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ISTORIA ÎMPÃRTÃªITÃ

ªAcum când Biserica noastrã e degradatã de episcopi ca
Teodosie, care iau mitã pentru a promova iubitorii de arginþi
în facultãþi teologice ºi apoi în parohii bogate, aducãtoare de
bunuri materiale ºi când tinerii ºi-au pierdut încrederea în
curãþia moralã a structurilor ierarhice ar trebui sã ne întoarcem
la izvoarele ortodoxiei, la istoria de martiri ºi mãrturisitori ai
neamului nostru oropsit de istorie. Nu cei care încalcã
jurãmântul de sãrãcie ºi castitate, intrând în monahism ºi urcând
treptele ierarhice prin cumpãrare de dregãtorii, reprezintã
ortodoxia, ci mulþimea de simpli cãlugãri ºi umili preoþi
parohi, care în genunchi slujesc în smerenie neamul nostru,
ca o istorie împãrtãºitã din trupul, lacrimile ºi sângele lui
Hristos cãzut din belºug pe brazdele sãpate de chin ºi dureri
ale spaþiului mioritic, pe unde au trecut, vorba lui Emil Cioran
„toate popoarele migratoare”. Ortodoxia nu înseamnã iubirea
de arginþi ºi nici fastul de aur de pe veºmintele trecãtoare ale
ierarhiilor, ci inimile milioanelor de credincioºi ºi slujitori ai
Bisericii însetate de veºnicia iubirii întru Hristos.
Dacã pentru Hegel forþa motrice a istoriei este libertatea, în
accepþiunea sa ateistã, pentru Homiakov credinþa dã impuls
vieþii în coordonate sale universale de timp. În ultimele secole
avem, de fapt, un conflict între douã viziuni asupra lumii,
una d sorginte scolasticã tronând atotputernicia raþiunii,
fragmentarã ºi înlocuitoare de Dumnezeu, iar a doua viziune
vede credinþa ca libertate spiritualã în contrarietate cu
principiul necesitãþii materiale. Întreaga istorie este o luptã
pentru perpetuarea revelãrii Adevãrului, o permanentã tensiune
a umanitãþii spre transcendenþã.
Fiecare om are dreptul la Adevãr, în accepþiunea sa creºtinã,
iar întreaga istorie este o luptã pentru încununarea acestuia în
aºteptarea Judecãþii de Apoi. Sensul lumii este comuniunea
în Bisericã, pentru cã Istoria este Biserica aºa cum putem
deduce din scrisul lui Homiakov: „E nevãzutã, fiindcã
Biserica cuprinde numai fragmentul vizibil, care e umanitatea
prezentã. Biserica cuprinse pe toþi, acei care au fost ºi nu mai
sunt aici, în aceastã lume. Biserica cuprinde toate cele ce
sunt nevãzute, lumea îngerilor ºi a spiritelor. Biserica cuprinde
ºi pe cei care vor fi în viitor ºi nu sunt încã”. De la acest
inefabil text se poate porni la o frumoasã ºi adevãratã aventurã
în universul dumnezeiesc al istoriei.
Considerând Biserica ca faþã vãzutã a credinþei, putem începe
considerarea istoriei în termenii textului citat mai sus. Dintr
o datã istoria nu mai este o înºiruire seacã, amorfã ºi lipsitã
de sens, ci dimpotrivã o expresie plinã de nuanþele diamantine
ale revelaþiei dumnezeieºti. De odatã Istoria capãtã sens
(asemeni viziunii lui N. Berdiaev) devenind, în ochii
publicului iubitor al scrisului istoric, ca participantã la Adevãr,
de fapt reflectarea Credinþei în umanitatea liberã de a fi dupã
Chipul lui Dumnezeu. Iar dupã Întrupare considerãm istoria
încercarea umanitãþii de a fi asemenea Fiului Omului, o bãtãlie
acerbã pentru înstãpânirea Binelui. Astfel, istoria este patima
noastrã pe Pãmânt.
Suntem co participanþi la suferinþele Mântuitorului, la patimile
Sale pentru a ne regãsi curaþi ºi luminoºi la Judecata de Apoi.
Istoria reprezentând o retrãire a omului în Iisus Hristos, cu
drumul greu ºi strãluminat ce trece, iatã, neapãrat prin
Golgota. Datoritã acestei stãri permanente de luptã pentru
Adevãr, nu toþi oamenii reuºesc sã ºi învingã.
Unii trãdeazã preferând calea uºoarã ºi mincinoasã a Dracului.
Alþii preferã, numai starea apaticã, biologicã ºi omeneascã.
Cine alege Calea, Adevãrul ºi Viaþa va trece multe piedici
dificile arse de setea de Adevãr ºi de frigul îndoielii, dar va
împlini istoria hristicã a omenirii.Numeroºi semeni ai noºtri,
datoritã ispitei ºi neînþelegerii Logosului, cad pradã
deznãdejdii. Ernesto Sabato, un strãlucit scriitor argentinian,
surprinde în romanele sale, tocmai aceastã stare de debusolare
a umanitãþii pierdute în mlaºtina suferinþei… Pentru Sabato,
Dumnezeu este undeva departe, îndepãrtat de opera creaþiei
sale, de cãtre Satana.
Aici pe pãmânt omenirea funcþioneazã dupã un principiu
luciferic. Toate personajele pozitive ale lui Ernesto Sabato
(continuare în pag.2)
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CETATEA TIGHINEI

