Parchetul Curþii Bucureºti pentru
crimã de rãzboi, a decedat în acest penitenciar la
data de 29 octombrie 1952.”
2) Raportul Penitenciarului Principal Aiud
din 31 octombrie 1952 trimis Direcþiunii Generale a
Penitenciarelor: „Vã raportãm cã în ziua de 29 octombrie 1952, a decedat în acest penitenciar deþinutul Vulcãnescu Mircea, fiºa 9320/48 Aiud, suferind de miocarditã ºi pleurezie dublã T.B.C. […]
Alãturi înaintãm un inventar de efecte ce au
fost proprietatea susnumitului cu rugãmintea sã binevoiþi a ne da ordin ce sã facem cu acele efecte,
precum ºi dacã putem anunþa sau nu familia susnumitului”. Ultima copertã a dosarului de penitenciar al lui Mircea Vulcãnescu pãstreazã data ieºirii,
precum ºi felul ºi modul ieºirii din penitenciar:
„Decedat suferind de miocarditã ºi pleurezie dublã
T.B.C. Deþinutul K 9320, Vulcãnescu Mircea...”
Acum, în încheiere - un gând sincer ºi
recunoscãtor despre Mircea Vulcãnescu
Mircea Eliade ºi Emil Cioran au plecat,
Mircea Vulcãnescu a rãmas. Eliade ºi Cioran au
fãcut carierã în Apus, Vulcãnescu a fãcut puºcãrie în
þarã. Eliade ºi Cioran ºi-au petrecut viaþa în scris,
Vulcãnescu ºi-a petrecut-o în moarte. Au fãcut bine
Eliade ºi Cioran cã au plecat? A fãcut bine Mircea
Vulcãnescu rãmânând? Dacã Eliade ºi Cioran ar fi
murit cu Vulcãnescu? Dacã Eliade ar fi devenit
informator al securitãþii ºi Cioran redactor-ºef la
Scânteia? Dacã Vulcãnescu ar fi plecat sã facã o
solidã carierã universitarã în Occident? Dupã 50 de
ani de mizerie comunistã ne dãm seama cã nici una
dintre ipotezele de mai sus nu ar fi schimbat cu
nimic soarta României. Un mare intelectual în plus
în exil, doi mari scriitori în plus morþi sau ticãloºiþi
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dusã. Dar mai sunt ºi traiectorii care produc tãcere.
Nu tãcerea penibilã sau ironicã, ci tãcerea rotundã a
descãtuºãrii. O tãcere cu miez de imn. Cum te fereºti
de istorie? Fugind din calea ei? Imposibil. A fugi din
calea istoriei înseamnã a colabora cu ea. Scriind?!
Curgi odatã cu timpul. Clãdeºti ruine. Te-aduni
într-o oglindã care se sparge în realitate. Dar dacã te
reculegi într-o tãcere atât de adâncã ºi grea încât în
jurul tãu istoria se face liniºte? Tãcerea nu se ºtirbeºte, nu trebuie tradusã, nu-i trebuie note de subsol
ºi nici ediþie criticã. Doar un autor onest. Istoria, o
clipitã. Lupta, o respiraþie. Mircea Vulcãnescu scriitorul a patru volume de opere? Da. Un om care
ºi-a fãcut datoria? Desigur. Dar, mai presus de toate,
cavalerul unei mari tãceri. Care este pe rod.
Aºadar, cei alungaþi din turnurile babilonice
pot bate la porþile cetãþii noului Ierusalim – cel
bisericesc ºi ceresc ce „nu are trebuinþã de soare, nici
de lunã, ca sã o lumineze, cãci slava lui Dumnezeu a
luminat-o, fãclia ei fiind Mielul” (Apoc. 21, 23).
Viaþa, opera ºi activitatea lui Mircea Vulcãnescu, cu
alte cuvinte, este una de referinþã în domeniul istoriei ºi a spiritualitãþii autentice, care ar trebui sã se
afle la îndemâna tuturor celor ce cred cã „Biserica
este cetatea pe care nici porþile iadului nu o vor
birui”!...
Dumnezeu sã-l ierte ºi sã-l odihneascã!
Veºnicã sã-i fie amintirea ºi pomenirea! Amin!
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în puºcãrie n-ar fi afectat liniile generale ale tabloului. „Martirul Emil Cioran!? ªi ce dacã!”, s-ar fi
rãstit Nicolae Ceauºescu. „Vulcãnescu de la Yale?!
Cine-i ãla?” s-ar fi constipat Bobu. Renunþi la destin
pentru o carierã? Dar dacã singurul destin þi-e cariera? ªi dacã sunt alþii care nu vor sã urce decât
treptele ierarhice ale destinului? Amintirea unora
stãruie în biblioteci, a altora în calendar. Mulþi dintre
cei care sunt în calendar sunt ºi în biblioteci; câþiva
dintre cei care sunt doar în biblioteci ar merita sã
intre-n calendar. România, þara lui Eliade? România, þara lui Vulcãnescu? Dar ce este România? În
cel mai bun caz, þara lui Eliade ºi Vulcãnescu. Poate
cã România mai existã doar pentru cã Eliade a plecat
ºi Vulcãnescu a rãmas. Poate cã România existã în
ciuda faptului cã Eliade a plecat ºi Vulcãnescu a
rãmas. De ce l-am izgonit pe Eliade ºi de ce l-am
ucis pe Vulcãnescu? De ce nu l-am ucis ºi pe
Cioran? De ce a scris Voltaire Candide? Dacã nu ar
fi venit comunismul ºi ar fi rãmas cu toþii în România, poate cã Cioran ar fi ajuns sã-ºi plictiseascã
publicul cu veºnicele-i agonii, poate Eliade ar fi
ajuns un fel de Nicolae Iorga, admirat pentru cuprinderea intelectualã, dar bârfit ºi chiar detestat
pentru megalomanie, poate Eugen Ionescu ar fi fost
cel mai mare critic literar român în viaþã, iar Mircea
Vulcãnescu ar fi continuat sã se îngraºe spre necazul
acestuia din urmã.
Poate cã Eliade, Cioran ºi Vulcãnescu au frãmântat de-a lungul anilor multe din întrebãrile de
mai sus. ªi-au putut ei gãsi vreun rãspuns? Nu ºtim.
În anumite împrejurãri, istoria devine biografie, se
adânceºte în suflet ºi curge, liniºtit sau dureros,
printre ºisturi ºi spade. Alteori, biografia devine
istorie. Când a murit Socrate, învãþãceii au stat cu el
ºi i-au descris ultimele zile. Când a murit Iisus
Hristos, ucenicii au stat cu el ºi i-au anunþat Învierea.
Când a murit Mircea Vulcãnescu, ucenicii ºi prietenii îi erau în exil sau în temniþe. ªi totuºi cineva i-a
fost alãturi. Nu a murit singur. Nici în agonie blasfemiatoare. Ci cu o împãcare a tuturor întrebãrilor: „Sã
nu ne rãzbunaþi!”
Cei mai mulþi oameni judecã succesul unei
biografii dupã ecoul pe care îl are. Dupã zarva pro-
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Un compozitor ºi o interpretã tindeau sã transforme
întunericul în luminã, ºi întunericul s-a rãzbunat.
Un compozitor ºi o interpretã tindeau sã transforme mizeria în cântec, ºi mizeria s-a rãzbunat.
Un compozitor ºi o interpretã tindeau sã transforme piatra, ºi þãrâna neroditoare, ºi arborele sec, în
suflet: iar piatra, ºi þãrâna neroditoare, ºi arborele sec,
care nu voiau sã fie suflet, s-au rãzbunat.
Vor rãmâne dupã un compozitor ºi o interpretã –
lumina, cântecul ºi risipa de suflet, dupã ei care ºed acum
în genunchi – mire ºi mireasã ai cântecului care a scos
mulþimea în stradã, fãcând-o sã creadã în Cele Veºnice ºi
într-un Viitor mai Bun – aºteptând ca „Eminescu sã îi
judece”. (Nicolae Dabija)

L

a sfârºitul lunii octombrie s-au împlinit 20 de ani de la tragica dispariþie
a celor doi mari artiºti ai românitãþii.
Doina ºi Ion Aldea Teodorovici ºi-au pierdut viaþa într-un accident de circulaþie în noaptea
de 29 spre 30 octombrie 1992, la orele 2.30, în
maºina cu care se deplasau spre Chiºinãu ºi care a
intrat într-un copac în apropierea localitãþii Coºereni, la 49 de kilometri de Bucureºti.
Cele „douã inimi gemene” cum li s-a spus,
care au bãtut în acelaºi ritm pentru idealul naþional, cei care au fost un simbol al cântecului
pentru libertate, au lãsat în urma lor multe lacrimi
ºi multã durere, miilor de oameni de pe ambele
maluri ale Prutului, care i-au îndrãgit ºi apreciat.
Doina Aldea Teodorovici s-a nãscut în 15
noiembrie 1958, la Chiºinãu, Republica Moldova.
Înzestratã cu talent artistic manifestat de timpuriu,
participã de la vârsta de 6 ani la dublarea filmelor
în româneºte la Studioul „Moldova-Film”, dar în
acelaºi timp studiazã ºi muzica în particular. A
absolvit ªcoala nr. 1, româno-francezã, din Chiºinãu, apoi Facultatea de filologie, limbã ºi literaturã românã a Universitãþii de Stat din Moldova
ºi Academia de Muzicã, Teatru ºi Arte Plastice. A
fost profesor de literaturã universalã la Institutul
„Ion Creangã” din Chiºinãu ºi a activat o bunã
perioadã de timp în cadrul ansamblului „Moldoveneasca” cu care a realizat turnee în Cuba, Algeria, Mongolia, Germania.
Ion Aldea Teodorovici s-a nãscut în 7 aprilie 1954 în oraºul Leova, Republica Moldova.
La îndemnul tatãlui sãu de la care moºteneºte ºi
dragostea pentru muzicã, va începe sã studieze de

la vârsta de cinci ani vioara ºi pianul. Studiazã
apoi clarinetul la ªcoala de Muzicã „Eugeniu
Coca” (astãzi Liceul de Muzicã „Ciprian Porumbescu”) din Chiºinãu, iar între 1969-1973 sa xo fonul în cadrul „ªcolii medii de muzicã” din
Tiraspol. O perioadã, a activat în calitate de instrumentist, compozitor ºi solist în cadrul formaþiei de
muzicã uºoarã „Contemporanul” condusã de compozitorul ºi interpretul Mihai Dolgan. În 1981
devine student la Facultatea de compoziþie ºi pedagogie a Conservatorului „G. Musicescu” din
Chiºinãu. A colaborat cu Dumitru Matcovschi,
Anatol Ciocanu, Gheorghe Urschi, Grigore Vieru
º.a. A scris muzicã simfonicã, muzicã de camerã,
cântece pentru copii, pentru filme, pentru spectacole dramatice ºi muzicã sacrã.
În anul 1981 se cãsãtoreºte cu Doina. În
acelaºi an, duetul Doina ºi Ion este lansat la o searã
de creaþie a poetului Grigore Vieru la Palatul Naþional, dar din nefericire este respins sistematic de
cenzurã la Radio ºi Televiziune. Dorinþa de afirmare ºi dragostea pentru cântec însã i-a fãcut pe
cei doi sã batã Moldova în lung ºi lat ºi sã susþinã
spectacole oriunde, fapt ce a dus la recunoaºterea
ºi la aprecierea lor. Au participat apoi la toate
evenimentele ce au marcat procesul de renaºtere a
poporului basarabean, lansând cântece de un profund patriotism. Au militat pentru unirea Basarabiei cu România, pentru revenirea la limba românã ºi grafia latinã.
Ion ºi Doina Aldea Teodorovici au fost primii care în anii ‘90 au cântat despre limba românã
ºi despre Eminescu, pe care l-au reintrodus astfel
în cultura Basarabiei.
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Virtuþile pelerinajului
acest an. Cãci fãrã nici un dubiu de interpretare,
dacã judecãm cu meticulozitate cum se manifestã românii prin lume, trebuie sã-i vedem ºi
cum ºtiu sã caute frumuseþile acesteia, cum sã-ºi
îmbogãþeascã sufletele ahtiate dupã bine, adevãr
ºi frumos, cum se comportã în faþa marilor altare
de spiritualitate planetare, cum trãiesc mirajele
ºi miracolele de credinþã, cum se integreazã în
Marele Concert al omenirii
dedicat Creatorului.
O cãlãtorie în Þara
Sfântã, o drumeþie la Locurile
Sfinte menþionate atât de dens
în Sfintele Scripturi constituie
de fapt un drum iniþiatic, un
traseu de indicare ºi de îndreptare, de rugãciune ºi de recunoºtinþã, „o cãlãtorie sfântã cu
un scop sfânt” cum foarte bine
circumscrie aceastã stare de
lucruri Prea Fericitul Daniel,
Patriarhul nostru.
De altfel, în interioarele
noastre noi creºtinii am cãlãtorit cu toþii în Þara Sfântã,
pentru cã orice lecturã este însoþitã ºi de o minimã „închipuire”, de o reprezentare mentalã despre locuri ºi persoane,
despre fapte ºi vorbe, un „film” al realitãþilor
scripturale. Citeºti sau þi se citeºte, despre lupta
dintre David ºi Goliath, ºi, deoarece nu cunoºti
acest topos ca lector sau auditor, „trimiþi” întâmplarea într-un cliºeu cunoscut, într-un decupaj cunoscut, fie din locurile natale, fie din

Din activitatea publicisticã a preotului Ioan Aurel Bolba. Cãrþi publicate: Jurnal
Francez de vacanþã, Editura Metafora, Constanþa, 2003 • Sejur în Insula de Smarald, Editura
Metafora, Constanþa, 2004 • Figuri de ierarhi ºi preoþi cãrturari - 2 vol., Editura Ex Ponto,
Constanþa, 2006-2007 • Episcopii ortodocºi ai Oradiei, Editura Ex Ponto, Constanþa, 2008 •
Patriarhii României, Editura Ex Ponto, Constanþa, 2010 • Sejur de toamnã la Kuºadasi,
Editura Metafora, Constanþa, 2010 • Vacanþã în Insula Corfu, Editura Metafora, Constanþa,
2011. Colaborãri la reviste: Solteris (Mangalia) • Calea de Luminã / La Voie de la Lumiere
(Montreal, Canada) • Actualitatea ortodoxã (Constanþa) • Mitropolia Ardealului (Sibiu) •
Nova Provincia (Hunedoara) • Viaþa de pretutindeni (Arad). Colaborator al postului „Radio
Dobrogea” al Arhiepiscopiei Tomisului - Constanþa.
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rintr-o întâmplare de genul celor pe
care apoi le considerãm mirabile ºi
„deloc întâmplãtoare” l-am cunoscut
la Mangalia, la bisericuþa maramureºeanã, care
cheamã cu silueta sa sute de credincioºi din
cartier ºi de pe litoralul apropiat, pe preotul Ioan
Aurel Bolba. Un slujitor venerabil ºi demn al
altarelor, un pãstor iubit de credincioºi (biserica
sa, în construcþie, face o bunã
vecinãtate cu cea maramureºeanã), un scriitor acceptat ºi
asumat de comunitatea de intelectuali locali, un condeier
cu talent ºi cu har divin, considerând ta lentul ca un dar
înnãscut ºi harul ca un dar consecutiv rugãciunilor din inimã.
Citisem prin presã despre Cenaclul „Solteris” din
Mangalia, în rândurile cãruia
activeazã ºi prelatul-cãrturar
Ioan Aurel Bolba. O obºte scriitoriceascã ºi culturalã cum rar
întâlneºti pe faþa pãmântului
românesc. Iar prietenul meu,
bihoreanul trimis de soartã în
locuri „pontice”, era nelipsit de la fructoasele
întâlniri ale acestor oameni ce îºi înalþã sufletele
prin creaþii de toate genurile.
Mi-a dãruit câteva din cãrþile sale ºi m-am
gândit cã ar trebui sã aleg una spre „sincerã”
prezentare. Iar la o temã ca cea de faþã („Români
în lume”) cel mai bine se potriveºte Pelerin în
Þara Sfântã, apãrutã la Editura Callasprint, în
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alte „reliefuri” mai apropiate de noi. Deci, noi
creºtinii am cãlãtorit cu toþii în Þara Sfântã în
mod închipuit, iar o cãlãtorie realã nu doar cã
este binevenitã, ci este chiar o binecuvântare
divinã. Îþi vei corecta cliºeele de memorie, le vei
adãuga ºi sedimenta, le vei cizela ºi detalia ºi
astfel vei „deveni” un „apostol al apostolilor”,
un „bibliotecar al Bibliei”, un „misionar fãrã de
arginþi”.
Nu vã vom lua nimic din plãcerile lecturii,
detalierile istorice, sublinierile geografice, descrierile marilor destinaþii din Ierusalim,
Betleem, Ierihon, Nazaret, Cana Galileii ºi celelalte fiind demne de tot respectul prin lectura
atentã a cititorilor. Vom marca ºi remarca sim-

plitatea cosmicã a trãirii, pasiunea acribialã a
documentãrii ºi stilul atractiv al povestirilor
demne de epitetul elegant ºi elevat „povestiri
biblice adevãrate”. Iar florilegiul din final semnat de prietenul nostru comun Stelian Gomboº e
un adaggio potrivit ºi fericit.
Drum bun spre lectura cãrþii pãrintelui
Ioan Aurel Bolba. ªi nu uitaþi cã o carte ca
aceasta ar putea sã vã schimbe viaþa. Cãci dupã o
lecturã atât de interesantã ºi antrenantã e posibil
sã vã simþiþi tot atât de „determinaþi” spre o
astfel de „cãlãtorie misionarã” cum a fost ºi
pãrintele Bolba, care mãrturiseºte cu o sinceritate debordantã inclusiv astfel de excursii binecuvântate.

Dan Lungu a susþinut o lecturã publicã
la München
Miercuri, 7 noiembrie, la Biblioteca Francezã a Institutului de Filologie Romanicã a
Universitãþii Ludwig-Maximilians din München, Dan Lungu, unul dintre cei mai iubiþi ºi
mai traduºi scriitori contemporani, a susþinut o lecturã publicã din trei romane de succes
publicate la Editura Polirom: Raiul gãinilor, Sunt o babã comunistã! ºi În iad toate becurile
sunt arse. Evenimentul a avut loc în cadrul seminarului „Die rumänische Literatur der
Gegenwart” („Literatura românã contemporanã”) ºi s-a adresat profesorilor, studenþilor
Secþiei de „Limba ºi Literatura românã” ºi celor ai Institutului de Romanisticã. Discuþia a
fost moderatã de Aurelia Merlan, iar Horst
Weich a citit în limba germanã un fragment din
Raiul gãinilor. Sunt o babã comunistã! se
numãrã printre bestsellerurile Editurii Polirom,
fiind, în 2009, cea mai tradusã carte româneascã
a anului, apãrând în ºase þãri. În 2010, pe scena
Teatrului Bouwkunde din Deventer, Olanda, a
avut loc premiera piesei de teatru Baba comunistã, un monolog regizat de Henk Kleinmeijer.
Iar în vara acestui an au început filmãrile pentru
lungmetrajul Sunt o babã comunistã!, în regia lui
Stere Gulea, avându-i ca protagoniºti pe Luminiþa Gheorghiu, Marian Râlea ºi Ana Ularu.
Raiul gãinilor, un alt bestseller, a fost tradus în ºase þãri, iar ediþia germanã a fost declaratã,
în decembrie 2007, cartea lunii în Germania. În iad toate becurile sunt arse, cel mai recent
roman semnat de Dan Lungu, este o poveste surprinzãtoare, cu un subiect neconvenþional.
Dan Lungu (nãscut în 1969, la Botoºani) este unul dintre cei mai apreciaþi ºi mai traduºi
scriitori din noua generaþie, cãrþile sale fiind publicate în zece limbi: francezã, germanã,
italianã, spaniolã, polonezã, slovenã, maghiarã, bulgarã, greacã ºi turcã. Anul trecut statul
francez i-a acordat titlul de „Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres” pentru contribuþii
la îmbogãþirea patrimoniului cultural francez. (a.g.)
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Premiile Eminesc: Teiul de aur ºi
Teiul de argint ale Editurii GEEA din Botoºani
plastic, director-fondator al editurii Opera Magna, Dumitru Grumãzescu, fondator al Galeriilor
Anticariat din Iaºi a deliberat asupra primilor
câºtigãtori ai acestor distincþii.
Anul 2003 a fost anul ce a reprezentat
împlinirea a 120 ani de la apariþia poemului
Luceafãrul în Almanahul Societãþii Academice
„România junã”. În luna iunie, s-a lansat ediþia
trilingvã a acestei poezii: românã, francezã ºi
greacã, în traducerea poetului Nikolas Blithikiotis, nativ grec, trãitor 25 de ani în România,
stabilit în Franþa, care afirma printre altele cã
ºtie expresia arghezianã: „Eminescu nu poate fi
tradus nici în româneºte”. Ediþia din acel an a
Premiilor Eminescu „Teiul de Aur” ºi „Teiul de
Argint” a fost marcatã de aceastã celebrare.
Un an important în istoria acestei instituþii
va rãmâne anul 2008, când s-a lansat în cadrul
evenimentului volumul bilingv, românã-francezã (traducãtor Nikolas Blithikiotis) Luminã de
lunã. Poezii alese, a cãrei prefaþã a fost semnatã
de Pompiliu Crãciunescu, iar postfaþa poartã
semnãtura lui Valentin Coºereanu. Întrucât oameni din juriu precum George Muntean, Cezar
Ivãnescu sau Mihai Urigiuc i-au pãrãsit mult
prea devreme trecând în eternitate, echipa a fost
completatã cu Augustin Eden care a devenit preºedinte, Dragoº Pãtraºcu, preºedinte de onoare,
respectiv Mihai Cornaci, membru.
Seria biobibliograficã „Eminescu nestins”
debuteazã odatã cu ediþia din 2009. Prima personalitate care se regãseºte în aceastã colecþie
este regretatul conf. univ. dr. Constantin Mãlinaº,
unul din mentorii revistei Familia Românã.
Prof. Constantin Mãlinaº, fiind laureat al
ediþiei din 2005 ºi primind Premiul Eminescu
„Teiul de Aur”, a scris urmãtoarele: „Medaliile
«Teiul de Aur» ºi «Teiul de Argint», care extind
tematica ºi cuprinderea medalisticii eminesciene, o duc la simbolul Teiului, atât de puternic la
poet ºi în conºtiinþa publicã. E un simbol cald,
care reprezintã vitalitatea blândã ºi primitoare,
textura femininã, moale, plasticã, creatoare de
floare a vieþii. La Eminescu teiul este metaforã
pentru femeie, sub ale cãrei plete se simþea bine,
este totodatã cel mai puternic simbol de animism din poetica româneascã ºi europeanã. [...]
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ihai Eminescu, „Luceafãrul” poeziei româneºti, are un loc special
în conºtiinþa noastrã naþionalã,
dar mai cu seamã, are o regiune care respirã ºi
trãieºte prin el. Este vorba de Ipoteºti ºi Botoºani, zone care transmit mai departe imensul
tezaur spiritual eminescian. Simþindu-se responsabili pentru aceastã nobilã misiune, oamenii de
valoare din acea zonã vor încerca întotdeauna sã
preþuiascã ºi sã formeze o stare de coeziune între
literaþii care „îl slujesc” pe Eminescu. Dar important este sã nu uitãm cã în aceste vremuri
aspre pentru suflet, în care partea materialã este
cea care predominã, societatea culturalã este
greu încercatã.
În aceste condiþii apar oameni de valoare
precum distinsa doamnã Elena Condrei, personalitate al cãrei spirit este neliniºtit ºi veºnic
în slujba marelui poet. Pornind de la faptul cã cel
mai mare dar, cea mai mare recompensã pe care
o poate primi un om, din punct de vedere spiritual este preþuirea, doamna Elena Condrei a dorit sã punã bazele unei instituþii de prestigiu care
sã preþuiascã cei mai importanþi eminescologi,
acei oameni care îºi canalizeazã toate resursele
în a-l înþelege ºi a-l dãrui oamenilor de rând pe
Mihai Eminescu.
Este vorba de Premiile Eminescu „Teiul
de Aur” ºi „Teiul de Argint”, în domenii precum
Literatura, Arte vizuale sau Colecþii ºi colecþionari, care sunt atribuite de cãtre Editura GEEA
din Botoºani. În proiectul iniþial erau prevãzute
ºi secþiuni precum teatru, film sau dans. Dar aºa
cum menþionam înainte, un suflet puternic în
zilele noastre poate fi oprit din ceea ce ºi-a
propus doar din motive obiective, materiale.
Punctul de plecare al primei ediþii nu putea sã fie decât 15 iunie, anul 2002. Dupã o
muncã asiduã, un juriu format din oameni de
culturã precum George Muntean critic literar,
preºedinte de onoare, poetul Cezar Ivãnescu
preºedinte, Constantin Tofan, preºedintele UAP
Filiala Iaºi, Grigore Ilisei scriitor, realizator de
emisiuni TV la Radioteleviziunea Iaºi, poetul ºi
artistul plastic Augustin Eden, fondator ºi Redactor-ºef al revistelor de culturã Intertext ºi
Absolut cultural, Vasilian Doboº poet, artist
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Înfiinþând premiile ºi medaliile Teiului, aþi atins
cea mai sensibilã nervurã de pe vioara de frunzã,
la care se înaripa Eminescu! ... E o medalie nu
numai frumoasã, dar este o medalie caloricã,
transmite! Are ce dãrui, cãci aþi pus foarte mult
acolo, dragoste, credinþã ºi gândire luminoasã,
pentru un Eminescu extins pânã la noi”.
În 2010 a fost lansat la Botoºani volumul I
al catalogului Eminescu în arta medaliei pe care
Constantin Mãlinaº cu multã muncã a reuºit sã-l
aducã la luminã la sfârºitul lunii octombrie 2009,
sub egida Societãþii Numismatice ºi a Asociaþiei
Culturale „Familia Romanã” din Baia Mare. Cu
ajutorul preþios al doamnei Elena Condrei ºi a