Nicolae Iorga

Continuitatea spiritului românesc în Basarabia
( Continuitatea spiritului românesc în Basarabia , Iaºi, Tipografia “Neamul românesc”, 1918.)

De la 1812, data anexãrii silnice cãtre Rusia, care a luat ceea ce a prefãcut în «Basarabie» - Basarabia fiind, de fapt, numai
partea de jos a þerii, cãtre Dunãre, - pentru cã n-a fost în stare sã pãstreze la încheierea tratatului din Bucureºti Principatele
amândouã ori mãcar Moldova întreagã, ºi pãnã la data proclamãrii «Republicii Moldoveneºti» pe care împrejurãrile erau s-o
ducã mult mai rãpede de cum credeau întemeietorii ei la unirea cu noi, cei din vechea Românie, a fost oare în Basarabia vreo
întrerupere a spiritului românesc, mãcar în anume din clasele aflãtoare acolo? S-a întins vreodatã asupra acestei Moldove
rãsãritene, cuprinzând atât de mult din gloria trecutului luptãtor, care ni este comun, acea necunoºtinþã a lucrurilor româneºti,
acea pãrãsire a tuturor amintirilor, acea uitare de sine pe care o cred neºtiutorii ºi pe care vreau s-o întãreascã în minþile
acestora oamenii cari socot, fãrã dreptate, cã un act politic se poate îndeplini, ca prin vrajã, instantaneu, nãprasnic, fãrã nimic
din acea atmosferã culturalã, din acea pregãtire sufleteascã prin care singure popoarele pot sã ajungã la þinta lor, - restul fiind
numai o întâmplare ºi o aventurã?
La aceste întrebãri vreau sã rãspundã aceste câteva articole, care nu pot pretinde la alt merit decât acela de a înfãþiºa în
legãturã, ca o singurã desfãºurare, lucruri cunoscute, dar foarte puþin rãspândite ºi uneori în publicaþii neaccesibile, ºi de a
comunica tuturora fapte ºi stãri care erau prea mult pãstrate pentru singura informaþie a cercetãtorilor ºtiinþifici.
I
În 1812 ceea ce s-a patentat politiceºte ca «Basarabie» era, supt multe raporturi, în condiþii de rezistenþã mai bune decât Moldova de
Sus, care, la anexarea din 1775, a devenit o Bucovinã.
Erau - datã fiind ºi întinderea mult mai mare a teritoriului - ºi un numãr mai însemnat de boieri, chiar din aceia cari purtau nume
cunoscute. Unii dintre dânºii îºi aveau toatã proprietatea ruralã aici; alþii aveau în Moldova cea nouã ruseascã partea mai însemnatã
dintr-însa. Pe de altã parte, aceºti cuceritori nu îngãduiau, ca ocupanþii celeilalte pãrþi desfãcute din Moldova întreagã, persoanelor
rãmase la Iaºi, în legãturã cu domnul, cu «turcii», sã-ºi mai pãstreze rosturi de stãpânire ºi dincolo de Prut. Un termin scurt s-a pus
pentru desfacerea moºiilor. În cele mai rele împrejurãri, pe preþuri de nimic, atâtea au fost cãpãtate astfel de oricine, indigen sau mai
ales strãin, pusese la o parte un cãpitãlaº format prin comerþ; altele au fost luate de þerani, cari, cu admirabilul lor instinct de câte ori e
vorba de pãmântul pe care l-au muncit ºi pe care nu-l pot despãrþi de însãºi fiinþa lor omeneascã, au fãcut imposibilul pentru a plãti
zecile de mii de lei care li se cereau. Dar mulþi dintre vechii fruntaºi ai acestori þinuturi au preferat sã rãmâie decât sã se vadã siliþi la o
asemenea vânzare. Câte unele din familii s-au împãrþit, lãsând pentru conservarea vechii moºteniri pe cutare din membrii lor în partea
ajunsã ruseascã din Moldova lor.
Cu grãmada se întâlnesc astfel nume boiereºti în cele dintãi chiar din actele ce privesc Basarabia. În cartea mea, Basarabia noastrã,
publicatã în 1912, am adunat o mare parte din ele. Din documente apãrute pe urmã aleg pe cei doi Cantacuzini, Alexandru ºi Gheorghe,
fiii lui Matei, pe vara lor Elenco, mãritatã cu Harting, pe Iamandieºti, pe un ªeptilici, un Andrieº, pe un Orãº, pe un Bantãº, pe un
Hermeziu, pe mai mulþi Oatu etc.
Cei trecuþi supt alt sceptru puteau spera, de altfel, mult mai mult ca mazilii nobilitaþi în Bucovina, o situaþie politicã într-o þarã care, câtva
timp, s-a bucurat de o largã autonomie, ºi chiar un rol în viaþa generalã a imperiului. Un Alexandru de Sturdza putea sã li serveascã
(continuare în pag.4)
întru aceasta ca model de imitat.