Elena Condrei

editurii GEEA pe care o conduce, cartea a vãzut
ºi lumina tiparului în ianuarie 2010. Nu a
continuat cu volumul II, aºa cum era prevãzut în
proiectul pe anul 2010, datoritã trecerii în eternitate a prof. Constantin Mãlinaº. Volumul, care
cuprinde perioada 1871-1989, rãmâne o realizare
îndrãzneaþã de a aduna într-un catalog toate medaliile Eminescu din România ºi nu numai.
Data de 15 ianuarie 2011 a constituit
pentru dna Elena Condrei prilejul de a marca
Ziua Culturii Naþionale prin realizarea primei
medalii din þarã, lucru care nu poate decât sã
aducã onoare celor care conduc aceastã iniþiativã culturalã, care nu este activã doar în prezenþa decernãrilor Premiilor „Teiul de Aur” ºi
„Teiul de Argint”. În acelaºi an, proiectul, ajuns
la cea de-a zecea ediþie, a devenit deja o certitudine în calendarul activitãþilor culturale din
România. Evenimentul a depãºit de-altfel ºi graniþele þãrii. Acesta a ajuns sã fie cunoscut în
Franþa, Tunisia, Japonia, Ucraina, Republica
Moldova sau Statele Unite ale Americii, Israel.
Printre cãrþile lansate odatã cu aceastã ediþie a Premiilor „Teiul de Aur” ºi „Teiul de Argint” se numãrã ºi Antologia Laureaþilor Pre-

miilor Eminescu Teiul de aur ºi Teiul de Argint.
2002-2011, Editura GEEA, Botoºani, 2011, Ardenþa geniului. Interviuri cu Augustin Eden (Seria „Eminescu nestins”), Editura GEEA, 2011,
Pasiunea, plângerea ºi tornada valorilor, Editura GEEA, Botoºani, 2011, Comoara din cenuºã, Editura Opera Magna, Iaºi, 2011, ºi Ursei
ºi piatra fermecatã, Editura Opera Magna, 2011.
Ediþia din anul 2012 a fost marcatã de
premierea cu „Teiul de Aur” a stavroforei Irina
Pântescu de la Mãnãstirea Voroneþ, care a adus
ºi o icoanã a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe,
veche de peste o jumãtate de veac, pentru a fi
expusã în Centrul istoric din Botoºani, „cetatea”
în care se organizeazã an de an evenimentele.
Au apãrut cãrþi precum Ardenþa geniului (o ediþie îmbogãþitã interviuri cu Augustin Eden),
Cerul lui Eminescu la Iaºi (interviu cu Vasilian
Doboº) Efigia lui Eminescu ºi sensul creaþiei
(interviuri cu Victor Foca), Aura lui Eminescu
în medalii ºi unicate (interviu cu Mihai Costin),
toate din seria „Eminescu nestins” precum ºi
volumele Scriitori laureaþi ai Premiului Eminescu sau Colecþii ºi colecþionari întru Eminescu,
toate aceste volume apãrute sub îngrijirea ºi
coordonarea doamnei Elena Condrei.
De-a lungul timpului au fost premiaþi oameni de valoare, adevãrate personalitãþi precum
Ion Irimescu, Grigore Vieru, P.S. Gherasim Putneanu, Constantin Mãlinaº, dar ºi Lucia Olaru
Nenati, Daniel Corbu, Mihai Costin, Ion Beldeanu, Nikolas Blithikiotis, Val Gheorghiu,
Theodor Codreanu, Horia Zilieru, Ion Filipciuc,
Dan Hatmanu, Grigore Crigan, Gavril Gh.
Lavric, Adela Popescu, Sumiya Haruya, Vasile
Tãrâþeanu, monahiile Elena Simionovici ºi
Gabriela Platon.
Cu timpul, evenimentul va îngloba ºi mai
multe domenii, ºi mai mulþi oameni de culturã,
iubitori de frumos, ale cãror peniþe, pensule sau
dãltiþe îl slujesc pe Eminescu. În definitiv, acesta este ºi scopul urmãrit de doamna Elena
Condrei, sufletul ºi creierul acestei miºcãri unice ºi deosebit de importante din România. O
dorinþã realizatã cu sprijinul unor oameni de
mare valoare ºi mare caracter, uneori, cu sprijinul instituþiilor de culturã precum Biblioteca
Judeþeanã „Mihai Eminescu”, Muzeul Judeþean,
Teatrul „Mihai Eminescu” sau Galeria de Arte
„GEEA”, toate din Botoºani.
Evenimentul se apropie în anul 2013 de
cea de-a douãsprezecea ediþie, ocazie cu care le
dorim sãnãtate ºi ani mulþi înainte, tuturor ºi sã
fie cãlãuziþi de lumina celui care a rãmas „Luceafãrul” poeziei noastre, în tot ceea ce vor
întreprinde.
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Familia Românã, lansatã la Oradea
Anca GOJA
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„nebun” pentru a-i încredinþa Familia Românã.
„De când publicãm în Baia Mare aceastã revistã
frumoasã, pe potriva sufletului românilor, de la
400 de exemplare am dus-o la 2.000, de la 60 de
pagini am mãrit-o la 150. Se poate citi ºi pe
Internet, dar, totuºi, românii vor sã o afle pe raft.
Familia Românã, pornitã de la Oradea, are deocamdatã o viaþã rodnicã, frumoasã ºi prosperã,
iar preocuparea mea principalã este sã îmi gestionez succesele”, a încheiat dr. Teodor Ardelean. Acesta a acordat, în numele revistei Familia Românã, diploma de onoare „Cel mai bun
partener”, precum ºi placheta „Cel mai bun colaborator”, omului de culturã Tiberiu Moraru ºi
scriitorului Vasile Ilica. Manifestarea, la care au
participat numeroºi tineri membri ai Asociaþiei
Studenþilor ºi Elevilor din Basarabia ºi Bucovina - Oradea, a inclus ºi o lansare de carte:
Bucovina noastrã - antologie istoricã 1775- 2011,
de Vasile Ilica. Autorul este veteran de rãzboi,
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el de-al 3-lea numãr din acest an al
revistei Familia Românã a fost lansat vineri, 26 octombrie, la Casa de
Culturã din Oradea, în cadrul unui eveniment
cultural organizat de Asociaþia „Morãriþa”, condusã de Tiberiu Moraru. A fost un moment emoþionant, nu doar pentru cã în public se aflau ºi
români din afara graniþelor þãrii, mulþi dintre ei
foarte tineri, ci ºi datoritã faptului cã a însemnat
întoarcerea Familiei Române la locul sãu de
naºtere.
Mai vechea colaborare dintre Biblioteca
Judeþeanã „Petre Dulfu” Baia Mare (director,
dr. Teodor Ardelean), Asociaþia Culturalã „Familia Românã”, pe de o parte, ºi Asociaþia
„Morãriþa”, pe de altã parte, s-a soldat, dacã ar fi
sã privim doar parcursul acestui an, cu rezultate
notabile. Dacã primul numãr din acest an al
revistei Familia Românã a fost lansat, pe 24
februarie, la Popeºti, în judeþul Bihor, cu ocazia
unui simpozion organizat la liceul din comunã ºi
dedicat directorului fondator al revistei, dr.
Constantin Mãlinaº, cel de-al 2-lea numãr a fost
lansat, pe 19 iunie, tot la Oradea, cu ocazia
dezvelirii plãcii comemorative care poartã numele dr. Mihai Marina. De data aceasta, a venit
rândul celui de-al 3-lea numãr, dedicat „Femeii
române”. De fiecare datã, alãturi de cele douã
asociaþii a stat Fundaþia „Dacia”, din Maramureºul de dincolo de Tisa, condusã de dr. Ion
Botoº. Fiecare dintre reprezentanþii celor trei
organizaþii a înþeles sã ducã mai departe memoria ºi faptele bune ale celui ce a fost dr.
Constantin Mãlinaº, care a fondat, la Oradea,
revista Familia Românã, cu intenþia de a-i uni
prin culturã ºi printr-o comunicare eminamente
pozitivã pe românii rãspândiþi în întreaga lume.
În cadrul evenimentului moderat de
Tiberiu Moraru, dr. Teodor Ardelean a fãcut o
trecere în revistã a numerelor mai importante ale
Familiei Române, din perioada de dupã strãmutarea acesteia în Baia Mare. „E un fel de
moºtenire cu literã de viaþã ºi de moarte aceastã
revistã”, ºi-a început discursul directorul executiv al publicaþiei, adãugând cã, ºtiindu-i realizãrile în calitate de director de bibliotecã, dr.
Constantin Mãlinaº l-a considerat suficient de
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membru al Asociaþiei „Pro Basarabia ºi Bucovina” ºi al Societãþii „Mihai Eminescu” din
Cernãuþi. Despre carte ºi autorul ei au vorbit
Tiberiu Moraru, Ion Botoº, academicianul Vasile Tãrâþeanu, viceprimarul Ovidiu Mureºan,
dr. în justiþie Paºcu Balaci ºi Vasile Ilica însuºi.
S-a subliniat faptul cã noutatea pe care acest
volum o aduce este publicarea, pentru prima
oarã în limba românã, a celor 6 liste cu numele
celor 222 de deþinuþi politici din închisoarea de
la Cernãuþi care, în intervalul 28 iunie - 3 iulie
1941, au fost executaþi de NKVD. Victimele
acestui genocid au fost români, ucraineni ºi evrei. Conducerea Primãriei Oradea a luat decizia de a dona 250 de exemplare din aceastã
carte românilor din Cernãuþi.
Manifestarea de suflet de la Casa de Culturã din Oradea a fost completatã cu momente
muzicale susþinute de Corul „General Traian
Moºoiu”, care a cântat cântece patriotice în aplauzele sãlii, dar ºi de un emoþionant recital
muzical-poetic al tinerilor din Basarabia ºi Bu-

covina. În final, a cântat ºi ºi-a prezentat cãrþile
medicul ºi scriitorul Paul Sânpetru din Galaþi.
Delegaþia bãimãreanã, formatã din dr.
Teodor Ardelean, Simona Dumuþa, Diana ªandor, Ioan Micle ºi subsemnata, alãturi de Tiberiu
Moraru ºi Ion Botoº cu familiile lor, au depus
flori la placa comemorativã în memoria dr.
Mihai Marina, fost consul ºi consul general la
Consulatul Regatului României în perioada
1941-1944, sprijinitor al populaþiei evreieºti în
perioada în care aceasta era prigonitã. Apoi,
delegaþia a vizitat monumentul Reginei Maria ºi
turnul înalt de 50 metri al Primãriei Oradea, de
unde se poate admira superba priveliºte a oraºului strãbãtut de Criºul Repede. A doua zi,
maramureºenii ºi orãdenii s-au deplasat la Mãnãstirea „Sfintei Cruci” din Oradea, unde s-au
închinat la moaºtele celor 40 de sfinþi ºi au
admirat pictura exterioarã a bisericii principale,
care aminteºte de mãnãstirile din Moldova. În
concluzie, a fost o ieºire cu multe împliniri, care
ne va rãmâne în memorie multã vreme.

Lângã clãdirea Consulatului Regatului României, care a funcþionat aici între 6 dec. 1940 ºi 1 nov. 1943

Corul „General Traian Moºoiu” ºi grupul tinerilor din Basarabia ºi Bucovina
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Magia cuvintelor ce zãmislesc viaþa,
dar pot ºi ucide într-o singurã clipã
televizorul ºi întreg câmpul vizual se umple de
imagini groteºti, în care oamenii se ceartã între
ei, îºi aduc tot felul de acuzaþii ºi se jignesc
reciproc.
Ne întoarcem spre calculator, ºi dacã nu
suntem atenþi, de îndatã ecranul se umple ºi el cu
informaþii lipsite de relevanþã, însoþite de o mulþime de imagini lipsite de noimã, ce nu ne intereseazã în vreun fel, dar care insistã sã intre în
raza privirii, sã ne captiveze ºi sã ne rãpeascã
niºte minute preþioase din viaþã, din aceastã viaþã atât de scurtã, încât pânã ºi sensul ei ne rãmâne pânã la urmã un mister de nepãtruns. ªi
astfel înþelegem faptul cã toate cuvintele au o
putere aparte în a zidi sau distruge, în a da viaþã
sau ucide fãrã a lãsa o urmã vizibilã a punctului
în care otrava lor penetreazã înveliºul interior al
sufletului.
ªi din aceastã cauzã, nicio probã balisticã
ulterioarã nu va putea pune în evidenþã pe „fãptaºul” nevãzut, care la adãpostul anonimatului
„împuºcã” victime nevinovate. Similar, „zidul”
de reþele electronice ajunge sã separe eficient pe
cel care aruncã informaþii otrãvitoare de victima
care le „absoarbe” ºi în cele din urmã este ucisã
moral sau fizic. Însã aceste imagini barbare nu
reprezintã o exagerare, fiindcã deja violenþa mediaticã s-a impus ca un standard „de facto” pe
care îl respectã orice trust sau organizaþie care
doreºte sã fie în topul evaluãrilor de audienþã în
baza cãrora se încheie profitabile afaceri de publicitate sau de promovare a imaginii.
Iluzia comunicãrii într-un mediu
lipsit de opinii personale
Dar aºa ceva nu reprezintã în vreun fel o
comunicare realã dintre cel care prezintã ºi cel
care priveºte sau ascultã, fiindcã lipsesc acele
ingrediente obligatorii ale sinceritãþii, deschiderii ºi bunei intenþii. Fãrã aceste elemente,
simpla exprimare nu reuºeºte sã depãºeascã nivelul demagogiei ºi al discursului lipsit de conþinut. Nimic nu este mai tragic decât sã foloseºti
darul „cuvântului” pentru a împroºca cu noroi în
ceilalþi ºi pentru a vehicula idei vãtãmãtoare în
interiorul societãþii. Dar din nefericire, aceasta
este situaþia în spaþiul mediatic românesc, de-
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ealitatea este „magicã” prin natura
ei, fiind tainicã la toatele nivele ei
de manifestare, transcedentã dar ºi
imanentã, strãinã ºi totuºi familiarã, paradoxalã,
însã ºi raþionalã în conþinutul ei. Din fericire
pentru fiinþa umanã, existã totuºi un instrument
puternic de investigare a ei, acesta fiind nimic
altceva decât „cuvântul”: gândit, rostit, pri mit
ºi ul te rior transformat în acþiune. De aceea,
prin afirmaþii succinte, dar relevante în ce
priveºte conþinutul, am cãutat sã exprim necesitatea de redefinire a spaþiului mediatic românesc, în acest sens schiþând urmãtoarele
elemente ce trebuie avute în vedere:
– influenþa puternicã a cuvintelor în promovarea aspectelor pozitive sau negative ale
vieþii;
– iluzia comunicãrii în cazul în care lipseºte interesul pentru ceea ce gândeºte auditoriul sau pentru opiniile alternative la ceea ce
este prezentat;
– includerea constantã a insinuãrilor ºi
calomniilor în produsele media de „succes”,
mãsura audienþei fiind proporþionalã cu scandalul realizat prin expunerea sau „explozia” lor;
– cultivarea dependenþei nefaste de audiere a lucrurilor negative, care prin obiºnuinþa
receptãrii lor conduce la scãderea dramaticã a
calitãþii vieþii;
– nevoia definirii de canale media alternative, care sã prezinte echilibrat aspectele pozitive ºi negative ale experienþei umane, cu o
tentã ascendentã, educativã ºi oferind modele
adevãrate pentru toate generaþiile.
Cuvintele pot da viaþã sau sã distrugã
Trãim într-o lume în care cuvintele sunt
utilizate cu mult prea mare uºurinþã, de parcã nu
ar însemna nimic dacã exprimãm o idee de valoare sau doar ne mãrginim sã repetãm diferitele
nimicuri lipsite de conþinut. Confruntaþi cu abundenþa de nestãvilit a informaþiilor nerelevante, suntem în cele din urmã împresuraþi în
citadela interioarã a sufletului de sentimente
contradictorii induse în mod malefic de cãtre o
mass-media aservitã intereselor de manipulare a
opiniei publice. Astfel, este suficient sã deschizi
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venind o regulã de la care aproape nu mai gãseºti nici un fel de excepþie.
Iluzia comunicãrii porneºte de la falsa
premisã cã dacã ai audienþã, atunci înseamnã cã
ai reuºit în demersul de a a-þi impune un anumit
punct de vedere, fãrã a þine cont în vreun fel de
adevãrul sau falsitatea celor prezentate sau de
opiniile alternative ale celor care te ascultã. ªi
tocmai de aceea, producþiile media sunt de regulã exprimãri cu sens unic, în care opinia publicului þintã este cel mai adesea ignorantã sau
eºantionatã corespunzãtor pentru a corespunde
ideilor prezentate. Acest monolog al canalelor
de comunicare conduce la o alienare progresivã
a capacitãþii de reflectare a celor care se „hrãnesc” zilnic din conþinutul lor, rezultatul fiind o
amorfizare treptatã a societãþii ºi o scãdere per
ansamblu a capacitãþii acesteia de a reacþiona
inteligent ºi creativ la schimbãrile dramatice ale
mediului în care trãim.
Jocul murdar al insinuãrii ºi calomniei
O altã tehnicã nefastã prin consecinþe din
arsenalul mediatic „garantat” pentru succes
constã în a plasa insinuãri dintre cele mai josnice la adresa unui anumit personaj luat în discuþie ºi relativ la motivaþiile sale. De fapt, niciodatã nu vom ºti cu siguranþã ceea ce se petrece în
interiorul unui om, cât de mult este rãuvoitor sau
doar incapabil în a-ºi discerne propriile sale
motivaþii. A prezenta mereu imagini terfelite în
mocirlã ºi a nu oferi niciodatã modele pozitive
atrage dupã o sine o scãdere progresivã a încrederii în semeni ºi o ºubrezire pe termen lung a
construcþiei sociale. Fãrã a cãdea în capcana prezentãrii numai a „realizãrilor”, totuºi viaþa reprezintã un amestec de lumini ºi umbre, iar a insista
doar pe partea negativã rãpeºte capacitatea de a
aprecia ceea ce este pozitiv, valoros ºi de urmat
din ceea ce constituie comportamentul uman.
În ce priveºte calomnia, ea reprezintã articolul cel mai bine vândut pe micile ºi marile
ecrane, alãturi de bârfe ºi de presupuneri, constituind un „tort” din care se hrãnesc milioanele
de telespectatori sau de utilizatori ai Internetului. Dacã la o emisiune de maximã audienþã de obicei plasatã la ore în care suntem cel mai
susceptibili de a primi informaþii pe care sã nu le
putem cenzura prin raþiune, adicã la ore târzii
sau imediat dupã programul de lucru – lipseºte
acest ingredient, atunci imediat audienþa îºi comutã atenþia pe un alt canal care oferã acest gen
de produs. Nu conteazã cât de adevãrate sau de
false sunt afirmaþiile fãcute, presupunerile fiind
considerate argumente de netãgãduit, iar jocul
cu informaþii ºi cifre de pe „surse” anonime
completând tabloul apocaliptic al unei zile o-
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biºnuite ºi înnegrind cât mai dramatic diferitele
personaje ale zilei.
Obiºnuinþa cu partea negativã
a lucrurilor este nefastã
Ne-am obiºnuit atât de mult cu acest mod
de prezentare a realitãþii încât nu ne mai simþim
bine fãrã acest ingredient nefast al negativismului. Alãturi de mondenitãþi, adicã de amãnunte intim – publice din viaþa unor reale sau
false vedete, omul modern se hrãneºte cu „gunoaie” informaþionale, cu „resturi” din tomberoanele mereu proaspete de conþinut ale diferitelor canale media care ne invadeazã spaþiul
privat generând o imagine urâtã, tristã ºi pesimistã asupra vieþii. Nu întâmplãtor, efectul pe
termen lung al expunerii la astfel de producþii se
poate concretiza în scurtarea speranþei de viaþã,
creºterea nivelului de stress ºi accentuarea tendinþelor depresive, atât de caracteristice spaþiului românesc traumatizat extrem de comunism ºi postcomunism.
Iar dacã existã totuºi canale alternative,
ele sunt doar trecãtor explorate, fiind „consumate” între douã reprize cu „hrãnire” din gunoaiele mediatice, care se alimenteazã mereu
din scandalurile publice sau private aflate voit
sau nu la ordinea zilei. În zadar încerci sã te
aduni pentru a urmãri o emisiune bine realizatã
de pe National Geographic, fiindcã deja mintea
a fost orientatã cãtre disputã ºi ceartã, iar somnul
a pierit de pe gene la ore târzii aflând noi informaþii despre „potlogãriile” celor care sunt în
poziþii de frunte sau despre scandalurile personale ale unor personaje mediocre, dar vizibile
datoritã influenþei financiare, economice, politice sau de altã naturã.
Nevoia unor canale media alternative
Cuvintele pot da viaþã sau ucide prin exprimarea lor, pot aduce fericire sau înnegura
viziunea prin simpla percepere a lor, pot induce
bucurie sau teamã, încredere sau disperare, realitatea rãmânând de multe ori aceeaºi. Prin cuvinte suntem educaþi sã devenim fiinþe umane,
depãºind regnul animal la nivelul cãruia cu toþii
ne naºtem, progresând mereu cãtre sfere spirituale tot mai înalte. Dar tot prin cuvinte reuºim
sã stricãm totul, sã aruncãm în mocirlã ºi derizoriu cele mai nobile idealuri, sã minþim, sã ne
suspectãm ºi sã ne otrãvim viaþa. Cuvintele au
puterea „magiei” în a crea ºi distruge, conferi
viaþã ºi rãpi dreptul la existenþã, prin ele se
instigã masele sã comitã lucruri rele, dar tot prin
ele oamenii pot fi înnobilaþi sufleteºte pentru a
deveni asemenea îngerilor cereºti.
ªi tocmai din aceastã cauzã, apariþia unor
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spaþiul românesc.
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educaþionale ºi motivaþionale în publicaþii din
diaspora româneascã cum ar fi: Curentul
Internaþional, New York Magazin, Mioriþa,
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Gândacul de Colorado, Aºii Români (S.U.A.),
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! Realizarea ºi gestionarea proiectului
media Confluenþe Româneºti (confluente.ro)
destinat identificãrii ºi promovãrii talentului
publicistic autentic din cadrul diasporei
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din strãinãtate.
! Realizarea proiectului informatic Biblia
pe telefonul mobil (biblephone.net), care
oferã accesul online ºi de pe telefonul mobil,
inclusiv prin aplicaþii dedicate, la peste 140
de module biblice în peste 70 de limbi,
acesta fiind un proiect eminamente
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de telefoane mobile din întreaga lume.
Activitate publicisticã:
Publicã în revistele online: Clipa
(clipa.com), Prodiaspora (prodiaspora.de),
Gândacul de Colorado (gandaculde
colorado.com), Epoch Times (epochtimesromania.com), Observatorul
(observatorul.com), Curentul Internaþional
(www.curentul.net), Mioriþa
(www.ziarulmiorita.com).