Centrul de studii ºi instruire pentru promovarea producþiei micilor
gospodãrii, a comerþului rural ºi reconsiderarea meºteºugurilor tradiþionale
UN PROIECT Al MIªCÃRII PENTRU PROGRESUL SATULUI ROMÂNESC
Temã/scop: Gospodãriile rurale pot aproviziona propriile
localitãþi ºi o parte din populaþia urbanã cu produse agricole
ºi alimentare, iar tradiþia meºteºugurilor populare poate deveni
un brand de þarã ºi sursã de venituri turistice. Ne propunem
studierea acestor aspecte cu soluþii directe de dezvoltare prin
instruiri specializate care sã formeze baza umanã a programului
Leader cultivînd spiritul de iniþiatiã localã. Realizarea unui
organism unic de studiu, inventariere, monitorizare ºi concepþie
de dezvoltare a elementelor tradiþionale ale satului românesc
în producþia sa familialã ºi gãsirea formelor de valorificare
economicã a acesteia.

PRIMUL OBIECTIV:
Stimularea producþiei þãrãneºti mici ºi foarte mici
transformând-o din formã de subzistenþã în reînceput de
producþie agricolã ºi sursã de câºtig iar de aici, în reþele de
iniþiative care sã conducã la proiecte Leader.
Oportunitatea obiectivului: România importã cca 70% din
totalul produselor sale alimentare în condiþii de deficit bugetar
foarte mare, greu de acoperit prin credite externe ºi foarte greu
de achitat de o economie destructuratã (lipsã sectorul industrie)
ºi de o agriculturã aflatã în involuþie.
În aceste condiþii grele, complicate, gospodãriile individuale
pot asigura un excedent de produse pentru vânzare, condiþionarea

principalã fiind canalele de comercializare între producþia
familialã ºi piaþã, dupã anul 1989 piaþa orãºeneascã fiind treptat
ocupatã de produsele alimentare strãine iar pe piaþa sãteascã
preþurile aceloraºi produse având adaosuri comerciale care le
mãresc
Credem cã este în puterea noastrã sã asigurãm
autoaprovizionarea satelor cu produse agricole ºi alimentare, cu
timpul aceasta dezvoltându-se chiar ca o componentã a siguranþei
naþionale, prin formarea de oameni de iniþiativã comercialã
interesaþi a valorifica mica producþie þãrãneascã ºi obþinînd
pentru aceasta oportunitãþi din partea autoritãþilor. In acest
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Centrul de studii ºi instruire

domeniu, proiectul M.P.S.R. urmãreºte urmãtoarele:
a. Formarea interfeþei gospodãrie individualã-comercializare localã ºi a celei sat – oraº pentru
comercializarea produselor, rolul principal avându-l agenþii comerciali rurali, numiþi în proiectul
nostru „precupeþii satului” ºi care trebuie gãsiþi, motivaþi, formaþi ºi sprijiniþi în activitatea lor.
b. Aflarea de stimulente pentru cei mai de iniþiativã dintre aceºtia ca sã poatã deveni întreprinzãtori
de producþii agro-alimentare, lãrgindu-ºi interfaþa prin prelucrare, ambalare, etc
c.
Decizie de guvern prin care marile magazine de desfacere produse alimentare sã fie obligate sã ofere spre comercializare produse alimentare în proporþie de 70 – 80%, provenite din
agricultura româneascã ( O asemenea lege este în vigoare în Ungaria )
d. Stimularea, prin toate acestea, a unor proiecte Leader de anvergurã pe plan local, sau a unor
reþele de proiecte mãrunte asamblate într-un program Leader pe mai multe judeþe.
Oferta Miºcãrii pentru Progresul Satului Românesc Având activitãþi în mediul rural de peste15
ani, cu filiale în 32 judeþe, desfãºurând mai multe programe naþionale ºi europene ºi organizând
anual Consfãtuirea Naþionalã a Intelectualilor de la Sate, M.P.S.R editeazã publicaþia lunarã
„Albina Româneascã” ºi Portalul Internet www.cartesiarte.ro unde oferã mii de cãrþi ºi publicaþii
gratuite bibliotecilor comunale, redacteazã mai multe reviste electronice de specialitate pentru
cultura modernã ºi cea tradiþional precum ºi un Buletin informativ sãptãmânal adresat Consiliilor
locale ºi oferã Aºezãmintelor culturale programe analitice pentru Universitãþi populare. Cu aceastã
bazã ºi experienþã cãutãm un loc în cadrul Programului Leader pentru a porni formarea „precupeþilor
satului” ºi a face din aceºtia un element activ, de masã, foarte eficient prin numãrul mare de
gospodãrii þãrãneºti pe care le va aduce de la producþia de subsistenþã pe piaþa produselor agricole
din România. Oferta noastrã cuprinde:
Motivarea, selecþia, formarea, îndrumarea persoanelor din mediul rural ce sunt atrase de ideea
de a deveni mic întreprinzãtor pe piaþa produselor agricole/alimentare.
Antrenarea personalitãþilor academice, universitare ºi cultural-ºtiinþifice din Consiliul nostru
Naþional pentru elaborarea unei strategii în acest domeniu.
Instruirea la nivelul fiecãrui Consiliu judeþean a unor îndrumãtori zonali(Consilieri sociologici
de iniþiativã) care sã selecþioneze ºi stimuleze atât oamenii care vor sã-ºi asigure o parte de câºtig
ca precupeþi cât ºi colaborarea cu Primãriile ºi Consiliile locale, dând acestora soluþii de mãsuri
administrative în sprijinul persoanelor fizice autorizate ca agenþi comerciali
Colaborare cu Camerelor Agricole privind acordarea de consultanþa pentru diversificarea
producþiei agricole, obþinerea produselor alimentare, pregãtirea lor pentru comercializare ºi
evidenþierera exemplelor de succes în publicaþiile noastre.
Indrumarea precupeþului satului de a se transforma în persoanã fizicã autorizatã, asociaþii
familiale sau persoane juridice cu activitate economicã în domeniul comerþului. Însuºirea de
elemente de marketing, contabilitate etc.
Colaborare cu Primãriile pentru facilitãþi fiscale, mijloace materiale (loc de desfacere, mijloace
de transport, finanþãri) acordate persoanelor fizice autorizate ºi pentru organizarea unor pieþe
comunale ºi intercomunale, participare la târguri , nu numai în scop comercial, dar ºi pentru
instruirea precupeþilor, schimb de experienþã pentru agricultori, pentru orientarea culturilor,
observarea jocului preþurilor, a caliãþii produselor etc.
Studierea unor propuneri legislative necesare
Reclamã în favoarea produselor ecologice ºi ce trebuie fãcut
ca acestea sã fie certificate într-o anumitã localitate, subvenþii etc.
Cea mai mare parte din oferta noastrã va aparþine membrilor MPSR din teritoriu ºi va fi prestatã
voluntar, prin colaborarea cu autoritãþile locale ºi judeþene.
OBIECTIVUL AL DOILEA:
Stimularea meºteºugurilor tradiþionale pe plan local ºi transmiterea lor la tânãra
generaþie prin tabere de creaþie în care sã se înveþe ºi sã se producã bunuri artizanale, sã se
punã în valoare creaþia artizanilor locali dar ºi cunoºtinþele lor pentru transmiterea cãtre
noua generaþie. O reþea între primãrii pentru
tabere de varã organizate pe câte un meºteºug
specific locului cu participarea reciprocã a