revistã pentru românii de pretutindeni

canale media alternative în spaþiul românesc o
disting ca pe o necesitate de prim rang. Nu este
vorba de a încerca sã exprimãm pozitiv ceea ce
este în mod clar negativ, sau de a ignora asperitãþile, durerea ºi suferinþa vieþii de zi cu zi.
Ci fac referinþã la producþii care sã prezinte
echilibrat „luminile ºi umbrele” existenþei
noastre, care sã promoveze speranþa, încrederea
ºi colaborarea dintre oameni, astfel încât construcþia socialã sã fie sprijinitã, iar spiritul comunitar sã ia locul „atomizãrii” în indivizi care
nu ºtiu nimic unul de altul.
Sã nu fiu înþeles greºit, nu mã refer la
religie sau la promovarea de doctrine spirituale
mai mult sau mai puþin ezoterice sau mistice.
Dimpotrivã, mã gândesc la o prezentare obiectivã, profesionistã, lipsitã de patos a bunelor ºi
relelor societãþii în care trãim, totuºi cu o tentã
ascendentã prin promovarea laturii pozitive, de
stimulare a potenþialului spre bine care existã în
inima fiecãrui om, de cultivare a sensibilitãþii
interioare faþã de ceilalþi ºi faþã de universul în
care trãim. Adicã un demers laic, dar profund
umanist, aducãtor de încredere ºi oferind modele de creºtere pentru tânãra generaþie ºi de
corectare necesarã a generaþiilor mai vârstnice,
educate într-un sistem care a cultivat neîncrederea, suspiciunea, invidia ºi turnãtoria. Numai
aºa comunismul ºi postcomunismul vor dispãrea definitiv din istoria umbritã de „negativ” a
ultimelor ºapte decenii, iar România se va putea
„deºtepta” din amorþirea indusã de cei care nu
au avut alt interes decât sã o desfigureze ºi sã o
transforme într-o masã amorfã, lipsitã de personalitate, creativitate ºi putere lãuntricã.
ªi numai astfel, am convingerea cã „magia cuvintelor” va zãmisli viaþã pentru cei
care prezintã ºi pentru cei care ascultã, adu când speranþã, încredere ºi viitor pentru societatea în mijlocul cãreia trãim, sentimentele de
înstrãinare ºi însingurare dispãrând progresiv,
fiind înlocuite de simpatie ºi cooperare la nivel
de familie, comunitate ºi naþiune în ansamblul
ei. Pare utopic, dar totdeauna marile schimbãri
sunt precedate de „visãtori” care îndrãznesc sã
vadã lucrurile dintr-o altã perspectivã. ªi chiar
dacã cu „o floare nu se face primãvarã”, totuºi apariþia unei „flori” poate însemna apropierea
unui nou anotimp al regenerãrii, renaºterii ºi
apariþiei unui nou început. Suntem cu toþii victimele unui experiment social care ne-a marcat
în profunzime mai mult decât ne dãm seama,
însã niciodatã nu este prea târziu pentru a ne
regãsi adevãrata identitate, ce nu poate fi alteratã pe deplin vreodatã de nici un fel de regim
totalitar.
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Magia cuvântului...
Mirel GIURGIU
Frankenthal, Germania
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espre cuvinte, ca ºi despre fructe se
poate spune cã au miez, dulce sau
amar, cã au savoare, formã ºi culoare...
Aura de spirit, dacã este prezentã - împrumutã cuvântului puterea persuasiunii, energie, melodie, pace
ºi înþelepciune... sau dimpotrivã, duritate ºi asprime…
O vorbã de spirit prinsã într-un aforism (în
greceºte aphorismos - fulgerare de spirit) poate
luci ca argintul ºi zbura ca o nãlucã... Dupã cum
auzim adesea vorbindu-se, existã un singur lucru
care se poate rãspândi mai repede decât o vorba de
duh: vestea cea rea… intriga, calomnia, amândouã
prinse în mrejele daimonilor celor rãi, care uneori
joacã feste bunilor îngeri, mesageri neobosiþi între
cer ºi pãmânt, între Dumnezeu ºi om.
Dintre daimonii cei buni care inspirã pãmântenii sã ne amintim de cei cu care au stat de
vorbã în lumea veche Homer, Hesiod, Aristofan,
Callimachos ºi Solon. Acesta din urmã, între alte
multe poveþe ºi aforisme, lasã sã ajungã pânã la
noi îndemnul: „Priveºte pe om ºi aflã dacã are
gânduri ascunse în timp ce faþa-i este zâmbitoare...” (Aphorismele lui Solon)
Florilegii de maxime ºi aforisme greceºti ºi
latine au ajuns pânã la noi graþie lui Dimitrie
Cantemir, domnitorului cãrturar Nicolae Mavrocordat ºi ieromonahului Cyril, care le va publica
într-o culegere în Bucureºtiul anului 1838. Gãsesc
cã e momentul potrivit sã-l amintesc aici, fie ºi în
treacãt, pe Anton Pann „cel isteþ ca un proverb” cu
ale sale „vorbe de la lume adunate ºi iarãºi la lume
date” odatã cu Povestea Vorbei ce se va sfârºi doar
aparent, odatã cu lumea, fiindcã spiritul dupã cum
se ºtie, nu moare niciodatã, el pluteºte mai departe
în eter, cãutând adãpost în pajiºtea verde unde
sufletele se odihnesc... O vorbã de-a lui Anton
Pann, adresatã cândva tinerilor, îºi pãstreazã farmecul plin de înþelesuri ºi astãzi: „Ehei dragilor,
pe unde culegeþi voi astãzi vreascuri, eu am tãiat
cândva copaci”.
O pledoarie pentru strãlucirea de o clipã a
zicerii scurte, aforistice, plinã de substanþã, de
miezul suculent al înþelepciunii mi se pare binevenitã, având chiar efecte terapeutice într-o
epocã grãbitã, dezumanizantã, plinã de suficienþe
postmoderniste, cum e cea pe care-o trãim… Sã ne
amintim ce spunea naturalistul francez Buffon:
„Le style c’est l’homme”, „stilul e omul”, cel care
dupã cum ºtim sfinþeºte locul – el omul, singu-

larizat dincolo de trãsãturile feþei, datoritã modului de exprimare al ideilor pline sau golite de
miez… Acest miez poate transforma clipe din
viaþa noastrã în momente, fãcând din ele chiar
monumente de sãrbãtoare ale cuvântului ºi prin el
ale sufletului nostru însetat de frumos ºi bine. Voltaire merge pânã acolo încât îi reuºeºte afirmaþia
cum cã: „Je m’arretrais de mourir s’il me venait un
bon mot” („Aº înceta sã mor dacã mi-ar veni un
cuvânt inspirat”). Îl credem pe cuvântul din care
izvorãºte lumea aceasta („La început a fost cuvântul...” Evanghelia lui Ioan) în care oameni de
spirit sãrutaþi de muze au putut sã ajungã la formulãri atât de seducãtoare încât greu îi este limbii
franceze sã gãseascã în lexicul ei fraze mai frumoase decât cea scrisã de legendarul Fontenelle,
citiþi ºi ascultaþi: „De memoire de rose on n’a vu
mourir un jardinier” ( „De amintirea unui trandafir
nu s-a vãzut vreun grãdinar murind”)…
Cuprinºi de multã admiraþie pentru magicienii cuvântului vieþuitori pe alte meleaguri, sã
poposim o clipã lângã autorul momentelor ºi schiþelor – cetãþean al lumii, genialul I. L. Caragiale.
Sã ne amintim ca Nenea Iancu a semãnat în grãdina lui plinã de capodopere ºi maxime, ziceri ºi
aforisme pline de har ºi dar fãcute acestui popor,
cucerindu-ºi încã odatã dreptul la neuitare: „O
mare durere este sã iubeºti, o mare nenorocire este
sã scapi de aceasta durere” – aforism splendid ce
atestã calitatea de „scriitor liric” cum îi plãcea
dramaturgului sã se autocaracterizeze ori de câte
ori venea vorba de opera lui… Luca nu i-a uitat
nici pe cei chinuiþi de arta scrisului – nu puþini
printre ai noºtri: „Pentru un român care ºtie citi,
cel mai greu lucru este sã nu scrie”. Tot lor, le-a
lãsat un adevãrat „memento” pe care sã ºi-l aminteascã ori de câte ori vor pune mâna pe condei:
„Vorba nu e sã umpli lumea largã cu o operã, ci o
operã strâmtã s-o umpli cu lumea largã, fiindcã o
operã trebuie sã trãiascã în lung nu în larg, ca o
razã ce pãtrunde direct înainte, nu ca un balon de
la luminaþie care se umflã în laturi.”
Încredinþându-ne de convertibilitatea în aur
a vorbelor de duh, prin fereastra lor zãrim vãzduhul, (vãz-duhul) senin al primãverii într-o încercare repetatã de adecvare a conþinutului vieþii
noastre lãuntrice la farmecul inefabil al cuvintelor
culese cu spor din grãdina spiritului - loc binecuvântat unde florile nu mor niciodatã.
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„Am presãrat cenuºa amintirilor
pe drumurile pe care le-am strãbãtut”
Interviu cu scriitorul NICOLAE BÃCIUÞ

rolului. Pentru cã mascarea însemna intrarea în
rol, individual sau în grup. „Monoloagele” hâzilor
aveau frumuseþea lor, grupurile de hâzi fãceau
mici spectacole de teatru popular, legat de nuntã ºi
înmormântare, cu miri ºi nuntaºi, pe de-o parte, cu
bocitoare, cu întruchiparea morþii. Mãºtile hâzilor
nu se doreau frumoase, ci „hâde”, urâte. Mãºtilor
de pe faþã le spuneam „obrãzare”, care erau desenate cu chipuri umane, având orificii în dreptul
ochilor ºi gurii.

Nicolae Bãciuþ

Cele mai înspãimântãtoare mãºti erau cele
în care feþele erau acoperite cu o mascã de fãinã
albã, iar dinþii erau confecþionaþi din cartofi. Erau
mãºti hidoase, care înfiorau, iar rânjetul cu dinþi de
cartofi era copleºitor.
Copiii nu „umblau cu hâzii” foarte mult,
seara, pentru cã veneau apoi cetele de tineri mascaþi, care îi bãgau în sperieþi, îi fugãreau, îi trânteau în zãpezi – ºi, Doamne, ce zãpezi mai erau!
Spre miezul nopþii, venea rândul celor în
vârstã, femeile se mascau mai ales ca sã inspecteze, sã vadã cum sunt aranjate interioarele de
sãrbãtori... Ordinea ºi curãþenia neglijate puteau
deveni subiect de vorbe de ocarã. ªi cum altfel
decât mascat, se putea intra într-o casã, mai ales
când existau interese, fiind permis „controlul”.
Cum s-a ajuns ca acest obicei sã preceadã
ziua Bobotezei, nu ºtiu. „Hâzii” mai umblau ºi în
ajunul Anului Nou, dar atunci amploarea era mult
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Darie Duncan:Care a fost momentul în
care în care aþi avut primul contact cu literatura?
Nicolae Bãciuþ: Primele lecturi, primele
cãrþi pe care mi le amintesc, chiar în puterea fâºâitului filelor rãsfoite, pe care-l aud ºi acum, ca pe
o adiere dinspre copilãrie, sunt din seria O mie ºi
una de nopþi, apoi Baronul Münchausen, cãrþi pe
care fratele meu, Grigore, le primise ca premiu (I),
la ºcoalã. Au fost pagini pe care le-am citit, unele,
sub pãturã, la lumina lanternei, dupã... „ora stingerii”.
Dar prima întâlnire cu literatura i-o datorez
unei surori a tatãlui meu, mãtuºa Saveta, care
rãmãsese vãduvã de tânãrã, iar eu eram lãsat sã-i
mai þin de urât, dormind la ea, iar înainte de culcare, îmi spunea balade. Le ºtia pe de rost, deºi,
draga de ea, era neºtiutoare de carte.
Literatura a fost pentru mine, de la început,
ºi poezie ºi poveste. Eram fascinat de poveºti,
ºi-aici îi datorez foarte mult lui Petre Ispirescu,
prin care am intrat în lumea basmelor, ca apoi, prin
Al. Mitru sã intru în Legendele Olimpului.
În aceastã lume fabuloasã a intrat ºi
Spartacus, graþie unui vecin, Grigore Mãgheruºan, profesor de istorie, care îi dãdea cãrþi fratelui
meu, ºi, fireºte, nu-mi scãpa nici mie nici una.
Cum în Chintelnicul meu nu era bibliotecã,
pentru a lua cãrþi de la bibliotecã, din ªieu Mãgheruº, centrul de comunã, bãteam o cale de aproape 8 km dus-întors. Pare dintr-un alt secol,
mult mai îndepãrtat, când, de fapt, de-atunci n-a
trecut nicio jumãtate de secol.
Mi-am hrãnit nevoia de imaginar din literaturã, deºi realul copilãriei mele a fost fabulos.
D.D.: „Hâzii”, tradiþie spectacularã din
Chintelnicul dvs. natal, credeþi cã aratã naºterea
ca mascã, fiind în preajma bobotezei, sau e poarta
prin care din real se intrã direct în ficþiune?
N.B.: Sunt tot felul de teorii legate de „Hâzii” de la Chintelnic, într-o intersectare a sacrului
cu profanul. Copilul din mine a perceput fascinaþia
mãºtii. Pentru cã arta „hâdului” era sã se mascheze, sã-ºi modifice ºi vocea încât sã nu fie recunoscut, sã fie personaj. Deconspirarea, recunoaºterea însemnau alungarea vrajei, eºecul
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redusã, în schimb, în ajunul Bobotezei, vuiau uliþele de „hâzi”.
„Hâzii” mi-au oferit primele întâlniri cu teatrul, îi includ ºi pe ei printre cei care mi-au înlesnit
întâlnirea cu literatura, descoperirea literaturii.
D.D.: Ce cãrþi v-au marcat la diferite
vârste? Aþi constatat vreodatã cã acest canon se
schimbã cu vârsta?
N.B.: Prima carte care m-a marcat ar putea
fi Un om sfârºit, romanul lui Giovani Papinni, ºi
apoi Punct contrapunct, de Aldous Huxley, în anii
de ºcoalã bistriþeanã, ca ºi Moartea unui poet,
documentarul lui Gheorghe Tomozei, despre
moartea lui Nicolae Labiº. Ca, pe sfârºit de liceu,
sã mã întâlnesc cu Starea poeziei, cartea de început de clasicizare a lui Nichita Stãnescu.
În facultate, la Cluj-Napoca, Crimã ºi pedeapsã, capodopera lui Dostoievki, cititã cu arta
lui Liviu Petrescu, profesorul meu de Literaturã
comparatã, m-a adus într-o stare de nestãpânit/
necontrolat. Câteva luni la rând, aproape noapte
de noapte, mã visam Raskolnikov. Vã imaginaþi
cum era trecerea de la vis la realitate !
Apoi, marile cãrþi, marii autori au venit în
valuri, graþie, în primul rând, lui Liviu Petrescu,
pânã a ajunge, în primii ani de la Vatra, sã-mi
impun ca lecturã o carte pe zi. Pe cont propriu.
Dupã cãrþile jalon de la început, am intrat în
labirint. Când mi-am antrenat nevoia de dialog, în
primii ani echinoxiºti, am trecut prin convorbirile
lui Eckermann cu Goethe. Ca apoi sã ajung la
duhovnicul meu literar, N. Steinhardt.
Fiecare carte e o treaptã, pregãteºte „zãri ºi
etape”. Cu trecerea timpului, se insinueazã tristeþea cã atât de puþin din ceea ce ar trebui citit
poate fi citit, cã atât de multe cãrþi rãmân necitite,
cã atât de multe relecturi au fost amânate ºi n-o sã
le mai vinã rândul, deºi e atât de ademenitor sã
testezi cum sunã Crimã ºi pedeapsã la 56 de ani...
Fiecare vârstã, cu lecturile ei, ca sã fiu punctual pe întrebarea dv.
D.D.: Cum consideraþi, sã numesc aºa, extravaganþele lui N. Steinhardt faþã de poezia lui
Geo Bogza, de exemplu? Le numesc aºa raportându-mã atât la imaginea sa din timpul vieþii cât
ºi la cea postumã, imagine atunci de retras din
cauza regimului politic, iar ulterior morþii, una
aproape exclusiv solemnã.
N.B.: Cartea despre Geo Bogza, publicatã
în 1982, are ca subtitlu: „un poet al Efectelor,
Exaltãrii, Grandiosului, Solemnitãþii, Exuberanþei
ºi Patetismului”. Probabil cã a scris aceastã carte
la Mãnãstirea Rohia, unde se stabilise în 1979,
dupã ce în vara anului anterior stãtuse o perioadã
acolo, iar în 1980, fusese tuns în monahism de
episcopul Iustinian Chira. Acolo rânduise ºi cele
vreo 23.000 de cãrþi ale bibliotecii.
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Cum a ajuns în „babelul” cãrþilor de la Rohia sã stãruie asupra lui Geo Bogza nu-mi explic.
N. Steinhardt nu avea prejudecãþi, chiar dacã
avea... incertitudini, doar cartea din 1980, prima
dupã peste patru decenii de tãcere editorialã (texte
originale, altfel a mai publicat traduceri), se numea Incertitudini literare, iar ultima tipãritã în
timpul vieþii, în 1988, se numea Prin alþii, spre
sine. Cred cã a gãsit o cale spre sine prin Geo
Bogza. Sigur, poate pãrea paradoxalã opþiunea sa,
mai ales cã poezia de tinereþe a lui Geo Bogza era
cumva... nepotrivitã pentru condiþia monahalã a
lui N. Steinhardt. Poate era o formulã subversivã
de a elogia nonconformismul, omul revoltat, în
plinã agonie a fariseismului, laºitãþilor, trãdãrilor
ºi... disperãrii.
Oricum, N. Steinhardt nu poate fi suspectat
de erezie, cum au mai insinuat unii. N. Steinhardt
nu ºi-a pierdut niciodatã simþul umorului ºi nici
libertatea interioarã!
D.D.: Dacã s-ar îngusta deodatã creierii
cuprinderii omeneºti ºi aþi putea citi tot restul
vieþii doar un autor, la cine v-aþi opri? Nu întreb
ce carte aþi lua pe o insulã pustie pentru cã aº fi
convins cã ºi insula aceea e într-o carte ºi aþi fi
capabil sã lãrgiþi orizontul la doi autori printr-un
sublim viciu de procedurã.
N.B: E o ipotezã pe care o refuz. N-aº suporta sã trãiesc o altfel de viaþã. Dacã e sã bagatelizez – credeþi cã nu v-aþi sãtura prea repede
dacã ar trebui sã mâncaþi în fiecare zi doar fripturã?
Sigur, într-o astfel de variantã dramaticã a
alegerii exclusive, ar rãmâne, totuºi, o portiþã:
Biblia, suficient ca sã te descoperi ºi ca sã te
mântui. E de preferat însã perspectiva borgesianã
– raiul, ca o imensã bibliotecã. Pentru cei care vor
ajunge acolo. Nici Iadul n-ar fi rãu dacã ar avea ºi
bibliotecã!
D.D.: Ce loc din Clujul echinoxist vã vine în
minte când vã gândiþi la studenþie?
N.B: Redacþia revistei Echinox. Cea de la
etajul I al clãdirii de pe str. Universitãþii nr. 7.
Viaþa mea e legatã printr-un cordon ombilical de
acel loc. Continui sã mã raportez la el, sã-i simt
energiile care emanã de acolo. Cu tinereþea, cu
visele, cu încrederea, cu credinþa ºi nãdejdea care
mi s-au aºezat ca temelie. Ca sã ºtiu sã mã întorc
acolo, ca-n basme, am presãrat cenuºa amintirilor
pe drumurile pe care le-am strãbãtut.
D.D: Aþi tipãrit multe cãrþi, foarte variate.
Care vã e totuºi cea mai dragã? Nu cât sã mizaþi
totul pe ea, ci cât sã vã regãsiþi cel mai mult în ea
ca suflet ºi existenþã?
N.B: În diverse formulãri, mi-a mai fost
adresatã o astfel de întrebare. Ea se pune adesea,
deºi ºi cei care întreabã ºtiu cã niciun autor nu