I S T O R I A
publica\ie a
MI+C{RII PENTRU PROGRESUL
SATULUI ROM~NESC - FUNDATIA EPISCOPUL
GRIGORIE LEU
realizat[ în colaborare cu

ASOCIATIA COMUNELOR DIN
ROMÂNIA

editor:CASA DE EDITURA =I PRODUCTIE AUDIOVIDEO-FILM <REALITATEA>.
}nregistrat[ la Registrul Comer\ului
J40/5587/1991
Cod fiscal: R33954;
cont la Banc Post - Sucursala Mo=ilor
nr: RO 11BPOS70202902964ROL01
Cod Publica\ii Po=t[ 19086
I S S N 1583-2546
REDAC|IA:
Nicolae Drago= =i Emil Drãghici senior editori; Drago= Sarchizian secretar general de redac\ie; Gheorghe
Manea, Sergiu Târa, Alexandru
Dumitriu, Simona Constantinescu,
Antoaneta Matei
Director marketing =i publicitate - Tudor
Leu. Tehnoredactare computerizat[ - Veronica Ionescu. Adresa: Redactia si
Administra\ia: bd. Dacia nr. 126, sector 2,
Bucure=ti 020064.
Telefon/fax: 021 6105659
E-mail: albina@vipnet.ro;
Internet: www.cartesiarte.ro
pre\ul unui exemplar - 1,5 lei
Abonamente de sprijin: 100 lei anual.
Tip[rit la Tipografia TYPODASS

tinerilor din întreaga reþea ºi asigurarea realizãrii unor produse demne de valorificare
comercialã, în urbanismul sau obiectivele turistice locale.
Oportunitatea obiectivului: Puþinii meºteri populari de care mai beneficiem astãzi pot fi folosiþi
ca maiºtrii din ªcolile de Arte ºi Meserii (care, ºi aºa, se desfiinþeazã) în niºte tabere de varã pe care
le poate organiza orice comunã cu internate sau alte posibilitãþi de cazare. Îndrumãtorii zonali sau
consilierii sociologici de iniþiativã pe care îi vom instrui, vor descoperi ºi stimula acele

comune în care Consiliul local are aplecare pentru aºa ceva ºi, bine-nþeles, unde pot
fi atraºi maiºtri formatori pentru tot ce e meºteºug tradiþional în þesãturi, covoare,
împletituri, arta lemnului, ceramicã, pielãrie, ºi trãsãturile populare ale unor meserii
precum tâmplãria, croitoria, broderia, curelãria, fierãria, zugrãvirea cu încondeiere ºi
împodobire, alte prelucrãri ale produselor casnice ºi artizanale. Rezultatele taberelor vor fi produsele
concrete, care se vor putea valorifica sau vor putea împodobi comuna respectivã, pe de o parte; dar
ºi deprinderea unor tineri veniþi în tabãrã din toate comunele din reþea, în schimbul participãrii
unor copii din comuna respectivã la taberele pe alte meºteºuguri, organizate în alte comune, ca
efect instructiv-educativ, pe de altã parte. Un al treilea rezultat ar fi ºi asigurarea de cãtre primãriile
locale a trimiterii în asemenea tabere a copiilor de la sate, care sunt tocmai cei ce beneficiazã cel
mai puþin de taberele ºcolare din þarã. O oportunitate, deci, pe care primãria respectivã o oferã
familiilor propriilor cetãþeni, care se va putea constitui în câþiva ani într-o acþiune pe plan naþional
de autosusþinere în mod util ºi educativ a vacanþelor copiilor de la þarã, dar ºi de proliferare a
cunoºtinþelor prin care se vor putea perpetua ºi lãrgi de la un loc la altul meºteºugurile populare.
Ca sã nu vorbim, în cazul celor mai întreprinzãtori, de oportunitatea de a putea transforma cu
timpul producþia taberelor într-o producþie artizanalã cu largã valorificare, legându-se de primul
obiectiv al acestui proiect prin lãrgirea cu artizanat a producþiei gospodãriei familiale a sãteanului
român. Cu timpul, chiar ºi prin selecþie naturalã, se vor forma de la sine mai multe centre Leader
care sã valorifice superior o asemenea iniþiativã, lãrgind producþia casnicã specificã zonelor,
proliferând meºteºugurile dintr-o parte în alta a þãrii ºi dând stabilitate muncii familiale aducãtoare
de venituri pentru sãtean.
Oferta Miºcãrii pentru Progresul Satului Românesc : Personalitãþile academice, universitare ºi
cultural-ºtiinþifice din Consiliul Naþional ºi reprezentanþii unor instituþii centrale vor constitui
un prestigios Consiliu ªtiinþific în cadrul cãruia:
Se vor elabora metodologii ºi programe pentru taberele de varã ºi cursurille lor de instruire;
Se vor gãsi corespondente ale tehnicii moderne prin componente ce pot fi realizate, in colaborare
cu firme interesate, ca micã industrie casnicã, aceste tehnici fiind adãugate pe listele de instruiri
pe lângã meºteºugurile tradiþionale;
Se vor gãsi factori industriali interesaþi sã realizeze asemenea componente în producþia familiei
þãrãneºti ºi, pentru aceasta, sã susþinã în diverse comune activitãþile unor asemenea tabere;
Se vor elabora cursuri pentru Universitãþi populare ºi stagii de calificare prin care acþiunea sã
se extindã la populaþia adultã;
Se vor redacta materiale specifice pentru publicaþiile tipãrite ºi electronice de care dispunem;
Se va face monitorizarea întregii activitãþi ºi a realizãrilor ei folosite ca schimb de experienþã
prin reþeaua internet de care dispunem.
Rezultate imediate ºi perspective: Prin realizarea acestor douã obiective se va ajunge la reaºezarea
micii gospodãrii þãrãneºti în rosturile ei economice ºi de activare a familiei ca factor de producþie
complexã: agro-alimentarã ºi meºteºugãreascã, oferind o producþie casnicã ce se va diversifica
treptat asigurând pieþei multe produse ce vor scuti importul, vor mãri atracþiile turistice marcând
brandul zonei respective ºi, mai ales, vor face din nou activã pe piaþã familia þãrãneascã prin
iniþiative îndeplinind principalele deziderate ale Programului Leader. Definirea unei noi categorii
sociale, a precupeþilor, ca interfaþã care, valorificând mica agriculturã ºi producþia casnicã le ºi
stimuleazã, va pune în activitate mari segmente de populaþie astãzi inactivã sau rãmasã la nivel de
subzistenþã. Iar retrezirea interesului pentru producþia casnicã va completa timpul de lucru din
mica agriculturã, dar va crea ºi premisele unor iniþiative mai îndrãzneþe de ateliere sãteºti, de
prelucrarea în gospodãrie a unor componente pentru industrie, de valorificare superioarã a
produselor satului prin iniþiative susþinute de Programul Leader.