cu cititorul. Nu vã imaginaþi – a se vedea tirajele
sau accesãrile variantelor on-line – cã cititorul de
literaturã citeºte la îndrumarea ºi sub atenta supraveghere a criticii literare. Or dacã s-ar lua dupã
criticã, ar fi complet derutat, dupã cât de drastic
ºi-au revizuit unii judecãþile de valoare, ajungând
sã repudieze azi ceea ce mai ieri era potopit cu superlative.
Un editor abil, care ºtie cum sã-ºi promoveze cãrþile, o face peste capul criticului literar. De
ce iubim femeile ºi „De ce nu iubim critica literarã”? Un titlu ademenitor, o strategie pragmaticã de promovare ºi o carte a ajuns sã se tipãreascã
în zeci de mii de exemplare, lãsând ineficiente
opiniile dezamãgite ale unor critici literari faþã de
invocata carte a lui… Cãrtãrescu.
Cititorii însã nu fac nici ierarhii ºi nici nu
scriu istorii literare. Mustãcim atunci când ne amintim cum preºedintele Traian Bãsescu se lãuda
cã îl citeºte pe Mircea Cãrtãrescu... Cred cã despre
Orbitor era vorba. E greu de orbit cineva, doar
aruncând praf în ochii lui.
D.D: Despre Levantul…
N.B.: Dacã cineva nu poate citi decât dirijat,
apeleazã, fireºte, la cãrþile pe trei roþi. Dar dacã
roata e falsã, dacã se dezumflã, ce face cititorul? O
ia pe arãturã, pe jos?
Nici mãcar manualele ºcolare nu mai sunt
sigure, dupã ce a trecut taifunul peste ele!
D.D: Bine, preºedintele se afilia unei imagini elitiste prin care mai ciupea ceva electorat,
nu cred cã cineva care cunoaºte Levantul a crezut
vreo clipã cã preºedintele e un admirator al
acestei cãrþi rafinate, poate a scufundãtorilor de
barcaze.
Ce muzicã vã place? Care e compozitorul
dvs. preferat?
N.B: Tot de la literaturã mi se trage. Dupã
ce am citit Sonata Kreutzer, a lui Tolstoi, m-am
apropiat altfel de Beethoven. Sonata pentru vioarã ºi pian nr. 9 m-a dus la simfoniile sale, mi-a
deschis o poartã, mi-a deschis o lume. Dar nu mã
dau în lãturi nici de la Joan Baez. Nu doar la drum
lung! Cum leac pe ranã îmi sunt ºi Horile ºi Cântecele de cãtãnie horite de Grigore Leºe.
D.D: Vi se pare cã are o componentã eroticã aceastã splendidã sonatã?
N.B: Povestea Sonatei Kreutzer e de notorietate, ºtiut fiind cã ea pleacã de la realitatea
unei relaþii „nepotrivite” a Sofiei Andreevna, soþia
lui Tolstoi, ºi Serghei Ivanovici Taneev, compozitor, muzician, muzicolog, relaþie care nu putea decât sã-i aþâþe gelozia scriitorului. Sonata
Kreutzer l-a fãcut pe un alt preºedinte american,
Theodore Roosevelt, sã-l numeascã pe Tolstoi „un
pervers sexual moralist”.
Sonata Kreutzer ca ºi Sonata pentru vioarã
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poate fi tatã vitreg pentru copiii sãi. Dacã acceptãm jocul, acceptãm ºi povestea. ªi-atunci
Prâslea devine copilul cel mai drag. Pentru cã e cel
mai mic, cel care reclamã mai multã purtare de
grijã, pe care-l simþi încã în tine, care nu s-a depãrtat prea mult. Pânã la urmãtoarea carte, care-i ia
locul, cu acelaºi complex de bucurie, teamã...
Mereu existã un Prâslea...
D.D: Sublimã nesemnalizare a virajului
dinspre scriitor spre editor. Dar „Cincizeci ºi
cinci”?
N.B: Cincizeci ºi cinci e o carte neplanificatã ºi neanticipatã „de nicio aurã de cometã”. E
o carte antumã care putea fi... postumã.
Poemele din aceatã carte s-au adunat în vârtejul unui an foarte complicat, cu furtuni interioare, exterioare, cu bucurii, cu spaime.
Iar ciclul În dunga nopþii au fost scrise cu
spatele spre ziuã ºi cu faþa spre întuneric. Pe care
l-am simþit foarte aproape. L-am... pipãit, în toatã
semnificaþia lui fizicã ºi meta-fizicã.
D.D.: Citindu-vã destul de constant publicistica, am observat un pozitivism pe care nu îl
observ la alþii. Ce credeþi cã trebuie fãcut pentru a
echilibra critica literarã? Puþin oxigen de întâmpinare în faþa cãrþilor înainte de mecanica profesiei? În ce mãsurã umanizarea ei nu e o încercare de îmblânzire?
N.B: Omul este bun, de la naturã. Dacã ºi
criticul e om, ar trebui sã fie ºi el bun. Ori mãcar
drept.
Cel mai important lucru pe care trebuie sã-l
facã un critic literar e sã citeascã acele cãrþi despre
care a ales sã scrie. Oricum trebuie sã aleagã,
pentru cã „E-atât de puþin timpul, / Atât de grãbite
sunt toate/ Atât de uºor se stricã/ Ce la naºtere pare
eternitate”, spunea Romulus Guga, cel care mi-a
influenþat în bunã mãsurã destinul.
Un critic trebuie sã aleagã, nu mai are timp
sã citeascã decât pe sãrite. Depinde peste cine sare
ºi cum sare.
Un critic nu e Dumnezeu, însã. Judecãþile
sale nu sunt „Judecãþi de Apoi”. „Sentinþele” sale
nu sunt definitive. Excese, nedreptãþi, rãutãþi a
înregistrat multe istoria literaturii universale. Nu
blândeþea e virtutea criticului literar, onestitatea,
moralitatea au mai mare preþ.
Valorile se cern, însã, pânã la urmã. Confuzia e uºor de instaurat, legitimitatea criticii literare e în suferinþã. Totuºi, nu literatura e în crizã,
cât e receptarea literaturii. La toate nivelele.
D.D: Pentru cã cititorul, având o ofertã de
necuprins, borgesianã, cât raiul, nu are timp ºi,
precum bicicletele copiilor, are nevoie de roþi
ajutãtoare? Sau pentru cã aceste roþi se vând
sudate de bicicletã fãrã putinþa de a se îndepãrta?
N.B: Critica a ajuns neputincioasã în relaþie
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ºi pian nr. 9 coaguleazã în „sunetele” lor pasiune
eroticã.
D.D: Dacã, aºa cum se obiºnuieºte la preºedinþi, ar fi sã nu mai fiþi o personalitate, ci un
personaj de roman, interimar, cine aþi vrea sã fiþi?
Cât s-ar duce el, sã zicem, sã bea un pahar cu apã.
N.B: Avantajul meu e cã nu am nicio dificultate, nu sunt copleºit de ideea de „personalitate”. Sunt un om care trãieºte normal, nu-mi
face nimeni cumpãrãturi, nu-mi plãteºte nimeni
facturi, nu am nicio reþinere sã fac munci de jos –
îmi curãþ singur terasa casei de zãpadã, îmi îngrijesc singur florile, n-am bodyguarzi...
Nu sunt interesant ca personaj, pentru cã nu
ºtiu cine ar face personaj dintr-un „workaholic”.
În privinþa paharului cu apã, nu am nici
mãcar pretenþia personajului din Petiþiune, a lui
Caragiale:
„— Monºer! te superi dacã te-oi ruga pentru
un pahar de apã?... Teribil mi-e de sete!
Impiegatul sunã; un aprod se prezentã.
— Un pahar cu apã...”
Merg singur dupã un pahar cu apã.
Circulã o anecdotã cu „paharul cu apã”,
despre un tatã grijuliu, care a fãcut sacrificii imense toatã viaþa, gândindu-se ca pe patul de
moarte sã aibã cine sã-i aducã un pahar cu apã. ªi
când simte el cã îi vine sfârºitul, îºi cheamã toþi
copiii la el, amintindu-le sacrificiile fãcute: renunþat la concedii, renunþat la maºinã scumpã etc.,
totul, ca sã-i ajute pe ei, ca sã aibã cine sã-i aducã
pe patul de moarte un pahar de apã...
„— V-am chemat, le spune tatãl, gata sã-ºi
de duhul, sã vã spun cã... nu mi-e sete!”
Sper sã nu ajung sã-mi fie sete nici mie,
cândva, sã trebuiascã sã cer cuiva un pahar cu
apã....
Altfel, ca pãrintele ºi creatorul „Rugului
aprins”, Sandu Tudor, spun ºi eu cã „Multe se vor
zice dupã ce nu voi mai fi... Orice vei auzi rãu
despre mine, sã crezi cã am fost un mare pãcãtos!”
D.D: Iatã, apa ca personaj. Realist personaj, pânã la urmã.
N.B: Ei, apa chiar e un personaj. Real!
D.D: Ce v-a marcat din literatura anticã cel
mai mult?
N.B: Homer. M-a fascinat întotdeauna
omul Homer, l-am invocat adesea, o carte audio a
mea se cheamã chiar Ochiul lui Homer. Lumea
greacã am cunoscut-o prin ochii lui Homer. Dar
m-a fascinat ºi Rãzboiul troian. Nu întâmplãtor,
miturile ºi legendele Olimpului m-au împãtimit
încã din copilãrie.
D.D: Vorbind despre dialog ºi, iatã, realizându-l, dacã s-ar întâlni cineva drag cu acel
personaj venind sã bea apã ce aþi vrea sã-l întrebe
despre dumneavoastrã?
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N.B: Dacã, totuºi, îi va fi sete, atunci când
va fi sã fie apa de merinde, va fi cine sã-i aducã
paharul cu apã?!
D.D: Ce mai înseamnã literatura purã sau
mãcar lectura purã într-o lume a cãrei chiar ideologie literarã, de recepþie, e caracterul ei impur? E, evident, un merit al media, aceastã modernitate nevroticã. Sau nu?
N.B: Mi-e greu sã definesc „literatura purã”, ori „cititorul pur” cum mi-e greu sã definesc
lumea în dimensiunea sa... impurã.
D.D: Vã ºtiu un iubitor de teatru. Vã place
Ibsen dar, surprinzãtor, pe Cehov îl preferaþi în
povestirile sale. Sau nu e aºa?
N.B: Am jucat teatru, încã din copilãrie.
Primul rol a fost Prinþul Calaf, din Prinþesa Turandot”, de Carlo Gozzi, la începutul anilor ºaizeci. În 1966, în anul centenar Coºbuc, am „regizat” ºi interpretat O scrisoare de la Muselim
Selo...
La Ibsen ºi Cehov am ajuns mai întâi prin
mãiestria lui Liviu Petrescu de a face... spectacol
din a ne provoca întâlnirea cu ei, ca apoi, Ion
Vartic, sã mã readucã în lumea lui Ibsen. Cu Caragiale mi-a fost mai uºor. Caragiale... „e-n toate,
e-n cele ce sunt ºi-n cele ce mâine vor râde la
soare”, ca sã invoc un poem de fermã ideologie
roºie, cu care am fost îndoctrinaþi în ºcoalã.
În privinþa lui Cehov, n-am fost niciodatã
tranºant, n-am despãrþit niciodatã apele de uscat,
adicã povestirea cehovianã de teatrul sãu. Impus
de conjuncturi, am pus însã accentul când pe teatru, când pe proza scurtã.
În anii optzeci, în fascinaþia povestirilor lui
Cehov ºi a fantasticului prozei lui Eliade, am scris
un volum de prozã scurtã. L-am predat Editurii
Albatros. Undeva s-a rãtãcit, între Mircea Sântimbreanu ºi Gabriela Negreanu. Aproape cã uitasem
de el. Au trecut aproape trei decenii... E, pe undeva, într-un sertar... fãrã aplauze.
Cât priveºte dragostea pentru teatru, din
nostalgii strãvechi, am început sã susþin recitaluri
sub genericul „Pe unde umbli poezie?” ªtiþi ce
mi-a scris un spectator al unui astfel de spectacol,
dascãl din Brãila? Cã sunt „Un Florin Piersic al
scrisului românesc”. Pãstrez „docomentul”. Cu
toatã exagerarea, am simþit cum îmi cresc aripi.
Am susþinut zeci de astfel de recitaluri, devenind
agent de promovare al poeziei. Spusã într-un anume fel, alegând poeme de calibru, mulþi (re)descoperã poezia. Cred cã meritã efortul!
D.D: Cum se numea volumul de prozã scurtã? S-a recuperat totuºi, nu?
N.B: Când cineva va recupera Editura
Albatros, arhivele ei, atunci se va recupera ºi Al
cincilea anotimp, acesta fiind titlul cãrþii. Când
voi avea timp, de-mi va mai fi îngãduit acest timp,

ficºi pe cruce. Ce râmâne din aceastã joacã ºi din
aceastã lecþie de criticã? E ºi o sfidare a criticii
mature care, autoritar, trece din opinie/recepþie
în diagnostic de directorat de bandã, de clan? Am
rãmas surprins de maturitatea unor eseuri scrise
de unii elevi ºi luminat ºi de farmecul naivitãþii
unora. Am vorbit cam mult, vã las pe
dumneavoastrã sã îmi daþi niºte detalii ale acestei
experienþe.
N.B: Experienþa e unicã în esenþa ei, de
pionierat, originalã în toate componentele sale.
Cum s-a ajuns la ea, e o „poveste a poveºtilor”, ca
sã zic aºa, fiindcã ea are ca incipit un Concurs de
Creaþie Literarã „Ion Creangã”, iniþiat de prof.
Angela Olaru, care se organizeazã în Brãila de
ºapte ani ºi la care am fost preºedintele juriului la
ultimele patru ediþii.
A fost o legãturã care s-a consolidat cu fiecare ediþie, extinzându-se pânã la a se ajunge la
ceva la fel de inedit, surprinzãtor. Concursul „Ion
Creangã” e organizat, cum e ºi firesc, de ªcoala
„Ion Creangã”, dar, dupã câteva întâlniri cu elevi
ºi profesori de la ªcoala „Sandu Aldea”, aici s-a
înfiinþat Cenaclul literar... „Nicolae Bãciuþ”, condus de prof. dr. Gabriela Vasiliu, cenaclu care are
ºi o revistã proprie, cu un titlu inspirat de cartea
mea Singurând: Cuvântând, care publicã în primul rând texte ale copiilor de la aceastã ºcoalã. O
ºcoalã „luminatã”, în care, în 2011, s-a organizat
un Concurs de Creaþie Literarã „Adrian Pãunescu”, urmând ca la fiecare ediþie sã poarte numele
altui scriitor român contemporan. Din acest an
însã, la „presiunea” mea, el va fi doar Concursul
de Creaþie Literarã „Ana Blandiana”, care a agreat
ideea ºi participarea la aceastã primã ediþie.
Am fãcut aceastã introducere lungã pentru a
oferi imaginea mediului în care a fost posibilã o
experienþã precum „secþiunea: Interpretare criticã
a unui poet contemporan – Nicolae Bãciuþ”, în
cadrul Concursului Naþional de Creaþie Literarã
„Ion Creangã”. A fost propunerea coordonatorului
proiectului, prof. Angelica Olaru, pe care nu
aveam de ce sã o refuz, mai ales cã ea vroia sã
marcheze ºi o vârstã a mea, în rotundul cifrei 55,
ba, dimpotrivã, i-am dat duratã prin publicarea
tuturor comentariilor trimise la concurs, într-un
volum, participanþii având posibilitatea sã aleagã
pentru comentariu un text din cartea mea Poemul
Phoenix, care a fost pusã la dispoziþie în format
electronic.
Au fost peste o sutã de participanþi, elevi de
la clasele VII-X, din toatã þara. Pentru mulþi dintre
ei a fost o provocare ineditã, la care s-a rãspuns,
zic eu, cu entuziasm ºi cu responsabilitate. Comentariile sunt diverse, de la unele de o naivitate
dezarmantã, la altele de o maturitate contrastantã
vârstei.
Încurajator e însã faptul cã existã încã mulþi
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va trebui sã caut ºi eu prin „lãzile” mele cu manuscrise, fiindcã între timp ºi eu m-am mutat, iar
cãrãrile unei mutãri sunt ºi ele întortocheate...
D.D: Ce citiþi acum cu plãcere? Ce scrieþi
acum cu plãcere?
N.B: În ultimele douã decenii, am tipãrit
aproape douã mii de cãrþi. Bune, proaste... de tot
felul... Faceþi un calcul, ce cheltuialã de timp... ªi,
totuºi, mi-am fãcut mereu timp, sã mã-ntorc la
autori, în special poeþi, din care citesc, ca pe niºte
rugãciuni, texte de-altã datã, într-un colocviu perpetuu, în care-i întâlnesc ºi pe Ezra Pound ºi pe
T.S. Eliot, ºi pe Saint-John Perse ºi pe E.E. Cummings. Anglofil cum sunt, e explicabil. Dar, am
gãsit timp, nu arareori ºi pentru Ungaretti ºi pentru
Montale. Cum nu am nicio rezervã sã-i recitesc pe
Bacovia, Nichita Stãnescu, Ana Blandiana, Ileana
Mãlãncioiu... Uneori mi se face dor de Ioan Alexandru, de Grigore Vieru...
Scriu, dacã nu e asta o fatalitate, dacã luãm
în calcul ce citesc cu plãcere, scriu poeme. În general,
spontan, eu cred în inspiraþie, de cele mai multe
ori, texte... definitive, nu mai suportã niciun fel de
intervenþii.
Jurnalistica o servesc pe pâine... E ca un mic
dejun, ca sã-mi þinã de foame toatã ziua!
D.D: Ce þãri v-au impresionat în drumurile
dumneavoastrã prin lume? Ce oameni?
N.B: Sigur, marele ºoc pentru mine a fost
America. Nu e uºor sã fii paraºutat din comunism
direct în capitalism, fãrã niciun fel de carantinã.
America nu e o þarã, e o lume. Cum nu e þarã o þarã
care e antecamera Raiului, Athosul. Am scris jurnal de cãlãtorie – ºi despre America ºi despre
Athos...
Deasupra tuturor însã e o altã þarã despre
care ºi în copilãrie credeam cã nu e pe pãmânt, ci
în cer, Þara Sfântã...
Peste tot, cel mai mult m-au impresionat
oamenii simpli, nesofisticaþi, sinceri, buni de pus
pe orice ranã, vãzutã sau nevãzutã.
D.D: „Poemul Phoenix”, publicat la Editura Dacia XXI, recondiþionatã imagistic, s-a bucurat pânã acum de o soartã specialã. Aþi tipãrit,
ca urmare a receptãrii lui la un concurs de literaturã „Ion Creangã” o carte-experiment, ineditã. Nu ºtiu dacã la noi s-a mai fãcut aºa ceva, cu
toate cã experimentalismul ºi relaþionismul sunt
pe buzele ºi în faptele mai tuturor poeþilor tineri: e
vorba despre „Cenuºa poemului, Nicolae Bãciuþ
în interpretãri critice”, un tom de aproape 500 de
pagini de criticã literarã fãcutã de elevi de liceu,
din aproape toatã þara, poeziilor din aceastã
carte, mizând, prin chiar programul concursului,
pe receptarea literaturii contemporane necanonice. Vãd acest gest ca pe unul de deschidere cu
atât mai mult cu cât cantonarea în canon ne þine

137

FAMILIA ROMÂNÃ

DECEMBRIE 2012

FAMILIA ROMÂNÃ

revistã pentru românii de pretutindeni

138
copii cu aplecare cãrturãreascã, mentori care ºtiu
sã-ºi antreneze ucenicii în lecturi... extraºcolare,
care ºtiu sã scoatã elevii din limitele bibliografice
ale manualelor, deschizându-le ºi alte orizonturi
literare, de lecturã.
Pentru optzeciºti, între care mã prenumãr, e
o experienþã de pionierat. E o posibilã compensaþie la frustrãrile resimþite, în condiþiile în care
autori din generaþia ’60 ºi din generaþia ’70, dupã
50 de ani începeau sã intre în circulaþie naþionalã
în colecþiile „Cele mai frumoase poezii”, (Albatros) ºi BTT (Minerva), cu ediþii antologice în
tiraje de masã. Acele bune obiceiuri... „comuniste” au fost abandonate, difuzarea, promovarea
autorilor fiind acum mai degrabã lãsatã în voia
întâmplãrii.

Volumul Cenuºa poemului - Nicolae Bãciuþ
în interpretãri critice poate fi receptat ca ºi un
manual de bune practici în receptarea literaturii
necanonice. Pe lângã comentariile elevilor ºi poemele supuse analizei, cartea include ºi câteva recenzii, cronici literare la cartea mea Poemul Phoenix, apãrute în presã, pentru a pune astfel faþã în
faþã comentariile unor debutanþi cu ale unor consacraþi într-ale criticii literare.
Cu siguranþã, printre cei care au semnat comentarii în Cenuºa poemului... se aflã ºi unii
dintre viitorii noºtri critici literari. E un pariu pe
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care mi-l asum cu foarte multã speranþã ºi încredere. „Lanþul” criticii literare îºi consolideazã
deja o verigã.
Fireºte, un rol important în aceastã experienþã l-au jucat ºi profesorii coordonatori/ îndrumãtori, care meritã întreaga noastrã gratitudine
ºi care, sper, au recompensat ºi în catalog eforturile elevilor.
D.D: „Vatra veche” a devenit o revistã cititã ºi care în câþiva ani ºi-a câºtigat un culoar al
ei de public. Nu e puþin lucru într-o presã culturalã care, încet-încet, se întoarce la câteva organe centrale. Ce aþi dori sã pãstraþi ºi ce anume
sã schimbaþi în viitor la aceastã revistã?
N.B: Vatra veche e o revistã vie. Ea nu e
închistatã într-un format, nu e exclusivistã, nu
cultivã politici de grupuri literare, nu se lasã antrenatã în jocuri de culise. E la vedere ceea ce se
întâmplã în laboratorul ei, prin chiar rubrica sa
dechisã cititorilor, „Curier”, care gãzduieºte corespondenþa primitã ºi din dorinþa de a menþine în
viaþã un gen cu parfum de epocã, genul epistolar.
Avantajul revistei Vatra veche vine ºi din
independenþa ei financiarã. Ea nu se tipãreºte pe
bani publici, nu are surse extrabugetare care sã o
susþinã. Ea apare pe cheltuiala mea, dintr-o sumã
de entuziasme care vin dintr-o altã lume ºi dintr-o
altã vreme. Ea va arãta aºa cum vor dori cei care îºi
manifestã dorinþa de a-i fi colaboratori. Iar colaboratorii sunt atât de mulþi încât la aceastã datã, în
prima zi de Paºte 2012, existã în portofoliu materiale pentru tot acest an.
Am reuºit sã dau fiecãrui numãr ºi identitate
plasticã, având ilustraþie de autor, ceea ce face din
fiecare numãr o „expoziþie personalã”, literatura
fãcând casã bunã cu literatura, „ut pictura poesis”
nefiind un aforism gratuit!
D.D: Spuneþi-mi, vã rog, un loc în TârguMureº pe care îl iubiþi mult. Un trotuar, o stradã,
un gang de casã etc.
N.B: „Home, sweet home, there is no place
like home” – parcã spunea Robert Burns. Nicãieri
nu mã simt mai în largul meu ca acasã. Toate
drumurile duc acasã. Aici se concentreazã toatã
lumea mea, tot trecutul meu, tot viitorul meu.
Pentru cã am pus suflet în totul. I-am fost meºter
Manole. Aici am pus jertfa mea la temelie...

25 februarie - 15 aprilie 2012
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Filosoful ºi gânditorul creºtin ºi orthodox
Nae Ionescu - în concepþia ºi viziunea scriitorului
ºi publicistului Dan Ciachir
Drd. Stelian GOMBOª

M

ai mult decât simplul elogiu al
unui discipol cãtre maestrul sãu,
aceastã afirmaþie exprimã un adevãr care a fost multã vreme contestat. Profesor ºi
publicist, Nae Ionescu a avut un rol însemnat în
formarea ºi educarea generaþiei româneºti interbelice, iar comparaþia cu „luceafarul poeziei româneºti” nu este nici întâmplãtoare, nici
hazardatã. Dacã Mihai Eminescu, ca scriitor ºi
publicist a avut o influenþã decisivã asupra contemporanilor sãi tineri, dar ºi asupra posteritãþii,
acelaºi lucru se poate spune, fãrã reþinere ºi despre
Nae Ionescu. Profesor ºi ziarist, persecutat în timpul vieþii de regimul carlist, opera sa a fost interzisã dupã moartea sa de cãtre regimul comunist.
Nae Ionescu a rãmas însã în conºtiinþa contemporanilor ºi a discipolilor sãi, care i-au publicat
postum opera. Astfel, prin contribuþia acestora,
Nae Ionescu a fost accesibil românilor din diaspora, fiind revelat, dupã decembrie 1989, ºi românilor din þarã. Având în vedere cã „Profesorul”
(cum era numit) nu ºi-a publicat opera, fapt ce
þinea de altfel de maniera sa de a fi ºi de a gândi, ar
fi fost imposibil ca el sã ne devinã cunoscut, dacã
opera sa nu ar fi fost cu adevãrat valoroasã. Valoarea
operei sale explicã eforturile contemporanilor sãi
mai tineri de a-i publica ºi organiza lucrãrile. Astfel
se explicã faptul cã deºi a fost trecut la index de
cãtre regimul comunist, gândirea sa nu a fost uitatã. Discipolii sãi au început sã-i publice cursurile
încã din anul 1941, la scurt timp dupã moartea sa.
În acel an a apãrut în þarã un numãr festiv al
revistei Pan, consacrat lui Nae Ionescu. Tot în
anul 1941 se înfiinþeazã „Comitetul pentru

tipãrirea operei lui Nae Ionescu”, coordonat de
Octav Onicescu, care va edita patru dintre cursurile „Profesorului”: Istoria logicei (1941), Metafizica, I, 1942, Logica, 1943 ºi Metafizica, II,

Profesorul Nae Ionescu

1944. Aceastã activitate va lua sfârºit în urma
ordinului mareºalului Ion Antonescu, Conducãtorul statului. Dupã rãzboi apare la Freiburg
(1951), selecþia de articole Convorbiri - autori
Mircea Eliade ºi Gh. Racoveanu. În anul 1957
apare la Wiesbaden volumul Îndreptar ortodox,
selecþie ºi note de D. C. Amzar. În anul 1978 sunt
reeditate la Paris, în colecþia „Ethos”, Logicã ºi
Metafizicã. În anul 1989 este reeditatã la Paris
(„Mioriþa”, „Librãria româneascã”), Istoria logicei. Al doilea curs, iar în anul urmãtor culegerea
de articole realizatã de Mircea Eliade, Roza Vânturilor, la editura omonimã. Dupã anul 1989, lucrãrile Profesorului sunt publicate în România.