Î M P Ã R T Ã ª I T Ã

(continuare din pag.1)
luptã, fãrã succes, pentru a impune un principiu al Binelui pe Pãmânt. Iar toate
personajele animate de bine pier, într un mod tragic, datoritã ocultismului celor
ce conduc lumea. Astfel, din romanele acestui mare scriitor, rãzbate deznãdejdea.
Lumea este a lui Satana, iar Dumnezeu este prizonierul lui. Pãmântul este cucerit
de Satana, iar Dumnezeu este în lanþurile lui. Astfel, Pãmântul cucerit de Satana
nu va putea fi niciodatã izbãvit.
Greºeala de viziune a lui Sabato reprezintã faptul cã „eroii” sãi, cei ce se sacrificã
pentru întronarea Binelui, sunt rupþi, tocmai de „motorul” instaurãrii acestui
Bine, adicã de Iisus Hristos. Bineînþeles „eroii¸ lui Sabato sunt îndepãrtaþi de
creºtinism, fãrã sã conºtientizeze lupta pentru un fals Adevãr (în cazul de faþã
marxis¬mul). În acest fel se explicã înfrângerea oricãrui principiu (fãrã Iisus
Hristos) în faþa Satanei – modelul unei lumi, mecanizate, barbare ºi fãrã suflet.
De fapt, „eroii” lui Sabato sunt niºte Don Quijote care se luptã cu morile de vânt.
Aceastã viziune pesimistã a lui Ernesto Sabato, din pãcate, a devenit un modus
vivendi pentru generaþii întregi. Dar noi, care credem în Iisus Hristos ºi în Biserica
Sa, ºtim cã, în lumea noastrã creatã ºi condusã dupã un principiu dumnezeiesc,
Binele învinge, pentru cã Dumnezeu a fãcut lumea, iar Satana nu are cum sã fie
mai puternic ca Iisus Hristos. (Aceastã frumoasã metaforã strãbate întreaga operã
a lui Dostoievski).
Istoria este vie, ea nu reprezintã un fapt mecanic, automatizator, ci suma viselor
concretizate ale unor întregi generaþii. De aceea, cine afirmã cã „trecutul nu þine
de foame” atenteazã la consistenþa istoriei, anulând, astfel, prezentul ºi viitorul.
Deoarece prezentul este o scarã a trecutului spre viitor, vie ºi adâncã: „Dar sã ne
întoarcem la trecut: trecutul este comoara noastrã. Este singurul lucru pe care îl
avem ºi care ne stã la dispoziþie. Îl putem schimba, ne putem gândi cã personajele
istorice au fost altfel: ceea ce este într adevãr minunat este faptul cã trecutul este
alcãtuit nu numai din lucruri, ci ºi din vise.” (Borges despre Borges, Ed. Dacia,
1990, Cluj Napoca).
Materialul cu care istoria modeleazã lumea este Timpul, iar cele douã concepte
sunt produsele memoriei. De fapt, esenþa istoriei este memoria vie ºi suveranã
care se remodeleazã ºi regenereazã perpetuu pânã se va contopi cu Fiinþa. Memoria
tuteleazã Istoria, iar oamenii sunt pãrþi conºtiente din acest uriaº ocean al
conºtiinþei. „Fiecare moment istoric îºi are forma lui de viaþã, iar oamenii sunt
legaþi de ea, Istoria este relativã faþã de timp, dar nu ºi faþã de oamenii care
trãiesc într un moment. Fiecare moment istoric reprezintã o formã istoricã,
obligatorie pentru oamenii care participã la ea” (Nae Ionescu, Fenomenul
legionar). În istorie, oamenii dau mãsura timpului lor, de fapt, cum conºtientizeazã
momentul trãit, ei sunt participanþi la istoria lor. Unii oameni ajung la o conºtiinþã
sintetizatoare a vremii în care trãiesc, militând în spiritul ei, ºi devin coparticipanþi
la Fiinþa istoriei. Aceºti oameni sunt eroii sau personalitãþile. În istoria româneascã
avem numeroase exemple privind conºtientizarea personalitãþii. Tudor
Vladimirescu pe la 1817, cu 5 ani înaintea declanºãrii celebrei revoluþii, afirma
în faþa unui þãran oltean cã el nu este fãcut „nici pentru muiere, nici pentru avere,
ci pentru altceva” (citeºte: revoluþie naþionalã).
În acest sens, istoria nu mai este un deºert arid (calea marxistã) în care factori
anonimi (în special economici) fac motorul ei, ci mai degrabã istoria este o trãire
vie a oamenilor co-participanþi la destinul acesteia. Astfel rolul istoricului rãmâne
ca acela al poetului de a releva lumii Adevãrul.