Despre personalitatea lui Nae Ionescu
Mai mult decât scriitor, Nae Ionescu a fost cercãri de tinereþe, la Noua Revistã Românã, a
cunoscut ca publicist, director de ziar ºi profesor. profesorului Constantin Rãdulescu Motru (1911Stilul sãu s-a creionat în timp. Dupã primele în- 1913), Nae Ionescu va scrie din nou la întoarcerea
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Moto: „ În istoria culturii româneºti moderne, o singurã mare personalitate a avut o
influenþã asemãnãtoare asupra contemporanilor sãi mai tineri. A fost Mihai Eminescu. În
timp ce, însã, Eminescu a creat un curent de simþire ºi gândire eminescianã prin opera sa
scrisã, Nae Ionescu exercita o influenþã socraticã, de la om la om, de la suflet la suflet „.
(Mircea Eliade)
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în þarã din Germania (1919), unde, plecat fiind
pentru studii de doctorat, a fost surprins de rãzboi
ºi reþinut în lagãr (teza sa de doctorat a fost publicatã postum). Întors în þarã, va colabora la Ideea
Europeanã (1919-1925), al cãrei director era de
asemenea Constantin Rãdulescu Motru, cãruia îi
va fi de altfel ºi asistent la catedrã. Va scrie sub
pseudonimele: Mihai Tonca, Niculae Ivaºcu (dupã numele bunicului sãu), Skytes, Calicles, Nemo,
Verax, un prelat, un universitar, un preot de þarã 1.
În aceastã perioadã are preocupãri teologice; în numãrul din 4-11 aprilie 1920 publicã
articolul Pascalia, o primã formã a textului sãu de
referinþã Juxta Crucem. Articolul, care trateazã
problema suferinþei în creºtinism, va fi reluat pe
larg de Nae Ionescu în lecþia de deschidere a
cursului sãu universitar, intitulat „Funcþia epistemologicã a iubirii”, publicat postum în revista
Isvoare de filosofie, I, 1942. Un alt text de referinþã, Suferinþa rasei albe, va fi publicat în anul
1924. Ca gazetar, dar ºi ca filosof, atinge maturitatea în perioada anilor 1926-1933, perioadã
legatã de activitatea sa la ziarul Cuvântul, al cãrui
prim proprietar a fost industriaºul Titus Enacovici,
timp în care Nae Ionescu a fost redactor-ºef2. În
anul 1928 ziarul devine proprietatea sa, între anii
1929-1934 ºi în anul 1938 Nae Ionescu fiind director al ziarului. Ziarul a fost suspendat de cãtre
Regele Carol al II-lea la sfârºitul anului 1933 ºi va
reapare pentru o scurtã perioadã în anul 1938 (în
acest an Carol al II-lea îl îndepãrteazã de la catedrã
printr-o lege promulgatã special pentru Profesor,
pe motivul „lipsei de activitate ºtiinþificã”, iar
între anii 1938 ºi toamna anului 1939 va fi internat
pentru a doua oarã în lagãrul de la MiercureaCiuc; prima datã a fost închis acolo dupã uciderea
lui I.G. Duca, în ianuarie-februarie 1934). De remarcat cã în perioada primei suspendãri a Cuvântului (1933-1938), în anul 1937, Nae Ionescu
va semna editoriale în revista de criticã teologicã
Predania, editatã de teologul Gheorghe Racoveanu, unul dintre discipolii sãi (pânã în octombrie
1937). În semn de protest faþã de arestarea maestrului, elevii sãi vor începe sã-i editeze cursurile,
pornind cu Istoria logicei, la sugestia lui Nae Ionescu. (De altfel, încã din anul 1937 Profesorul va
urma îndemnul lui Alexandru Rosetti, un cunoscut
editor, de a publica o antologie a articolelor sale).
Extrem de important pentru soarta operei sale,
publicatã postum, a fost aºadar ataºamentul ºi loialitatea elevilor sãi, pe care în primul rând i-a
învãþat sã gândeascã. Dintre aceºti „ucenici”, remarcãm existentialiºtii de la Criterion-ul anilor
30, Mircea Vulcãnescu, Mircea Eliade, Petru Co1
2
3
4
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marnescu, Constantin Noica, precum ºi pe Constantin Floru, C. D. Amzar, Gheorghe Racoveanu,
Emil Cioran, Mihail Sebastian. Unii dintre ei vor
colabora în deceniul al patrulea la Vremea, iar alþii
vor avea la rândul lor discipoli (este cazul lui
Constantin Noica, cu ºcoala de la Pãltiniº, care i-a
avut ca discipoli pe Andrei Pleºu ºi pe Gabriel
Liiceanu). Acesta a fost rolul esenþial al Profesorului: sã creeze o întreagã generaþie în cultura
româneascã, o elitã studioasã.
Este absolut firesc ºi normal ca o personalitate atât de remarcabilã sã fi inspirat numeroase
scrieri, multe dintre ele polemice. Despre Nae
Ionescu au scris Mircea Eliade, Mircea Vulcãnescu, Vasile Bãncilã (Ulysse printre sirene.
Amintiri universitare), Constantin Noica, Emil
Cioran (Nae Ionescu ºi drama luciditãþii, în Vremea, 6 iunie 1937), Mãriuca Enescu (Cantacuzino) ºi chiar Nicolae Iorga (în O viaþã de om, aºa
cum a fost), dascãlul ºi modelul sãu declarat. De
altfel, ca înãlþime ºi aristocraþie a spiritului, Nae
Ionescu poate fi aºezat lângã Titu Maiorescu,
Vasile Pârvan ºi Nicolae Iorga, dar dintre aceºtia,
doar Titu Maiorescu poate fi comparat cu Profesorul în ceea ce priveºte rezultatele strãdaniilor
sale în generaþie, prin influenþa pe care a produs-o
între tinerii contemporani. Aceºtia îl considerau
pe maestru realist ºi mistic în acelaºi timp, el
însuºi spunând cã cele douã merg mânã în mânã ºi
pronunþându-se hotãrât împotriva pozitivismului.
S-a vorbit de „trãirismul” lui Nae Ionescu, care
spunea cã „O metodã creºte cu un om...”, ca despre o soluþie rãsãriteanã3, care respinge reþeta ºi
standardul. De altfel, unii au spus cã Nae Ionescu
ar putea fi înþeles cu greu în Occident, el aparþinând spaþiului oriental, balcanic, cu preocupãri
teologice, legate de ortodoxia „durã ºi purã”. Concepþia creaþionistã este foarte clar ºi limpede exprimatã în toate cursurile sale. Ideile de forþã,
perene la Nae Ionescu sunt: mântuirea, pãcatul,
salvarea, aceasta din urmã fiind corelatã cu problema trãirii, a exprimãrii personale ºi a gãsirii
echilibrului sufletesc4. Aceste idei apar clar exprimate în Teoria cunoºtinþei, care are privilegiul
de a fi primul curs de aceastã facturã din istoria
Universitãþii bucureºtene. Autorul evidenþiazã
adevãrurile, dar ºi limitele cunoaºterii ºtiinþifice,
pronunþându-se împotriva dialecticii ºi a tuturor
idealismelor care au marcat istoria gândirii omeneºti, de pe poziþiile unui realism lucid, care ne
lasã sã întrezãrim poziþia tragicã a gânditorului
creºtin care ºtie cã, dincolo de adevãrurile relative
la care cugetarea omeneascã poate ajunge, stã ne-

Dan Ciachir, Gânduri despre Nae Ionescu, pag.16.
Nae Ionescu, Problema mântuirii în Faust a lui Goethe, pag. 128.
Dan Ciachir, op.cit., pag.24
Nae Ionescu, Curs de Istoria Metafizicei, pag.16.

dezlegatã marea tainã a Adevãrului1. Totuºi, departe de a se complace în limitele culturii rãsãritene, Nae Ionescu poate fi considerat un
european, un uomo universalis2. Era un anti-provincial. Pe de altã parte, cerea elevilor sãi sã nu
citeascã traduceri, dacã pot consulta originalul.
Dãdea dovadã de universalism, scriind în anii ‘20
despre teatru, cinema, fãcând cronicã dramaticã,
ocupându-se de grafologie. El contrazicea un anumit tip cultural, cel al profesorului ºi un anume
tipic, cel al intelectualului care trebuia sã scrie
obligatoriu. Era un spulberãtor de iluzii, de prejudecãþi, de idei primite de-a gata; contrazicea
tonul ºi tempo-ul epocii. Într-o prefaþã din anul
1951, Mircea Eliade ºi Gheorghe Racoveanu declarã cã: „Nae Ionescu ne-a învãþat sã gândim.
Geniul lui era, în primul rând, de structurã socraticã; ne ajuta sã cãutãm ºi sã scoatem singuri la
ivealã adevãrul. Nu ni-l oferea de-a gata, nu ni-l
impunea. Ne obliga sã judecãm, noi, cu mijloacele
noastre, sã tragem singuri concluzia propriilor
noastre eforturi. Ne învãþa cum sã citim un text
filosofic ºi ne îndemna sã mergem întotdeauna la
izvoare: ne interzicea cãrþile despre un filosof sau
un sistem de filosofie. Nae Ionescu a fost cel dintâi
profesor care, într-o vreme când pozitivismul ºi
agnosticismul domneau încã în universitãþile româneºti, a arãtat validitatea metafizicii ºi a vorbit
cu înþelegere despre misticã ºi despre experienþa
religioasã”3. De fapt toate cursurile lui Nae Ionescu sunt un spectacol de gândire liberã ºi implicit, un îndemn. Mircea Eliade spunea cã:
„Simþeai cã ceea ce spune Nae Ionescu nu se gãsea
în nici o carte. Era ceva nou, proaspãt gândit ºi
organizat în faþa ta, pe catedrã”. Iatã ce spunea
Profesorul însuºi: „Mâine mã veþi depãºi pe mine,
chiar aveþi datoria sã mã depãºiþi, întrucât sunteþi
vii ºi întrucât eu trebuie sã ajung la soluþia absolutã a felului meu de a vedea ºi trebuie sã mor
deci înaintea dumneavoastrã. (...) ...eu sparg un
tipar vechi, care tindea oarecum sã oprime viaþa ºi
apoi sã ridic zãgazul realitãþii, pentru ca, aºezân-

du-vã dumneavoastrã în curgerea ei, sã ajungeþi la
þãrmul care vã este propriu”4.
Altfel spus, dimensiunea creºtinã (ºi chiar
ortodoxã) a gândirii lui Nae Ionescu nu trebuie
confundatã cu rigoarea teologicã. „Teologul”, „filosoful religios” ºi „metafizicianul” reprezintã tipuri deosebite de gânditori creºtini. Teologul rãmâne în afara „cercului vicios” al filosofiei; el
subordoneazã raþiunea supraraþionalului asumat
prin credinþã, miºcându-se smerit în liniile de forþã
ale tradiþiei dogmatice, dincolo de orice „aventurã” a gândului autonom. Filosoful religios, mult
mai tributar raþiunii, simte ºi el nevoia de a se
raporta la un absolut revelat, faþã de care se miºcã
însã mai liber, permiþându-ºi anumite interpretãri
„originale”. Metafizicianul, în fine, este un filosof
radical, care se mãsoarã raþional cu absolutul,
având grijã, din scrupul sau din orgoliu, sã se
delimiteze de religie în demersurile sale, ba chiar
sã facã abstracþie complet de ea. Altfel spus, teologul nu face altceva decât sã „administreze” o
sumã de adevãruri veºnice, îngãduindu-ºi cel mult
o mai limpede formulare a lor sau o mai sistematicã ordonare; filosoful religios reinterpreteazã
personal, într-o oarecare mãsurã, adevãrurile revelate sau presupusele consecinþe filosofice ale
acestora; în ce-l priveºte pe metafizician, acesta îºi
proclamã în mod exclusivist propriile adevãruri.
La noi, bunãoarã, un Dumitru Stãniloae a reprezentat tipul teologului, un Nae Ionescu – tipul
filosofului religios, iar un Lucian Blaga – tipul
metafizicianului. De aceea ºi trebuie judecaþi cu
mãsuri deosebite. Spre exemplu, dacã-l luãm pe
Nae Ionescu drept „teolog” (ceea ce n-a fost ºi nici
nu ºi-a propus sã fie), atunci, pentru anumite afirmaþii, ar trebui sã-l declarãm „eretic”; dar aceasta
ar însemna sã cãdem în confuzia dintre teologie ºi
filosofie – reflex al confuziei mai generale dintre
religie ºi culturã (curentã, din pãcate, în lumea
laicizatã de astãzi).

Dan Ciachir – Gânduri despre Nae Ionescu
În altã ordine de idei, revenind la prezentarea propriu-zisã a cãrþii de faþã, vom spune cã
autorul ei – Domnul Dan Ciachir – s-a nãscut la
data de 17 septembrie 1951. A urmat cursurile Facultãþii de Filologie din Bucureºti, specializarea
românã-italianã, pe care le-a absolvit în anul 1975.
Înainte de Revoluþia din decembrie 1989 Dan
Ciachir a fost, printre altele, colaborator la Revista
Sãptãmâna care era condusã de Eugen Barbu,
1
2
3
4

Nae Ionescu, Teoria Cunoºtinþei, pag. 85.
Dan Ciachir, op.cit., pag. 59
Ibidem, pag.97
Nae Ionescu, Curs de istoria metafizicei, pag. 98

revistã unde scriau printre alþii Corneliu Vadim
Tudor ºi Artur Silvestri. Acolo Dan Ciachir a scris
o serie de articole care atacau Europa Liberã, pe
Monica Lovinescu, Virgil Ierunca, Paul Goma etc.
Dupã Revoluþia din decembrie 1989, Dan
Ciachir s-a remarcat în postura de comentator al
vieþii religioase din România, fiind un adept al
curentului tradiþionalist în Biserica Ortodoxã Românã. A colaborat la cotidianele Monitorul, Cu-
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vântul, BBC ºi Ziua, publicând rubrica „Cronica
ortodoxã”. De asemenea, este membru al Uniunii
Scriitorilor.
Lucrãri publicate:
! Muzicã ºi memorie: poeme (Ed. Cartea
Româneascã, 1984);
! Strãzi de cearã (Ed. Pontica, colecþia
Euridice, 1993);
! Gânduri despre Nae Ionescu (Ed.
Institutul European, Iaºi, 1994; reeditatã la Ed.
Dacia, Cluj, 2001; ediþia a 3-a revãzutã, Ed. Litera
Ortodoxã, Ploieºti, 2010);
! Cronica Ortodoxã (Ed. Timpul, 1994,
1997, 1999);
! Luciditate ºi nostalgie (Ed. Institutul European, Iaºi, 1996; reeditatã la Ed. Dacia, Cluj,
1999; ediþia a III-a la Ed. Timpul, 2005);
! Lirica italianã contemporanã (Ed. Mirton, Timiºoara, 1997);
! Cronica ortodoxã - ediþie definitivã (Ed.
Timpul, Iaºi, 2001);
! Ofensiva ortodoxã (Ed. Anastasia, 2002);
! Când moare o epocã (Ed. Anastasia, Bucureºti, 2003, 2004; reeditatã la Ed. Paideia, 2006;
ediþia a III-a la Ed. Timpul, 2007, 2008, 2009;
ediþie definitivã la Ed. Timpul, 2010).
! Antologie de poezie italianã contemporanã (Ed. Fundaþiei Culturale Poezia, Iaºi, 2006)
! În lumea presei interbelice (Ed. Timpul,
Iaºi, 2008)
! File din cronica ortodoxã (Ed. Lucman,
Bucureºti, 2008)
! Derusificarea ºi „dezgheþul” (Ed. Timpul, Iaºi, 2009)
! ªi noaptea asta va trece (Ed. Timpul,
Iaºi, 2011)
A întocmit volumul de articole ºi foiletoane
Nae Ionescu - Suferinþa rasei albe, Ed. Timpul,
Iaºi, 1994. De asemenea, a publicat douã volumeinterviu cu prof. Radu Dorin Micu, intitulate
Dialoguri cu Dan Ciachir pentru o Ortodoxie
realistã (Ed. Anastasia, 2002) ºi Pentru o Ortodoxie realistã (ediþia a doua) (Ed. Anastasia,
2003). A tradus lucrarea Cavalcada inocenþilor de
Mimmo Morina (Ed. Univers, 1974). Cel mai recent volum de dialoguri este cel cu Leonid Dragomir (doctor în filosofie) - Bucuria de a fi rãsãritean. Convorbiri cu Dan Ciachir, Ed. Timpul,
Iaºi, 2011.
Dupã toate cele spuse mai sus – în Introducere sau Prolog – vom remarca ºi reþine fapul cã
Nae Ionescu a avut un destin strraniu ºi, de-a
dreptul, ciudat. Acest profesor interbelic a fost un
filosof fãrã operã academicã, altfel umplând amfiteatrul la fel cum o facea maestrul sãu Nicolae
Iorga sau cum va face mai tarziu George Cãlinescu, stârnind ºi provocând studenþilor o fanaticã
admiraþie; un veritabil boier al epocii, îmbrãcat
mereu cu o eleganþã ostentativã, fumând peste
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patruzeci de þigãri Camel pe zi ºi plimbându-ºi
oboseala într-un luxos Maybach; confident al regelui Carol al II-lea ºi apoi un adversar înverºunat;
cunoscut de marele public mai curând ca gazetar
redutabil, de o ironie elegantã ºi zdrobitoare, ºi ca
un cuceritor al frumoaselor doamne ale vremii,
alãturi de care a trãit iubiri fabuloase; trãitor ºi
susþinãtor inflexibil al Ortodoxiei; un apropiat al
conducãtorilor Miºcãrii Legionare, pânã într-acolo încât Ion Moþa avea sã îi lase scrisorile testamentare înainte de plecarea sa în Spania, iar
într-un viitor guvern legionar avea, probabil, sã fie
premier; a marcat o generaþie remarcabilã, ce avea
sã cunoascã exilul sau Gulagul românesc. Un personaj stupefiant de contradictoriu ºi incomod, cel
puþin la prima vedere.
Unii îl expediazã rapid în seria de epitete,
deschisã de „fascist” ºi continuatã de „cabotin,
antisemit, doctrinar legionar, farsor, corupt, filosof fãrã operã, ortodoxist fanatic, plagiator dovedit”. Atunci, în epocã, s-a vorbit ºi de „filosemitism” sau „sovietism”. Alþii perpetueazã
legenda auritã a Profesorului, geniului, o legitimare perpetuã a legionarismului ºi naþionalismului românesc, cea mai interesantã minte a
Vârstei de Aur interbelice. Unde este pânã la urmã
calea de mijloc? Prea puþini, din ambele tabere,
ajung sã-l ºi citeascã, în cel mai fericit caz se
opresc la imaginea din studiile despre interbelic
ºi/sau Miºcarea Legionarã. Au existat ºi se perpetueazã zvonuri privind acest ataºament, cum este
cel al fotografiei Cãpitanului, pe care Nae Ionescu
ar fi avut-o asupra lui pânã în clipa ºi momentul
morþii. Afirmaþie falsã. Nu apropierea sa de legionarism i-a adus atunci admiraþia anumitor superbe tinere inteligenþe ºi nici mai târziu nu a fost
singurul motiv pentru care Nae Ionescu provoacã
ºi deranjeazã. Aceºtia au descoperit în tânãrul profesor un alt fel de gânditor. Mai mult, se poate
spune cã aceastã controversã legionarã îi asigurã
în mod continuu ºi neîncetat o anumitã popularitate, spre deosebire de mulþi alþi colegi de generaþie. Numele lui Nae Ionescu provoacã ºi astãzi
controverse aprige. Pentru cã Nae Ionescu este
judecat ºi adulat fãrã a se mai trece mãcar peste
rândurile unui editorial. Aºa s-a întâmplat ºi în
interbelic, atunci când singurul sãu volum antum,
Roza Vânturilor, editat pânã la urmã, la insistenþele ºi cu eforturile elevilor sãi, într-un tiraj de
4.000 de exemplare, avea sã se vândã foarte greu.
Cei care ajung sã îl (ºi) citeascã pe Nae Ionescu,
cei care ajung mãcar sã rãsfoiascã cele câteva
culegeri de articole, sã îl descopere în Predania
sau, ºi mai bine, în adevãrata sa operã, care a fost
ziarul Cuvântul, sã îi citeascã mãcar unul dintre
cursurile editate postum, s-ar putea sã aibã o mare
ºi plãcutã surprizã.
Cu toatã cã este un admirator declarat al lui
Nae Ionescu, Domnul Dan Ciachir evitã tentaþia

Dan Ciachir subliniazã foarte bine acest lucru.
Nae Ionescu este un gânditor împletit cu gazetar,
care ºtie cã ceea ce spune trebuie înþeles de toatã
lumea, ºi ca adesea o construcþie complicatã a
rostirii scrise, poate fi doar un paravan colorat, ce
ascunde o eroare. Prea puþin din excursul gândirii
sale apare în ziar sau în revistã, doar un rezumat
fugar ºi concluziile. La prima citire ºi chiar la
urmãtoarele s-ar putea sã fii dezamagit. Ulterior,
obiºnuindu-te ºi începând sã înþelegi, s-ar putea sã
nu mai scapi de stilul ºi felul de a fi a lui Nae
Ionescu.
Filosof cu un doctorat în Germania (doctorat despre care mulþi au spus atunci ºi acum cã
nu a existat, chiar dacã teza a fost pânã la urmã,
postum, publicatã în România), neliniºtit ºi relu ân du-ºi cu o trãire intensã ideile, repetând ºi
regândind totul, încercând mereu sã înþeleagã,
adesea pentru a abandona ºi distruge totul. Mulþi dintre foºtii
sãi studenþi au fost atunci fascinaþi tocmai de stilul sãu de a
preda, frãmântat teatral, încercând de faþã cu ei sã gãseascã
soluþiile, adesea pornind cursul
de la o notiþã rãtãcitã prin buzunare. De atunci un adversar
al ideii de „operã” încremenitã
pe rafturi, ºi abia în ultima perioadã de lagãr, în anul 1938, se
gândea la elaborarea mai multor titluri, idee rãmasã, din pãcate, în stadiul de proiect.
Pentru Nae Ionescu se pare cã
mult mai importante au fost articolele din Cuvântul, eseurile
din Predania sau Ideea Europeanã, în ciuda (sau poate tocmai datoritã) efemeritãþii articolului de ziar sau revistã.
Pentru cã metoda, modul ºi felul în care ajungi la
un rezultat, maniera de a gândi un subiect, diferã
de la o inteligenþã la alta. ªi pentru Nae Ionescu
esenþial nu era sã înveþi cum sã gândeºti, ci sã
înveþi a gândi. Nu programa universitarã conteazã,
ci preocupãrile dascãlului, atunci când vorbim de
gândirea profundã ºi autenticã, ºi aici este o filiaþie
Iorga-Parvan, maeºtri pe care îi admirã în mod
deschis ºi declarat. Era aici, în rezervã ºi reþinere
faþã de opera scrisã, opera „filosoficã”, sã-i spunem, ºi un reflex al credinþei cã actul de creaþie
este „înrudit mai degrabã cu cãderea decât cu
redempþiunea”. Era într-o rivalitate cu Nichifor
Crainic, un alt personaj cu numeroase umbre ºi
însoþit de controverse, care avea sã ajungã mult
mai „sus” decât Nae Ionescu, sã publice, sã se
impunã, ajungând ºi ministru. Un alt fel de scriitor/gânditor/teolog. Mircea Eliade (pãcat cã nu a
scris pânã la urmã cartea despre Nae Ionescu)
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hagiograficã. Gânduri despre Nae Ionescu (carte
ajunsã acum la a treia ediþie) nu este o biografie
edulcoratã, ci reþine, subliniazã ºi selecteazã acele
momente ale vieþii, care îl definesc pe filosof, este
o succintã ºi pasionantã încercare de a descifra
enigma, taina ºi misterul Nae Ionescu. De ce acest
om a fost detestat ºi adulat în acelaºi timp ºi într-o
asemenea mãsurã? Care este misterul sãu, ºi dacã
acest mister a existat mai poate fi descifrat doar
din scrierile gazetãreºti, stenogramele cursurilor ºi
amintirile contemporanilor? Pornind de la descoperirea, în primãvara anului 1980, a Rozei Vânturilor, scriitorul ºi publicistul Dan Ciachir retraseazã, în cele câteva eseuri ale volumului, procesul
de descoperire a operei ºi personalitãþii lui Nae
Ionescu.
Teza esenþialã a cãrþii ºi explicaþia misterului este cã cei care îl descoperã ºi devin admiratorii lui Nae Ionescu, în
perioada interbelicã sau astãzi,
sunt cei care au ceva în comun
cu el, care se regãsesc într-un
autor ce nu respectã „scrisul frumos”, încãrcat de metafore ºi
rãsturnãri spectaculoase ale frazei, aplicând ca metodã exprimarea de o simplitate frustã a
ideii. Sunt cei care au nevoie de
„realitatea nudã”, sunt cei care
atunci ºi acum au fost deschiºi
la un alt fel de a „filosofa”, aplicat în toate ariile existenþei.
Cu luminile ºi umbrele sale,
Profesorul Nae Ionescu a fost în
permanenþã ataºat de idealurile
sale, ºi-a respectat principiile ºi
nu a ezitat, chiar când acest lucru nu îi era favorabil, din punct
de vedere politic ori social, sã îºi
menþinã ºi exprime convingerile. Ortodox practicant, în mod nedisimulat, nefãþarnic ºi sincer, mereu ataºat de valorile Ortodoxiei, autorul unor eseuri ºi articole care
dovedesc acrivia ºi simþul teologic, nu s-a îndepãrtat niciodatã de credinþã. Nae Ionescu a fascinat pentru cã a fost, din primele sale scrieri ºi
apariþii, un personaj diferit.
Fiindcã acest lucru îl remarci atunci când
rãsfoieºti Roza Vânturilor sau cele douã culegeri
de articole, apãrute dupã anii ‘90, Suferinþa rasei
albe (îngrijitã de Domnul Dan Ciachir) ºi Între
ziaristicã ºi filosofie, ambele la Editura „Timpul”
din Iaºi. Un stil direct ºi sincer, parcã sec, aparent
simplist, fraze scurte, o familiaritate cu subiectele
abordate, sentinþe încredinþate paginii. Aria subiectelor începe de la politicã ºi se terminã la
teologie, trecând prin istorie, cinematografie, artã,
istorie, teatru, etc. Nimic din scrisul calofil ºi întortocheat al altor colegi de generaþie, ºi Domnul
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spunea cã paradoxal atunci, pentru un gânditor
ortodox, a fost cã Profesorul anticipase în
cursurile sale filosofiile ce vor veni la modã abia
în anii postbelici, speculând ºi gândind teorii ºi
subiecte ce se vor bucura cu adevãrat de interes în
mediul universitar abia în anii 1950-1960.
Nae Ionescu a murit pe 15 martie anul 1940.
A pierdut totul - catedra, poziþia la Palat, ziarul ºi
revistele unde a publicat. La Cuvântul, în perioadele în care nu îºi mai permitea sã plãteascã vechii
colaboratori, a scris adesea prima pagina a ziarului
(ºi nu numai) reuºind adesea sã imite în chip strãlucit stilul celorlalþi redactori. A fost închis în mai
multe rânduri din cauza apropierii de legionari,
dar nici acolo nu ºi-a pierdut felul de a fi. Pentru
mulþi dintre admiratorii sãi moartea sa a fost un
ºoc, un sfârºit de lume, în timp ce pentru adversari
a fost, categoric, o uºurare. S-a speculat mult atunci despre posibilitatea unui asasinat prin otrãvire, organizat de Regele Carol al II-lea, dar în
lipsa unor dovezi clare ºi limpezi poate fi doar încã
un element care sã sporeascã mitul lui Nae Ionescu. Cuvântul avea sã reaparã în perioada
scurtei guvernãri naþional-legionare, ca principal
organ de presã al Miºcãrii, departe, foarte departe
de ceea ce fusese în perioada de glorie. Câteva
dintre cursurile sale aveau sã fie publicate în anii
rãzboiului, de unii dintre foºtii lui studenþi, pânã
când Ion Antonescu a dispus sistarea proiectului.
Apoi încadrarea de cãtre noua orânduire la „legionari”, interzicerea, uitarea. Redescoperit, iniþial cu entuziasm, dupã anul 1990, când Editura
Humanitas din Bucureºti, dupã cum aminteºte
Domnul Dan Ciachir, îi retipãreºte cursurile uni-

versitare, iar Editura „Timpul” din Iaºi va scoate
cele douã culegeri de articole. Doamna Doina
Mezdrea publicã o impunãtoare biografie, în patru
volume, se scrie ºi se vorbeste despre el în cele
mai diverse medii. Unii se vor folosi de legenda
pentru legitimarea legionarismului, alþii îl vor acuza tocmai pentru aceasta.
Am citit cartea Gânduri despre Nae Ionescu
cu fascinaþia celui care se apropie de un personaj
istoric. Este un alt Nae Ionescu decât cel despre
care se tace ori cel care este acuzat vehement. Este
un Nae Ionescu viu, inteligent, mereu neliniºtit,
încercând sã afle ºi sã se lãmureascã pe sine, chiar
în timp ce îi lãmureºte pe ceilalþi. Mi-a adus aminte, în numeroase clipe ºi momente, de acel Nae
Ionescu al lui Mircea Vulcãnescu, poate cea mai
frumoasã mãrturie despre Profesor, cu atât mai
mult cu cât Dan Ciachir a selectat exact acele
informaþii ºi mãrturii, care construiesc o imagine
logicã ºi coerentã, oferã o interpretare ºi o explicaþie, fãrã a face paradã de note de subsol ºi
amãnunte inutile, fãrã a transforma cartea într-o
biografie obositor de lungã. Cursa ºi capcana unui
discurs lung ºi greoi a fost evitatã cu talent ºi
seriozitate, ca ºi cea a fascinaþiei subiective pentru
Nae Ionescu. ªi este nevoie, cred, ºi de o dozã de
curaj pentru a aborda un subiect dificil ºi nãscãtor
de ridicãri de sprâncene. Volumul Gânduri despre
Nae Ionescu este o carte ce îþi rãspunde la primele
întrebãri ºi îþi provoacã ºi stârneºte curiozitatea. O
recomand ca o altã variantã ºi viziune, ce poate fi
discutatã, ce poate fi contestatã ori aprobatã, dar
important este cã te provoacã sã încerci la rândul
tãu sã-l citeºti pe Nae Ionescu.

Epilog - Despre Ortodoxia asumatã, mãrturisitã
ºi propovãduitã de Nae Ionescu
În altã ordine de idei, în spaþiul culturii ºi
spiritualitãþii româneºti, Nae Ionescu reprezintã
fãrã îndoialã un reper ilustru ºi antologic. Gândirea lui a putut sã influenþeze o întreagã generaþie
într-un mod atât de puternic, încât apariþia lui în
istoria noastrã a putut fi catalogatã de urmaºii sãi
drept providenþialã. Într-adevãr, el a fãcut ºi a lãsat
moºtenire urme adânci, care nu pot fi ºterse niciodatã, într-o epocã în care era nevoie mai mult ca
oricând, pentru salvarea neamului ºi a valorilor
acestuia, de o minte strãlucitã, capabilã sã înþeleagã mersul vremii ºi sã moblizeze resursele limitate pentru a nu se pierde nimic din ceea ce am
avut ºi nici a se irosi talanþii generaþiilor contemporane. Graþie eforturilor sale, concretizate
într-o întreagã generaþie de adevãraþi români ºi
creºtini, planurile dezintegratoare care au pândit
valorile româneºti au fost zãdãrnicite ºi vor mai fi
prin neîntrerupta prezenþã vie a exemplului „Profesorului” ºi a recursului permenent la spiritualitatea ºi cultura generate de el în tezaurul neamului. Spiritul filosofic al lui Nae Ionescu trãieºte

ºi va trãi în cei care l-au ascultat, l-au iubit ºi l-au
înþeles.
Cu alte cuvinte, Nae Ionescu ºi-a fundamentat întregul sistem filosofic pe adevãrurile
creºtine, propunând un curent bazat pe valorile
naþionale ºi pe religia ortodoxã. Acest filosof modern, ºcolit la universitãþile europene ºi cãruia îi
plãcea sã surprindã în toate prin avangardismul
sãu, face din teologia ortodoxã rãsãriteanã un
cadru general pe care se încumetã sã fundamenteze o metafizicã sistematicã, predabilã într-o
universitate modernã. Adicã alege sã abordeze
problematica fundamentalã a filosofiei, dintr-o
perspectivã ineditã, aceea a valorilor creºtine. Mai
mult decât atât, spre stupefacþia multora ºi spre
indignarea numeroºilor detractori, nu numai cã-ºi
raporteazã cursurile de metafizicã la problematica
creºtinã, dar face o adevãratã apologie a creºtinismului printr-o virtuoasã ºi mutualã justificare a
creºtinismului ºi deopotrivã a metafizicii sale. În
metafizica lui, pe care o descoperim în cursurile
þinute la Universitate: Cursul de filosofie a religiei

temele fundamentale ale Ortodoxiei. Toate darurile omului, inclusiv viaþa, sunt considerate de
Nae Ionescu doar niºte calitãþi particulare existenþei. El afirmã cã, atunci când omul pierde viaþa,
nu dispare, cãci viaþa este o simplã calitate a omului. Ceea ce este important pentru om, nu sunt
aceste calitãþi în ele însele, ci doar prevalarea
frumoasã ºi corectã de ele în existenþã, astfel încât
omul sã se împlineascã, sã devinã întru fiinþã.
Tocmai de aceea, atunci când se cere, când se
impune, sacrificiul vieþii este chiar o datorie.
Nae Ionescu, prin ceea ce spune, confirmã
adevãrurile revelate ale creºtinismului dar în acelaºi timp urmãreºte ca valorile ortodoxe româneºti, specificul nostru naþional sã fie exploatate la
maxim în beneficiul spiritului naþional. Practic, el
este promotorul unei direcþii ortodoxe în filozofia
româneascã, deschizând o poartã pe care însã nu a
putut sã intre ºi sã cerceteze într-o viaþã relativ
scurtã ºi brãzdatã de atâtea lupte, cãci într-adevãr,
viziunea ºi poziþia lui unicã la momentul respectiv
nu i-au fãcut foarte uºoarã viaþa între gânditorii
vremii, fie ei laici sau clerici. Într-adevãr, „Nae
Ionescu s-a ridicat împotriva a tot ce este raþiune
uscatã faþã de plinãtatea trãirii, a tot ce este mecanism faþã de bogãþia polimorfã ºi fecundã a
vieþii. El ºi-a gãsit izvoarele de apã vie, puterea de
rezistenþã ºi calea spre adevãrurile renaºterii în
duh, în adâncurile Ortodoxiei, în aceastã ipostazã
rãsãriteanã a trãirii ºi a rodirii creºtinismului, din
care a fãcut cel dintâi axa cugetãrii române moderne, chiar dacã nu totdeauna teologul Nae Ionescu s-a putut ridica la înãlþimea echivalentã trãirii sale creºtine. Dar pe aceasta din urmã el a
exprimat-o cu o capacitate de convingere ºi contagiune neegalatã decât de ceilalþi doi ctitori ai
fiinþei noastre creºtine: Neagoe Basarab ºi Dumitru Stãniloae”, dupã cum afirmã Dan Zamfirescu în volumul al doilea al lucrãrii sale Istorie ºi
culturã. Nae Ionescu defineºte Ortodoxia prin
prisma naþionalului afirmând cã: „...nu existã în
chip normal în istorie feluri individuale, ci numai
feluri naþionale de a trãi cuvântul lui Dumnezeu.
De aceea comunitatea de iubire a Bisericii se acoperã structural ºi spaþial cu comunitatea de destin a
naþiei. Asta este Ortodoxia”.
Aceastã definire este de înþeles dacã cunoaºtem faptul cã ea este plasatã în plin secol
naþionalist. Idealul României mari, care sã cuprindã toþi românii, se înfãptuise, iar acum trebuia
legitimat printr-o serie de valori comune, iar cea
mai mare, cea mai frumoasã ºi cea care venea
românilor ca o mãnuºã era Ortodoxia, cãci, „Ortodoxia nu se defineºte ca un hibrid, ca ceva adãugat
neamului cum este greco-catolicismul, nici ca o
confesiune rãsãriteanã ce a subjugat fiinþa naþionalã ºi care se opune cu orice preþ Apusului, ci ca o
stare de normalitate, o valorificare fundamentalã a
existeþei generale ºi a celei româneºti mai ales.”
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(1924-1925); Cursul de metafizicã: I. Cunoaºterea imediatã (1928-1929), II. Cunoaºterea
mediatã (1929-1930) ºi Tratatul de Metafizicã
(1936-1937), gãsim dezbãtute temele fundamentale ale gândirii omeneºti. Astfel, Nae Ionescu era
interesat de Dumnezeu, condiþia originarã a omului, sfinþenie, metafizicã, iubirea ca soluþie metafizicã, naþiune, act religios, cunoaºtere ºi trãire,
substanþã, misticã ºi magie, metafizicã în raport cu
religia, moarte, fiinþã ºi existenþã, timp, spaþiu,
libertate, conºtiinþã, Biserica creºtinã, intelect ºi
raþiune, ºtiinþã, suferinþã, etc.
Observãm astfel în Nae Ionescu preocupãrile unui teolog. Într-adevãr, dacã prin teolog înþelegem pe tot omul care vorbeºte, în cunoºtinþã de
cauzã, despre Dumnezeu ºi despre cele dumnezeieºti, atunci domnul Nae Ionescu este teolog.
Vorbind despre „Teologul” Nae Ionescu, Mircea
Vulcãnescu spune: „Ca teolog, Nae Ionescu este
aspru cum numai rãsãritenii pot fi. El aparþine unei
spiritualitãþi de la care se revendicã”. Astfel, deºi
„doar licenþiat în matematicã”, ca teolog, Nae Ionescu nu este purtãtorul unui mesaj alogen, în
rândul acelora care afirmã superioritatea raþiunii,
ci cel care cheamã la redescoperirea valorilor ortodoxe ºi naþionale în acelaºi timp. Faptul cã el
abordeazã consecvent ºi aceste teme preponderent
teologice, dar mai ales atitudinea sa condescendentã vis-a-vis de filosofia clasicã, exclusiv raþionalistã, care nu poate accepta decât ceea ce intrã
sub incidenþa logicului ºi analiticului, l-au recomandat ca fiind un indezirabil în eºicherul universitar bucureºtean. Însã Nae Ionescu nici nu a
dorit vreodatã sã intre în rândul celor care afirmã
suveranitatea raþiunii, ba din contrã, metafizica
trebuie sã se axeze pe viaþã, spunea el, pe trãire,
pentru cã ea are prin excelenþã un caracter antropologic. Aceasta trebuie sã fie funcþia metafizicii, de a oferi soluþii liniºtitoare pentru totalitatea experienþei noastre în legãturã cu sensul
existenþei noastre ºi a tot ceea ce ne înconjoarã. În
acest sens, metafizica este o încercare soteriologicã a celor care nu au reuºit sã se mântuiascã
prin trãirea sfinþeniei.
Astfel, ca teolog, propune imaginea creºtinismului metafizic. El afirmã: „nu vãd vreun interes al speculaþiei metafizice, în afarã de necesitatea aceasta de a ne gãsi noi un loc în existenþã”.
Iatã cã Nae Ionescu are atitudinea caracteristicã
adevãraþilor filosofi (presocraticii, Socrate, Platon), pentru care înþelepciunea trebuia sã se transpunã într-un mod de viaþã armonic ºi echilibrat,
mod de viaþã care se gãseºte în plenitudinea lui, pe
deplin concretizat în Ortodoxie. Fiind ataºat de
Ortodoxie, Nae Ionescu cautã sã-ºi explice caracteristicile specifice ale Ortodoxiei ºi sã nu lase
nelãmurit nimic din ceea ce este mai important în
teologie ºi în practica noastrã. Este cu adevãrat
fascinant sã vezi cât de mult îl preocupã pe el

145

FAMILIA ROMÂNÃ

DECEMBRIE 2012

146

DECEMBRIE 2012

FAMILIA ROMÂNÃ

revistã pentru românii de pretutindeni

Pentru el Ortodoxia româneascã nu este activitatea
deliberatã a vreunei Biserici în sine, ci „... lucrarea
stãruitoare, anonimã ºi individualã, a unor misionari deprinºi materialmente de baza lor canonicã. Aceasta explicã de ce Ortodoxia noastrã þãrãneascã nu este atât o religie cu Bisericã
chezãºuitoare a credinþei, cât mai ales un fel de
cosmologie în care elementele de dogmã strict
ortodoxã se ipostaziazã în realitãþi cocrete; de ce,
cu alte cuvinte, creºtinismul a coborât la noi în
realitãþile imediate ale zilei, contribuind la crearea
unui suflet specific românesc”. Pentru ceea ce defineºte el a fi ortodoxismul, elementul de bazã este
Ortodoxia ºi se tinde spre o „Bisericã puternicã,

Nae Ionescu
(4/16 iunie 1890 - 15 martie 1940)

curatã ºi mândrã”. De aceea, nu ne mai putem mira
de faptul cã generaþia pe care a patronat-o este
unicã prin anumite trãsãturi din care amintim:
ancorarea în spiritual, descoperirea religiozitãþii ºi
a Ortodoxiei în special. Acest lucru nu ar fi fost
posibil fãrã un om atât de vioi, pãtrunzãtor ºi fecund ca Nae Ionescu. Deci putem spune cã Nae
Ionescu este singurul filozof sau metafizician prin
excelenþã creºtin, pentru care tot ceea ce, istoric,
dogmatic, patristic, cultic, reprezintã creºtinism
ortodox, are o valoare absolutã ºi este adevãr absolut. Astfel el nu identificã episoadele biblice ca
fãcând parte dintr-un tezaur mitologic al umanitãþii, ci le considerã ca atare, ºi le acordã o
importanþã primordialã, avându-se în vedere rolul
ºi funcþia lor cheie în înþelegerea sensului ºi raþiunii existenþei.
Mai mult decât atât, Nae Ionescu este un
adevãrat apologet ºi mãrturisitor al creºtinismului
rãsãritean, exprimându-ºi convingerea ºi adeziunea creºtinã public în faþa studenþilor spunând:

„Sunt creºtin. Eu cred cã noi o sã înviem odatã din
morþi, pentru cã sunt creºtin.”. Pentru generaþiile
de studenþi care l-au avut profesor, cursurile de
logicã, metafizicã, teoria cunoºtinþei ºi filosofia
religiei þinute de Nae Ionescu au rãmas de neuitat.
Dacã studenþii nu pãrãseau sala de curs cu bagajul
de cunoºtinþe sporit, plecau, în schimb, cu altceva,
mult mai preþios, mai rar ºi mai greu de gãsit: cu
îndemnul de a nu se rezuma sã înveþe numai, sã
primeascã ideile de-a gata, sã acumuleze pur ºi
simplu cunoºtinþe, ci sã mediteze, sã trãiascã ºi sã
verifice personal problemele. Or este tocmai dezideratul de astãzi al învãþãmântului românesc, european sau mondial.
Este din nou momentul sã ne întrebãm ce a
garantat aderenþa fãrã precedent pe care Profesorul a avut-o în faþa unei întregi generaþii. Evident cã întregul arsenal de calitãþi îi explicã succesul, dar toate acestea þin întrucâtva de formã, de
ceea ce este exterior ºi de fapt, adevãratul ingredient care a fãcut sã tresalte inima ascultãtorilor sãi
este tocmai aceastã dorinþã nestãvilitã de a impune
un alt tip de respect pe care toþi ar trebui sã îl aibe
pentru tradiþia, credinþa, cultura, spiritualitatea româneascã sau sufletul românesc, un respect bazat
nu pe formalism ci pe trãire. Cãci, în Rãsãrit,
afirmã Profesorul, „existã o formã specialã de
viaþã religioasã, existã o legaturã de la om la
Dumnezeu. Tot aici omul care stã în faþa lui Dumnezeu are altã calitate; el este în adevãr om, trup ºi
suflet. Conºtiinþa trupului sãu, cu alte cuvinte, în
forme religioase simbolice, conºtiinþa pãcatului
întovãrãºeºte în fiecare moment pe om în legãtura
aceasta cu Dumnezeu, nu se poate niciodatã omul
scãpa de trup”. Nae Ionescu a preluat problematica fiinþialã din Ortodoxia rãsãriteanã: „Noi ºtim
deja pânã acum cã existã o relaþie care depãºeºte,
care transcende ºi care are o o existenþã obiectivã.
ªtim cã principial noi putem lua contact prin cunoaºtere într-un fel, prin trãire”. Profesorul considerã cã „orice învãþãturã religioasã, deci ºi învãþãtura lui Iisus Hristos, este trãitã de oameni.
Trãirea aceasta, consideratã în totalitatea ei spaþialã ºi temporalã, constituie într-un fel viaþa însãºi
a învãþãturii. Cãci învãþãtura nu este un adevãr
oarecare, pe care cineva l-a formulat odatã, l-a
sãpat apoi într-o tablã de aramã ºi l-a pus undeva
sub sticlã, ca sã se uite lumea la el, sau chiar sã i se
închine. Ci e mai degrabã ca o sãmânþã care e pusã
în pãmânt, încolþeºte ºi dã roadã. La învãþãtura lui
Iisus Hristos se adaugã, deci, într-un fel, trãirea ei
de cãtre noi: ea nu mai este învãþãturã pur ºi
simplu, ci învãþãtura care a rodit în noi, învãþãturã
roditã”.
Aceastã trãire este de fapt viaþa interioarã a
creºtinismului ortodox, iar acesta, cum observã
Profesorul, nu se condiþioneazã prin legãturile lui
sociale, ci „trãieºte prin el însuºi, în absolutã independenþã faþã de puterile lumeºti. De aceea,

DECEMBRIE 2012

/

/

/

/
/

/

Note bibliografice
Cursurile lui Nae Ionescu: Istoria logicii,
1924-1925; Filosofia religiei. Fenomenele actului
religios, 1924-1925; Logicã, cu specialã privire
asupra ºtiinþelor exacte (teoria raþionamentului),
1926-1927; Metafizica. Problema salvãrii în
Faust-ul lui Goethe, 1926-1927; Logica formalã
(Teoria judecãþii), 1926-1928; Teoria cunoºtinþei
metafizice; 1. Cunoaºterea imediatã, 1928-1929;
Istoria logicii, 1929-1930; Teoria cunoºtinþei
metafizice; 2. Cunoaºterea mediatã, 1929-1930;
Istoria metafizicii ca tipologie a culturii,
1930-1931; Curs de logicã generalã, 1934-1935;
Logica colectivelor, 1934-1936.
Cursurile naeionesciene publicate dupã 1990:
Curs de metafizicã. Teoria cunoºtinþei metafizice.
1. Cunoaºterea imediatã. 1928-1929;
2. Cunoaºterea mediatã. 1929-1930, Ediþie
îngrijitã de Marin Diaconu, Editura Humanitas,
Bucureºti, 1991; Prelegeri de filosofia religiei,
Ediþie îngrijitã de Marta Petreu, Biblioteca
Apostrof, Cluj-Napoca, 1993; Curs de filozofie a
religiei. 1924-1925, Prefaþã de Nicolae Tatu,
Postfaþã de Mircea Vulcãnescu, Ediþie îngrijitã de
Marin Diaconu, Editura Eminescu, Bucureºti,
2007.
ªtefan Iloaie, Nae Ionescu ºi ortodoxia
româneascã. Cu bibliografie din ºi despre Nae
Ionescu, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2003.
Nicolae Steinhardt, Criticã la persoana întîi,
Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1983.
Nicolae Steinhardt, Primejdia mãrturisirii.
Convorbiri cu Ioan Pintea, Editura Dacia,
Cluj-Napoca, 2002.
Mircea Vulcãnescu, Nae Ionescu aºa cum l-am
cunoscut, Editura Humanitas, Bucureºti, 1992.

revistã pentru românii de pretutindeni

mai mult atitudinal, nu ideologic; nu-l prefer pe
omul politic.”), nu a împiedicat pe nimeni sã constate la Nae Ionescu acea înþelegere profundã ºi
umilã a creºtinismului ºi a poziþiei omului în lume,
raportat neîncetat la Dumnezeu ºi nici acel puternic ataºament de Ortodoxie, din care, înþelegem
acum, ºi-a tras de fapt seva vitalitãþii sale…
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dezvoltarea virtuþilor active, care singurele leagã
pe om de om ºi pe toþi în societate, nu se bucurã de
primul interes al Bisericei noastre”. Când au fost
unii care au cãutat sã modernizeze biserica strãmoºeascã, Nae Ionescu a atras atenþia cã „marele
defect, sau marea calitate a Ortodoxismului, este
cã nu se poate înnoi. Cine are înþelegere ºi dragoste pentru religia noastrã trebuie sã gãseascã în
el ºi curagiul de a privi lucrurile în faþã: dacã
Ortodoxismul nostru are un rost ºi corespunde
unei necesitãþi organice sufletului nostru naþional,
atunci el sã fie pãstrat în formele lui originare ºi
autentice. Iar dacã aceasta nu se mai poate atunci
este mai bine sã fie lãsat sã se stingã în liniºte,
scutind lumea de scenele apãsãtoare ale unor zvârcoliri zadarnice. Noi socotim însã cã nu acesta e
cazul.” Pentru Nae Ionescu, înnoirea nu înseamnã
schimbare ci „creºtere fireascã” în comunitatea de
iubire care este Biserica. Atâta vreme cât aceastã
comunitate de iubire funcþioneazã normal, este
exclus ca creºterea învãþãturii sã fie strâmbã.
Pentru Nae Ionescu, „Ortodoxia nu poate fi
liberã de pecetea naþionalã, ca un sector de viaþã
nedeterminat de naþiune ºi deci indiferent sau defavorabil naþionalismului, întrucât nu avem cuvântul lui Dumnezeu în forma absolutã, ci trãit de
oameni. Biserica se acoperã cu neamul, cuprinde
pe toþi membrii unui popor ºi se întinde pânã acolo
unde un popor se întinde”. Observãm astfel cã
ideile sale nu sunt strãine de spiritul ortodox ºi de
valorile rãsãritene pe care Nae Ionescu le considerã un fundament stabil al filosofiei româneºti.
Poate de aceea cele mai importante cursuri pe care
le-a þinut Nae Ionescu au fost cele de filozofia
religiei.
Totuºi, membrii marcanþi ai Bisericii Ortodoxe Române, precum Pãrintele Profesor Dumitru
Stãniloae, nu sunt de acord cu modalitatea acesta
de a integra lumea ecleziasticã neamului ei. Faptul
cã a fost contestat de unii oameni ai ierarhiei
ecleziastice (câteodatã poate ºi pe drept cãci, dupã
cum observã Petre Þuþea, „Nae Ionescu trebuie
definit comportamental, în sensul cã a avut o atitudine justã faþã de toate evenimentele din România.
N-a gândit însã just întotdeauna. Eu l-am apreciat
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IANUARIE
1 ian. – 145 ani de la naºterea lui Ioan
Alexandru Brãtescu-Voineºti,
scriitor, membru titular al Academiei
Române (1868);
5 ian. – 135 de ani de la naºterea lui Emil
Gîrleanu - prozator (1878);
6 ian. – 250 ani de la naºterea lui Ioan Budai
Deleanu - scriitor, filolog, lingvist,
istoric ºi om de culturã, iluminist,
reprezentant de vazã al ªcolii
Ardelene (1763);
8 ian. – 140 ani de la naºterea lui Iuliu
Maniu - avocat, om politic, unul din
principalii artizani ai Unirii
Transilvaniei cu România, deputat în
parlamentul din Budapesta, de mai
multe ori prim-ministru al României,
membru de onoare al Academiei
Române (1873);
10 ian. – 85 ani de la moartea lui Valeriu
Braniºte – publicist, profesor, editor
de ziar, om politic, membru de onoare
al Academiei Române (1928);
11 ian. – 130 ani de la naºterea lui Ion Bârlea –
preot, folclorist, istoric ºi ziarist
(1883);
15 ian. – 163 de ani de la naºterea lui Mihai
Eminescu, recunoscut de posteritate
drept cea mai importantã voce poeticã
a literaturii române (1850);
15 ian. – Ziua Culturii Române;

15 ian. – 100 ani de la naºterea lui Ion Juvara
– medic ºi profesor universitar român,
membru de onoare al Academiei
Române (1913);
18 ian. – 165 ani de la naºterea lui Ioan Slavici
– scriitor, întemeietorul prozei realiste
moderne, ziarist, nuvelist, profesor,
junimist, membru corespondent al
Academiei Române (1848);
20 ian. – 365 ani de la apariþia Noului Testament de la Bãlgrad (Alba Iulia) sau
Împãcarea cu legea cea nouã, prima
traducere integralã a acestei cãrþi în
limba românã; a fost o operã de
referinþã pentru traducerile ulterioare
ale Sfintei Scripturi (1648);
25 ian. – 60 ani de la naºterea lui Nicolae
Botgros – artist, violonist, dirijor al
orchestrei „Lãutarii” (1953);
27 ian. – 65 de ani de la naºterea lui Iulian
Filip - poet, folclorist, dramaturg,
grafician ºi publicist (1948);
27 ian. – Ziua Internaþionalã pentru
Comemorarea Victimelor
Holocaustului (Instituitã de ONU în
2005);
31 ian. – 595 ani de la moartea lui Mircea cel
Bãtrân – Domn al Þãrii Româneºti,
om politic, diplomat, sprijinitor al
culturii ºi artei româneºti, ctitor de
biserici (1418);

FEBRUARIE
Prima zi de marþi din februarie - Ziua
Europeanã a Siguranþei pe Internet
2004 (Iniþiatã de Comisia Europeanã
ºi are ca scop promovarea siguranþei
pe Internet pentru toþi utilizatorii, în
special pentru copii ºi tineret);
1 feb. – 145 de ani de la naºterea pictorului
ªtefan Luchian (1868);
2 feb. – 145 de ani de la naºterea
filosofului Constantin
Rãdulescu-Motru (1868);

3 feb. – 185 de ani de la naºterea scriitoarei ºi
feministei Dora D'Istria (prinþesa
Elena Ghica) (1828);
6 feb. – 105 ani de la naºterea scriitorului,
teoretician al avangardei, Geo Bogza
(1908);
6 feb. – 20 de ani de la moartea criticului ºi
istoricului literar Ion Negoiþescu
(1993);
10 feb. – 80 de ani de la naºterea actorului
Victor Rebengiuc (1933);
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16 feb. – 160 de ani de la naºterea scriitorului
maramureºean Artemie Anderco
(1853);
19 feb. – 380 de ani de la naºterea cronicarului
Miron Costin (1633);
22 feb. – 110 ani de la naºterea scriitorului
Tudor Muºatescu (1903);
24 feb. – Ziua Tricolorului Românesc;
24 feb. – Ziua dragostei ºi a bunãvoinþei –
Dragobete;

25 feb. – 45 de ani de la moartea scriitorului
Duiliu Zamfirescu (1968);
26 feb. – 175 de ani de la naºterea lui Bogdan
Petriceicu - Hasdeu, poet, prozator,
dramaturg (1838);
26 feb. – 65 de ani de la naºterea lui Nicolae
Rusu, prozator (1948);
28 feb. – 100 de ani de la naºterea sculptorului
maramureºean Vida Geza (1913);

între poezie ºi alte genuri ale creaþiei,
editarea ºi promovarea poeziei ca artã
modernã veritabilã, deschisã
oamenilor)
25 mar. – 200 ani de la naºterea lui Cezar
Bolliac - poet, publicist ºi arheolog
(1813);
27 mar. – Ziua Mondialã a Teatrului (Instituitã
în 1961 de cãtre Institutul
Internaþional de Teatru. Se
sãrbãtoreºte anual ca semn de
apreciere a uneia dintre 8 cele mai
vechi arte, arta scenicã);
29 mar. – 135 de ani de la naºterea Elenei
Farago - poetã ºi prozatoare (1878);
30 mar. – 65 ani de la naºterea lui Mihai
Bacinschi - grafician (1948);
30 mar. – 380 ani de la naºterea cronicarului
Miron Costin (1633);
31 mar. – 80 ani de la naºterea lui Nichita
Stãnescu - poet ºi eseist (1933);
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1 mar. – Ziua Mãrþiºorului;
1 mar. – 225 ani de la naºterea lui Gheorghe
Asachi - poet, prozator, dramaturg,
om de culturã (1788);
8 mar. – Ziua Internaþionalã a Femeii
(Sãrbãtoritã pentru prima oarã în 1911
la iniþiativa Conferinþei Internaþionale
a Femeilor Muncitoare. În 1977 ONU
a propus marcarea ei la nivel
internaþional pentru a susþine lupta
femeilor pentru drepturi împotriva
discriminãrii);
8 mar. – 125 ani de la naºterea sculptorului
Cornel Medrea (1888);
10 mar. – 180 ani de la naºterea politicianului
ºi economistului Dimitrie Sturdza
(1833);
11 mar. – 20 ani de la moartea istoricului
literar Dan Simonescu (1993);
16 mar. – 125 ani de la naºterea lui Alexe
Mateevici - poet ºi publicist (1888);
20 mar. – Ziua Internaþionalã a Francofoniei
(Instituitã în 1988, marcheazã data
fondãrii în 1970 a Organizaþiei
Internaþionale a Francofoniei);
20 mar. – Ziua Internaþionalã a Teatrului pentru
Copii ºi Tineret (Se sãrbãtoreºte din
anul 2001, la iniþiativa Asociaþiei
Internaþionale a Teatrelor pentru
Copii ºi Tineret);
21 mar. – Ziua Mondialã a Poeziei (Declaratã
de UNESCO în 1999 pentru a susþine
creaþia poeticã, stabilirea dialogului
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APRILIE
1 apr. – Ziua Umorului;
1 apr. – 60 ani de la naºterea poetului
maramureºean Viorel Mureºan
(1953);
2 apr. – Ziua Internaþionalã a Cãrþii pentru
Copii (Consiliul Internaþional al Cãrþii
pentru Copii ºi Tineret (IBBY) a decis
sãrbãtorirea acestei zile în 2 aprilie,
data naºterii lui Hans Christian
Andersen. Se sãrbãtoreºte anual din
1967);
3 apr. – Ziua Jandarmeriei Române;
5 apr. – 80 ani de la naºterea scriitorului
Romulus Vulpescu (1933);
8 apr. – 90 de ani de la naºterea profesorului ºi
scriitorului Valeriu Achim (1923);
11 apr. – 155 de ani de la naºterea scriitorului
Barbu ªtefãnescu Delavrancea,
membru al Academiei Române
(1858);
15 apr. – Ziua Internaþionalã a Culturii
(Se sãrbãtoreºte din 1998 la
propunerea Ligii Internaþionale pentru
Protecþia Culturii. Marcheazã
semnarea, pe 15 aprilie 1935, a
Tratatului Internaþional privind
protejarea instituþiilor de culturã ºi
ºtiinþã ºi a monumentelor istorice,
cunoscut ca Pactul Pãcii);
18 apr. – Ziua Internaþionalã a Monumentelor ºi
Locurilor Istorice (Instituitã de
UNESCO în 1983 pentru a
conºtientiza diversitatea patrimoniului
istoric mondial ºi, în acelaºi timp,
vulnerabilitatea acestuia ºi necesitatea
eforturilor pentru protecþia ºi
conservarea lui);

19 apr – 165 de ani de la naºterea prozatorului
Calistrat Hogaº (1848);
20 apr. – 5 ani de la moartea scriitoarei Monica
Lovinescu, una din cele mai
cunoscute voci ale postului de radio
anticomunist „Europa Liberã” (2008);
23 apr. – Ziua Mondialã a Cãrþii ºi Dreptului de
Autor. Instituitã de UNESCO în 1995
pentru a comemora moartea sau
naºterea, în data de 23 aprilie, a unor
mari scriitori ai lumii (W. Shakespeare, M. de Cervantes, M. Druon
º.a.) ºi, totodatã, pentru a încuraja
lectura ºi editarea cãrþilor;
24 apr. – 60 de ani de la moartea omului politic
Gheorghe Brãtianu (1953);
24 apr. – 5 ani de la moartea poetului
Cezar Ivãnescu (2008);
26 apr. – 50 de ani de la moartea poetului
Vasile Voiculescu (1963);
26 apr. – Ziua Mondialã a Proprietãþii
Intelectuale (Instituitã în anul 2000 de
cãtre Organizaþia Mondialã a
Proprietãþii Intelectuale (OMPI)
pentru a sensibiliza publicul larg
asupra rolului proprietãþii intelectuale
în dezvoltarea economicã, culturalã ºi
socialã a þãrilor lumii);
29 apr. – Ziua Internaþionalã a Dansului
(Se sãrbãtoreºte din 1982 la iniþiativa
Consiliului Internaþional al Dansului
pe lângã UNESCO, în ziua naºterii lui
J.G. Noverre, 1727-1810, balerin ºi
coregraf francez, creator al baletului
clasic).
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Revista presei: mass-media despre români
iulie – octombrie 2012

Romanian Global News, 5 iulie,
www.rgnpress.ro

În seara zilei de sâmbãtã 7 iulie 2012, între
orele 21:00 - 23:30, parohia ortodoxã românã „Sfântul Ioan Botezãtorul” din Strasbourg va participa la
manifestarea intitulatã „La nuit des églises” („Noaptea bisericilor”), în localitatea alsacianã Hipsheim,
situatã la 15 km sud de Strasbourg. În cadrul programului, grupul doctoranzilor români din cadrul
parohiei va susþine un concert de cântãri bisericeºti,
iar preotul paroh Vasile Iorgulescu va prezenta conferinþa „Creºtinãtatea rãsãriteanã la sfârºitul veacului al XIII-lea” transmite Parintele Vasile Iorgulescu, preluat de Romanian Global News.
Iniþiativa de a deschide bisericile cu renume o noapte pe an (sâmbãtã spre duminicã în prima sãptãmânã
din iulie) ºi a invita pe cei doritori – enoriaºi din
partea locului, pelerini veniþi de aproape ori de departe, simpli turiºti ocazionali etc – aparþine unui
grup de credincioºi din Alsacia, care încearcã, de
câþiva ani încoace, sã reînvie tradiþia pelerinajelor de
odinioarã.
Peste 5 zile Shakespeare’s Globe
soseºte la Bucureºti
Romanian Global News, 10 iulie,
www.rgnpress.ro

ArCuB îi invitã pe cei interesaþi, pe 11 ºi 12
iulie 2012, de la ora 19.30, în Piaþa George Enescu,
la spectacolul Cum vã place de William Shakespeare, o producþie Shakespeare’s Globe (Londra)
în regia lui James Dacre, se aratã într-un comunicat
de presã. Dupã succesul de anul trecut al acestei noi
creaþii, Shakespeare’s Globe a dat startul turneului
european al producþiei. Seria de reprezentaþii a debutat la Margate (Marea Britanie) pe 5 iulie si va
poposi la Bucureºti pe 11 ºi 12 iulie, plecând mai
departe spre Austria, Danemarca ºi Irlanda.
Soprana Letiþia Viþelaru,
pe scena Teatrului La Scala din Milano
Romanian Global News, 12 iulie,
www.rgnpress.ro

Vineri, 13 iulie 2012, începând cu ora 20.00,
pe scena prestigiosului Teatrul La Scala din Milano,
va avea loc punerea în scenã a operei Don Pasquale

de Gaetano Donizetti. Regia spectacolului, un proiect al Academiei Teatrului La Scala din Milano,
este semnatã de renumitul om de culturã britanic
Jonathan Miller. Sub bagheta dirijorului de origine
spaniolã Enrique Mazzola, interpreþii reprezentaþiei
din 13 iulie vor fi: Nicola Alaimo – Don Pasquale,
Filippo Polinelli – Malatesta, Leonadro Cortellazzi
– Ernesto, Letiþia Viþelaru– Norina, Mikheil Kiria –
Notarul. Soprana Letiþia Viþelaru, bursiera Institutului Român de Culturã ºi Cercetare Umanisticã
de la Veneþia la Academia Teatrului La Scala din
Milano, va interpreta rolul Norinei din opera Don
Pasquale, spectacol cu care se încheie primul an de
studii al actualei generaþii de bursieri la Academia
Teatrului La Scala din Milano.
Concurs de eseuri pentru românii de
pretutindeni cu tema „Proiect România”
Romanian Global News, 16 iulie,
www.rgnpress.ro

Forumul Internaþional al Jurnaliºtilor Români
(FIJR) organizeazã un concurs de eseuri cu tema
„Proiect România”. Nu vrem sã ne pierdem în limite, detalii, sau regulamente stufoase, ci dorim ca
participanþii sã arate cã au imaginaþie ºi sã ne trimitã
materiale originale cu o gamã variatã de abordãri
despre situaþia românilor din interiorul, dar ºi din
afara graniþelor. Participanþii pot trimite materialele
lor din România sau din orice comunitate româneascã de peste hotare. Cei care doresc sã se înscrie
sunt rugaþi sã trimitã pentru concurs un singur material. Articolele trebuie sã conþinã peste 2.000 de
semne. Participanþii pot face o descriere a satului
românesc, pot face eseuri despre situaþia românilor
din zonele istorice ale României ºi nu numai, pot
aborda subiecte de actualitate privind comunitãþile
de români.
Premierã la Londra: Lucrarea „Alergãtor
pe muchie” de Paul Neagu va fi amplasatã
permanent la Londra
Romanian Global News, 19 iulie,
www.rgnpress.ro

Sculptura monumentalã „Alergãtor pe muchie/ Edgerunner”, aparþinând artistului român Paul
Neagu, va fi amplasatã, la iniþiativa ICR Londra, în
parcul Owen’s Fields din cartierul central Islington,
aceasta fiind prima lucrare de artã publicã a unui artist
român ce va deveni pentru totdeauna parte din

FAMILIA ROMÂNÃ

Cântãri bisericeºti ºi conferinþã ortodoxã
La Hipsheim, lângã Strasbourg
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peisajul Londrei. Ceremonia de inaugurare va avea
loc pe 25 iulie, la ora 18.00. La eveniment vor
participa Dr. Ion Jinga, ambasadorul României în
Regatul Unit al Marii Britanii ºi Irlandei de Nord,
Jilani Chowdhury, primarul Islingtonului, Dorian
Branea, directorul ICR Londra ºi Tony Neagu,
ªerban Cantacuzino ºi Iolanda Costide, reprezentanþi ai Paul Neagu Estate. „Alergãtor pe muchie” se
alãturã, astfel, unui numãr impresionant de lucrãri
concepute de artiºti britanici ºi internaþionali pentru
spaþiul public londonez.
Nu are mâini, dar cântã la chitarã ºi pian

FAMILIA ROMÂNÃ

revistã pentru românii de pretutindeni

Click, 25 iulie, www.click.ro

Un român din SUA uimeºte întreaga lume cu
determinarea lui de a duce o viaþã normalã, în ciuda
handicapului. Un român a reuºit sã impresioneze
Statele Unite ale Americii! El s-a nãscut fãrã braþe ºi
a fost adoptat de un cuplu de americani, când era
doar un bebeluº. Acum, în vârstã de 18 ani, tânãrul
cântã la chitarã, pian ºi violoncel. Moment emoþionant pe scena unui festival din Statele Unite!
George Dennehy a sãrbãtorit faptul cã a câºtigat o
bursã ºcolarã, pentru a-ºi dezvolta talentul muzical.
Chiar dacã nu are braþe, el ºtie sã cânte foarte bine la
chitarã. Tânãrul are o poveste de viaþã de-a dreptul
emoþionantã!
Festivalul Limbii Române pentru românii
din Toronto ºi Montreal
Romanian Global News, 3 august,
www.rgnpress.ro

Pe 31 august 2012 românii din Toronto, originari de pe ambele maluri ale Prutului, vor sãrbãtori
împreunã Ziua Limbii Române, declaratã sãrbãtoare
oficialã nu doar la Chiºinãu, ci ºi la Bucureºti. În
aceastã zi îndrãgitul interpret de muzicã popularã
din Chiºinãu, Mihai Ciobanu, îºi va aduna prietenii,
stabiliþi în Toronto - artista Angela Bucico, interpreta Rucsandra Maria Sãulean, vioriºtii montrealezi Valeriu Ichim ºi Mihai Roscovan. Spectacolul
se anunþã unul deosebit, reunind comunitatea de
limba românã din Ontario în jurul Limbii Române,
care este veºmântul fiinþei noastre. Pe 7 septembrie
evenimentul va avea loc ºi la Montreal.
Un nou numãr al revistei Românul
Australian editatã la Melbourne
Romanian Global News, 6 august,
www.rgnpress.ro

A apãrut numãrul pe iulie-august al publicaþiei Românul Australian editatã de Societatea Româneascã din Australia ºi dl. Emil Cicã la Melbourne, Australia. Din aceastã ediþie nu lipsesc
subiectele politice, de actualitate, culturale ºi spirituale. Din sumarul acestui numãr: 30 iulie 2012 - 5
ani de la trecerea la Domnul a fericitului întru adormire Patriarh Teoctist; Extrase din Buletinul de Informaþii Comunitare al Parohiei Ortodoxe Române
„Învierea Domnului” din Adelaide, Australia de
Sud; Pagini de istoria creºtinismului; Cancanuri

mondene – rubrica de ºtiri mondene; Legislaþia australianã ºi testamentele; Aniversãri istorice:
eliberarea Basarabiei - 22 iunie 1941- 22 iunie 2012,
71 de ani de neuitare.
Magazin românesc la Rovereto
Romanian Global News, 16 august,
www.rgnpress.ro

O româncã din Rovereto, Cristina Horea, a
deschis de curând un magazin alimentar cu produse
tradiþionale. Despre iniþiativa româncei a scris ºi
publicaþia localã Il Trentino, care a precizat cã este
primul magazin cu produse româneºti din localitate
ºi din întreaga zonã Lagarina, în care trãiesc peste
7.500 de români. Aici, în magazinul „România”, se
pot gãsi produse tipice proaspete ºi ambalate, vinuri,
lichioruri ºi produse de artizanat. Clienþii sunt întâmpinaþi de douã tinere vânzãtoare, Giorgiana Frãsineanu, originarã din Braºov ºi Sorina Ivana Zbirce,
din Oradea. Entuziasmul proprietarei, Cristina, este
surprinzãtor, mai ales pentru cã a decis sã-ºi
deschidã activitatea pe timp de crizã. „La Roveretto
sunt mulþi români care, înainte, trebuiau sã meargã
tocmai pânã la Trento pentru a gãsi un magazin cu
produsele noastre, de aceea am decis sã ne apropiem
noi de clienþi”.
În România se deschide
prima bibliotecã digitalã la Metrou
Romanian Global News, 23 august,
www.rgnpress.ro

Vodafone deschide prima bibliotecã digitalã
din þarã, un spaþiu de pe pe pasarela de la staþia de
metrou Piaþa Victoriei, de unde pasionaþii de lecturã
vor putea descãrca gratuit, direct pe telefonul mobil
sau pe tabletã, fascicule dintr-o listã de 49 de titluri
de cãrþi si 10 audiobook-uri, apãrute la Editura Humanitas. Biblioteca va fi disponibilã publicului iubitor de carte pânã la 31 octombrie 2012. Odatã
ajunºi în „Biblioteca digitalã Vodafone” de la staþia
de metrou Piaþa Victoriei, tot ce trebuie sa facã
pasionaþii de carte este sã scaneze QR code-ul disponibil pe cotorul cãrþii preferate, aflate pe unul
dintre „rafturile” bibliotecii. Utilizatorii vor fi, astfel, directionaþi cãtre un site pe mobil - www.bibliotecapemobil.ro, de unde vor putea descãrca, gratuit, un fascicul din fiecare carte, în format pdf, epub
sau audio. Traficul în cadrul site-ului pe mobil este
gratuit pânã la 31 octombrie, pentru clienþii Vodafone România.
O tânãrã româncã a ajuns
dintr-o tabãrã de rromi din Franþa
la Universitatea Sorbona
Adevãrul, 23 august, www.adevarul.es

O tânãrã româncã de etnie romã, Anina Ciuciu, care a emigrat cu familia în Franþa în 1999, a
reuºit sã ajungã dintr-o tabãrã de rromi la prestigioasa Universitate Sorbona din Paris, graþie unei
perseverenþe remarcabile, relateazã postul de radio
RTL. În 1999, Anina Ciuciu a ajuns în Franþa la
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Adevãrul, 23 august, www.adevarul.es

Pictoriþa Luisa Balaban (18 ani) a obþinut
premiul al doilea la ediþia din acest an a concursului
de arte plastice „Sport ºi Artã”, competiþie organizatã o datã la patru ani, cu ocazia Jocurilor Olimpice
de varã, de Comitetul Internaþional Olimpic, prin
comisia sa de Culturã ºi educaþie olimpicã. Elevã în
clasa a XI-a la Liceul de Arte Plastice „N. Tonitza”
din Bucureºti, Luisa Balaban s-a prezentat în competiþie la secþiunea graficã, cu lucrarea „Rãsãritul
excelenþei” (Excellence Rising). Din România a mai
fost selecþionatã o sculpturã - „Graþioasa Nadia
Comãneci” -, realizatã de Ioan Sideri. La ediþia din
acest an a concursului, dupã o primã selecþie, au fost
acceptate în faza finalã 68 de lucrãri (opere grafice ºi
sculpturã) provenite din 44 de þãri, ale cãror Comitete Naþionale Olimpice organizaserã, în prealabil,
faza naþionalã a concursului, la cele douã secþiuni.
Studenta care a renunþat la Miss Universe
pentru a-ºi vedea de ºcoalã
România TV, 25 august, rtv.net

Studentã la douã facultãþi, la Litere ºi Filosofie la Modena, în Italia, ºi la Universitatea
„Babeº-Bolyai” din Cluj, bistriþeanca Elena Kuji a
renunþat la Miss Universe ca sã studieze în Italia ºi
apoi la Sorbona, dar vrea sã se întoarcã în România
sã lucreze în domeniul diplomaþiei culturale. În
vârstã de 21 de ani, Elena Kuji a absolvit, în urmã cu
doi ani, cu media 10.00, Colegiul Naþional „Liviu
Rebreanu” din Bistriþa. Elena Kuji a fost singura din
generaþia ei care a obþinut aceastã performanþã care a
încununat, de altfel, 12 ani de ºcoalã în care a strâns
nu mai puþin de 84 de diplome la olimpiade ºi concursuri. Înainte de examenul de bacalaureat, tânãra
s-a înscris la Miss Universe.
Un român, designer de computere de lux
pentru bogãtaºii lumii
România TV, 25 august, rtv.net

Un român stabilit la Paris creeazã computere
de lux pentru bogãtaºii lumii. El deþine o firmã de
design, care produce aparaturã electronicã, cu ornamente din aur sau pietre preþioase. Astfel, doritorii
pot cumpãra de la el calculatoare unicat, de la
17.000 de euro bucata. Bãrbatul se numeºte George
Chiriþã ºi este de profesie inginer electronist. Cunoºtinþele dobândite în facultate îl ajutã sã aleagã
cea mai bunã tehnologie pentru clienþii sãi. „Pentru a

Congresul Mondial al Eminescologilor
se þine la Chiºinãu
Romanian Global News, 3 septembrie,
www.rgnpress.ro

În perioada 3-5 septembrie 2012, Institutul de
Filologie al Academiei de ªtiinþe a Moldovei organizeazã Congresul Mondial al Eminescologilor,
consacrat împlinirii a 70 de ani de cãtre academicianul Mihai Cimpoi, reputat critic, eminescolog,
istoric literar, redactor literar ºi eseist. Inaugurarea
evenimentului va avea loc pe 3 septembrie 2012, cu
începere de la ora 11:00, în Sala Azurie a Academiei
de ªtiinþe a Moldovei, bd. ªtefan cel Mare ºi Sfânt,
nr. 1 din Chiºinãu. Cuvântul de deschidere îi va
aparþine academicianului Gheorghe Duca, preºedintele Academiei de ªtiinþe a Moldovei. Va fi citit ºi
un Mesaj de salut din partea Domnului Nicolae
Timofti, Preºedintele Republicii Moldova.
Un român cucereºte Campionatul
Mondial al Tãietorilor de Lemne
de la Lillehammer
Adevãrul, 6 septembrie, www.adevarul.es

Prima zi a competiþei mondiale STIHL Timbersports adunã la start cei mai buni atleþi din fiecare
þarã prezentã la Campionatul Mondial al Tãietorilor
de Lemne. Competiþia ajunsã la ediþia cu numãrul 28
demareazã astãzi la Lillehammer cu calificãrile
pentru spectaculoasa probã de individual, unde România este reprezentatã de Nicolae Nyamcsuk. Proba reginã a Campionatului Mondial, întrecerea pe
echipe este programatã mâine, 7 septembrie, iar finala la individual va avea loc sâmbãtã, 8 septembrie.
Echipa României la Lillehammer este formatã din
urmãtorii atleþi: Nicolae Nyamcsuk, Botond Nagy
(antrenorul echipei), Dan Petrescu, Costel Pleº ºi
Cristian Marina, pe post de rezervã.
La Milano va avea loc Festivalul
Românesc „România - Tradiþii ºi Valori
Europene”
Romanian Global News, 13 septembrie,
www.rgnpress.ro

Asociaþia Românii în Italia Milano în colaborare cu Consulatul General al României din Milano, Biserica Ortodoxã din Milano ºi Primãria
Milano organizeazã în perioada 29-30 septembrie
2012 a IX-a ediþie a Festivalului Românesc
„România - Tradiþii ºi Valori Europene” se aratã
într-un comunicat de presã. Programul transmis de
organizatori este urmãtorul : Sâmbãtã, 29 septembrie 2012, orele 18.00, în Biserica Ortodoxã Ro-
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Lucrarea unei eleve românce
a fost expusã la Guidhall Art Gallery
din Londra / Raluca Sofronie

asambla ºi a crea aceste produse informatice de lux,
trebuie în primul rând sã folosesc cele mai noi
tehnologii high-tech, cele mai bune componente,
spune George Chiriþã. Caliatea softurilor nu e însã
singura care conteazã. Chiriþã a decis sã personalizeze computerele ºi sã le facã mai valoroase. Astfel, el scoate la vânzare calculatoare cu ornamente
din aur, marmurã, sau pietre preþioase.
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vârsta de nouã ani, la Bourg-en-Bresse, venind din
România împreunã cu pãrinþii ºi surorile sale. Familia a trãit în condiþii insalubre într-o cazarmã
dezafectatã, într-o camionetã, în cort pe stradã, fãrã
sã aibã mâncare în fiecare zi. Mica familie de rromi a
fost ajutatã ºi a trãit multã vreme clandestin, fãrã sã
obþinã permis de rezidenþã, menþioneazã RTL, citat
de Mediafax.
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mânã din Via De Amicis, 13, Milano va avea loc un
Concert de muzicã clasicã susþinut de tineri studenþi
români la Conservatorul Verdi din Milano ºi
pianista Denisa Andreea Curtasu, studentã la
Conservatorul din Florenþa. Este un copil studios cu
capacitãþi intelectuale deosebite ºi cu un spirit creator debordant, la vârsta ei (14 ani) are deja
maturitatea unui muzician consacrat, sensibilitatea
unui titan ºi inteligenþa unui geniu creator. Denisa
este în cãutarea unei burse de studiu ºi a persoanelor
care doresc sã investeascã în talentul ºi visul ei de a
ajunge o mare pianistã.
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Cel mai bun afacerist strãin din Italia
este român
Click, 14 septembrie, www.click.ro

Cel mai bun afacerist strãin din Italia este
român. Caºtigãtorul din 2012 al premiului cel mare
al competiþiei Money Gram Award, care premiazã
cei mai buni afaceriºti mari, mici ºi mijlocii din
strãinãtate, din Italia, este român. Potrivit studioconsulenzaromano.net, numele românului este Florin Simion ºi este proprietarul unei afaceri de distribuþie de produse specifice româneºti în Peninsulã.
Firma sa se numeºte România SRL, are 34 de angajaþi ºi anul acesta va înregistra vânzãri în creºtere
cu 34%, potrivit sursei citate, cu un flux de bani de
19 milioane de euro.
Ioan Holender citeºte la Viena,
în Café Museum, din Confesiunile unui
cafegiu, de Gheorghe Florescu
Romanian Global News, 20 septembrie,
www.rgnpress.ro

Institutul Cultural Român din Viena se asociazã cu 17 institute culturale ºi ambasade din Viena, precum ºi 9 cafenele vieneze de tradiþie pentru a
sãrbãtori „Ziua cafelei” printr-o serie de lecturi reunite sub titlul „Literatura europeanã în sufrageriile
extinse ale Vienei”, sub patronajul Vicecancelarului
Austriei, dr. Michael Spindelegger. Spre bucuria
noastrã, Ioan Holender va citi în Café Museum (amenajatã de Adolf Loos ºi adresã preferatã a lui
Lucian Blaga în perioada sa vienezã) din Confesiunile unui cafegiu de Gheorghe Florescu, o carte
despre „teribila arhitecturã a ororii deghizate-n deriziune” (Dan C. Mihãilescu).
Limba românã, limbã oficialã într-un sat
din Ucraina / Ovidiu Albu
Ziare.com, 24 septembrie, www.ziare.com

Limba românã a fost declaratã limbã regionalã în satul ucrainean Bila Tserkva (Biserica Albã)
din raionul Rahiv (Rahãu), aflat în regiunea Transcarpatia. Astfel, limba românã va fi utilizatã în activitãþile oficiale ºi în actele administrative. Conform
Interfax, care citeazã informaþii de pe site-ul oficial

al deputatului Ghenadi Moskal, decizia ca limba
românã sã devinã limbã regionalã a fost adoptatã de
cãtre consiliul local din Biserica Albã la data de 14
august. Moskal a purtat deja corespondenþa oficialã
în limba românã cu preºedintele consiliului local din
localitate, George Berinde.
O nouã bibliotecã pentru românii
din Europa – la Heildelberg
Romanian Global News, 1 octombrie,
www.rgnpress.ro

Dl. Josif Herlone anunþã cã „în sfârºit,
românii din Heidelberg vor avea o bibliotecã proprie
tocmai în clãdirea gãrii centrale (Hauptbahnhof) din
Heidelberg, la etajul 1”. Evenimentul a fost posibil
graþie sprijinului oraºului german care a subînchiriat
asociaþiei româneºti „A. I. Cuza” un spaþiu de 60
metri pãtraþi în care se va putea amenaja o micã
bibliotecã ºi se vor putea þine, în mod periodic,
întâlnirile asociaþiei. Inaugurarea centrului va avea
loc vineri 19 oct., ora 19. Toþi cei doritori sunt bine
veniþi, intrarea este liberã. „Cu aceastã ocazie, vom
primi vizita unei delegaþii a oraºului Bârlad, în frunte cu primarul, domnul Constantin Constantinescu,
pentru a stabili relaþii de colaborare. Cum se stie, Al.
I. Cuza ºi-a început viaþa la Bârlad ºi a sfârºit-o la
Heidelberg” ne mai anunþã dl. Herlo în numele Comitetului asociativ.
Spectacol în memoria poetului
Ioan Alexandru, la München
Romanian Global News, 17 octombrie,
www.rgnpress.ro

Asociaþia pentru Promovarea Culturii ºi Tradiþiilor Române împreunã cu Comunitatea Românã
Unitã din München îi invitã pe românii din zonã la
un spectacol de muzicã ºi poezie în memoria poetului Ioan Alexandru, ce va avea loc sâmbãtã 20
octombrie, la orele 18, pe St. Elisabeth-Kirche,
Mathildenstr. 10, la München, transmite Pãrintele
Ioan - Irineu Fãrcaº. Spectacolul „Lumina Lina Lini
Lumini” îi are ca protagoniºti pe maeºtrii Victor
Rebengiuc ºi Grigore Lese.
O româncã din Franþa a inventat
Podul Gonflabil
România TV, 21 octombrie, www.rtv.net

O româncã a inventat o nouã modalitate de
distracþie. Podul gonflabil cu trambuline a câºtigat
premiul III la un concurs internaþional de proiecte
arhitecturale. În Paris sunt 30 de poduri care traverseazã râul Sena, însã niciunul nu aratã ca cel
proiectat de românca Irina Cristea, împreunã cu partenerul ei de afaceri francez. Cei doi au imaginat un
pod gonflabil format din 3 trambuline, pe care oamenii ar sãri ca sã ajungã de pe o parte pe cealaltã a
râului.
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Am primit la redacþie
Simona DUMUÞA
Oameni ºi cuvinte: portrete ºi descrieri, Editura Top Form, Bucureºti,
2012, autor Stelian Gomboº. Teologul Stelian Gomboº, prieten ºi colaborator
al revistei noastre este consilier la Secretariatul de Stat pentru Culte din cadrul
Guvernului României ºi un nume bine cunoscut în publicistica creºtinã.
Activitatea sa în aceastã direcþie s-a concretizat pânã în prezent în 11 cãrþi ºi în
sute de articole ce au apãrut în zeci de reviste de culturã ºi spiritualitate
româneascã. Oameni ºi cuvinte: portrete ºi descrieri este cea mai recentã
apariþie ºi ne bucurãm sã o avem la biblioteca Familiei Române. Conþinutul
lucrãrii cuprins în cele peste 360 de pagini, este structurat în douã mari pãrþi:
Portrete de oameni ºi Portrete de cãrþi. În prima parte, autorul surprinde ºi
descrie mari personalitãþi ca: Vasile Coman - Episcopul Oradiei, Mitropolitul
Antonie Plãmãdealã, Pãrintele Gheorghe Calciu Dumitreasa, Ieromonahul
Petroniu Tãnase, Preotul Ilie Moldovan, Pãrintele profesor Alexander
Schmemann, Pãrintele Arhimandrit Timotei Aioanei º.a. ºi supune de asemenea atenþiei noastre lucrãri importante elaborate de aceºtia. În cea de a doua parte sunt redate ample
recenzii fãcute de autor la nu mai puþin de 25 de lucrãri aparþinând unor nume ca: pr. Ioan Bizãu, pr. Ioan
Aurel Bolba, pr. Teodor Cios, Emil Cioarã, Luminiþa Cornea, pr. Gheorghe Ispas, Adrian Lemeni, Dumitru
Manolache, pr. Ioan Morar, protos. Macarie Motogna, pr. Ioan Cristinel Þeºu º.a. Cu alte cuvinte: „Autorul,
fin analist al spiritualitãþii româneºti ºi un apropiat al feþelor preaslãvite ale culturii române, ne aduce în prim
plan o construcþie unicã de portrete ºi cuvinte, sub forma unor unice descrieri, parcã translatate de la
începutul cãrturarilor care ne-au definit secole de-a rândul.” ( dr. Vasile Simileanu) La finalul lucrãrii, pentru
o mai riguroasã cunoaºtere este ataºat un CV al autorului ºi un calendar al participãrilor acestuia la
numeroasele simpozioane ºi sesiuni de referate ºi comunicãri naþionale ºi internaþionale pe teme culturale ºi
spirituale.
Psihiatrie politicã, Editura Casa Cãrþii de ªtiinþã, Cluj Napoca, 2011,
autor Titu Popescu, prozator, critic, eseist. În prima parte a lucrãrii, care dã ºi
titlul cãrþii, autorul trateazã o temã complexã ºi dureroasã, aceea a metodelor de
asasinare ºi torturã, folosite de regimurile totalitare pentru a-ºi elimina
adversarii politici ºi persoanele incomode, oponente. Cea de-a doua parte,
Extensii este formatã dintr-o serie de note de lecturã ce provin din literatura
diasporei, de asemenea opozabilã regimului comunist. Titu Popescu s-a nãscut
în anul 1942, în comuna Ciprian Porumbescu, Suceava. A absolvit liceul la
Alba Iulia ºi Facultatea de filologie la Cluj. A fãcut parte din mai multe redacþii
de ziare ºi reviste, este membru al Uniunii scriitorilor ºi al Uniunii Ziariºtilor
din România dar ºi al Asociaþiei ziariºtilor ºi al
Asociaþiei autorilor din Germania.

Cuvinte de minte, Editura „Cuget Românesc”, Bârda, 2012, autor Ioan
Miclãu (Australia), poet, dramaturg, jurnalist, autor de memorialisticã, promotor cultural de seamã, fondator de grupãri literare. Redãm un fragment din
motivaþia apariþiei acestui volum de reflecþii: „Am iubit întotdeauna acest gen
de creaþie literarã minimalist, proverbul; creând ºi adunându-mi-le de-a lungul
anilor, publicate apoi prin diferite reviste, cãrþi, articole pe diferite teme, din
diferite perioade ale vieþii mele! Aºa, acum, am gãsit de bine a publica aceastã
carte micã, dar lipitã de suflet (...) cã poate va plãcea cititorului care îºi rezervã
timp ºi pentru o carte de felul acesta!” (Ioan Miclãu).
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Nagybányai magyar nyelvû közoktatás a XX. század forgatagában,
Nagybánya (Baia Mare), 2002, autor Vánk Sándor. Volumul trateazã situaþia
învãþãmântului în limba maghiarã din Baia Mare, în ºase mari capitole, pe
perioadele: 1919-1940, 1940-1944, 1944-1948, 1948-1989 ºi 1989-1999.
Lumina Linã, revistã de spiritualitate ºi culturã româneascã/ Gracious Light, review of Romanian and Culture. Este editatã trimestrial de
Institutul Român de Teologie ºi Spiritualitate
Ortodoxã, Capela Sf. Apostoli Petru ºi Pavel din
New York, director pr. prof. Theodor Damian.
Redactatã în limbile românã ºi englezã, revista
publicã articole de teologie ºi spiritualitate, istorie, literaturã ºi culturã, poezie ºi
prozã. Este important sã menþionãm faptul cã revista este membrã a Asociaþiei
Publicaþiilor Literare ºi a Editurilor din România ºi cã se distribuie într-un
numãr semnificativ de þãri: SUA, România, Moldova, Ucraina, Rusia, Canada,
Austria, Germania, Olanda, Italia, Franþa, Elveþia. Suedia, Norvegia,
Danemarca, Grecia, Cipru, Serbia, Ungaria, Israel, Vietnam, Australia.
Teologie ºi literaturã: Texte dedicate preotului, profesorului ºi scriitorului Theodor Damian cu ocazia împlinirii vârstei
de 60 de ani/ Theology and Literature: Texts in Honor of Theodor Damian,
Addleton Academic Publishers, New York, 2011, editor ºi coordonator conf.
univ. dr. George Lãzãroiu. Conþinutul volumul omagial este structurat în douã
mari secþiuni: Studii ºi Literaturã, în care nu mai puþin de 26 de semnatari ºi-au
adus prin textele lor contribuþia la acest demers aniversar iniþiat de editor în
onoarea preotului ºi poetului Theodor Damian.
* În Familia Românã, nr. 3/sept. 2010, sub semnãtura lui Octavian
Curpaº (Phoenix, Arizona) a fost publicat articolul: Despre frumuseþea interioarã între cuprinsul ºi necuprinsul unui stih, o „radiografie” a poeziei
speciale, scrise de Theodor Damian.
Bucovina noastrã : antologie istoricã 1775-2011, Imprimeria de Vest,
Oradea, 2012, autor Vasile Ilica. Cercetãrile neobositului scriitor, veteran de
rãzboi Vasile Ilica, au condus de aceastã datã la realizarea unei lucrãri ample,
de aproape 700 de pagini, care se referã la o perioadã istoricã suficient de
extinsã începând din anul 1775 ºi pânã în prezent, rezultând dupã cum domnia
sa spune o „antologie istoricã bazatã pe evenimente ºi fapte autentice ce sunt
tratate sub forma unor episoade istorice”, destinatã informãrii tinerei generaþii
de bucovineni. „Prezentul volum ne apare ca o culegere de studii pe tema
abordatã, datorate unor participanþi la evenimentele din 1940-2010 din Bucovina de Nord, din timpul ocupaþiei sovietice, pânã la condiþia de astãzi a
românilor din regiunea Cernãuþi din Republica Ucraina.” (Mihai D. Drecin, în
Prefaþã)
Prin amabilitatea d-lui Ion Botoº din Apºa (Ucraina), am primit Concordia, numerele de la 4 la 27 (ianuarie-iunie)/2012 ale sãptãmânalului cultural, social-politic ºi economic al
minoritãþii naþionale româneºti din Ucraina, redactor-ºef Tudor Andrieº ºi numerele de la 1 la 16
(ianuarie-martie)/2012, ale publicaþiei social-politice, economice ºi culturale Zorile Bucovinei, ziar al
minoritãþii naþionale româneºti din Ucraina, redactor-ºef Nicolae Toma, ambele editate la Cernãuþi.
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