MEMORIU CÃTRE GUVERN
Domnule Prim Ministru
In ultimii patru ani, Presedintele Romaniei a aparat in diferite
ocazii cauza celor circa 10 milioane de romani din afara
frontierelor Romaniei. Fie ca a fost vorba de romanii din
Basarabia, Timoc, Nordul Bucovinei sau Sudul Basarabiei
sau de cei din Italia sau Spania. Din pacate, demersurile si
ajutorul sau au fost doar unul moral, pentru ca parghiile
ajutorului propriu zis se aflau la Palatul Victoria, la Primul
Ministru Tariceanu. Acesta, din pacate, a excelat in a uita
comunitati intregi de romani si a mentinut printr-o relatie de
prietenie, un manager extrem de prost la Departamentul pentru
Relatiile cu Romanii de Pretutindeni. Lucrurile sunt complet
schimbate acum cand Guvernul poate pune in practica
strategiile si promisiunile Presedintelui Romaniei. Una dintre
ele este cea facuta la San Francisco si mai apoi in Ungaria, de
fata fiind, la prima intalnire, membri ai Consiliului Mondial
Roman, iar la a doua, membri ai minoritatii romanesti din
Ungaria. Promisiunea presedintelui facea referire la trecerea
rapida, odata cu instalarea noului guvern, a DRRP de la MAE,
inapoi la Guvern, unde a fost initial, perioada in care a dat si
rezultate foarte bune. Promisiunea Presedintelui venea si pe
fondul protestului a peste 40 de asociatii romanesti din afara
frontierelor la trecerea DRRP in cadrul MAE. Si totusi, desi a
trecut ceva timp de la instalarea noului guvern, promisiunea
Presedintelui nu este pusa in practica. Nu stim motivele si nu
insistam asupralor. Cert este insa ca dupa patru ani in care
activitatea acestui departament a fost blocata, stricand si ce
se facuse bun pana atunci, motivele fiind excesiva birocratie
a MAE cat si prostul management, iata ca situatia se
perpetueaza, chiar daca persepectivele noului manager de
acolo sunt bune. Au trecut cateva luni in care comunitatile
romanesti in special cele uitate de vechiul Guvern (cei
300.000 de romani din Timoc, Serbia, cei peste 500.000 de
romani din Ucraina sau sutele de mii de aromani din Balcani),
nu au primit niciun fel de ajutor si nicio noua institutie care
sa-i ajute in pastrarea identitatii romanesti nu a fost infiintata.
In mare parte acest lucru se petrece ca urmare a blocajului
birocratic din MAE. DRRP trebuie sa fie o institutie puternica
si eficienta, cu personalitate juridica si care sa se subordoneze
Guvernului si Primului Ministru. Ar fi un semn de normalitate
institutionala tinand cont de exemplele altor state care au
chiar institutii cu rang de minister care se ocupa de aceasta
problematica si ar fi un semn catre cei 10 milioane de romani
din afara frontierelor, ca importanta lor este respectata de
Guvernul Romaniei. In acest sens, Domnule Prim Ministru,
credem ca este necesar emiterea unei Ordonante sau a unei
Hotarari de guvern care sa readuca DRRP acolo de unde a
plecat si sa transforme aceasta institutie intr-una de maxima
eficienta in ceea ce are de facut pentru romanii de pretutindeni.
In felul acesta promisiunile Presedintelui Romaniei s-ar
transforma in fapte !
Laurentiu PLAESU -Presedinte, Fundatia Nationala
pentru Romanii de Pretutindeni
Mihail ST
AN - Presedinte, Consiliul Mondial Roman.
STAN
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Un posibil pod de flori în dialog poetic
IUBITA SECRETÃ
Eu sunt iubita lui secretã
pe care-o ºtie toatã lumea
de dincolo de frontierã
de peste tot ce e aiurea
eu sunt iubita lui secretã
necunoscutã nici de el
în noaptea dintre noi incertã
ne vom iubi fãrã inel

VIS ALBASTRU
Noi suntem un pãmînt al suferinþei,
De suferinþã binecuvîntat.
Printre morminte verzi de cînturi
Trãim cu-adevãrat.
Ideea morþii — pãstorim de-o viaþã
Ca pe-o iubire veºnicã sub cer.
Printre morminte verzi de cînturi
Trãim fãrã mister.

deºi-s iubita lui nu ºtie
ce ºtiu atâþia anonimi
S-a dus în zare viaþa din murire
cã sunt o floare încã vie
ªi doar din Sunt apusul n-a plecat.
sub pod de flori, pe pat de spini Printre morminte verzi de cînturi —
Albastru vis arat.
cã sunt noroc ºi nenoroc
la graniþa ce ne desparte
***
cã pot plãti sã trec pe loc
Îmi trebuie-o noapte, daþi-mi o noapte,
cu viaþã, dragoste ºi moarte
Nu-mi daþi numai ziua voastrã din rai.
eu sunt iubita lui, barbarã
e lacrima ce îl înhaþã
când el iubire îmi declarã
iar þara lui rãzboi pe viaþã
eu sunt iubita lui, fireºte
mã va uita cãci mã adorã
iar þara lui nu mã primeºte
deºi cu þara mea e sorã…
Victoria MILESCU

Cine-acum de trupul luminii se desparte
Va fi plîns de cai.
E frig ºi îngheaþã-n sate mormintele,
Luaþi fiecare pe-acasã cîte-un mormînt, cum fac eu,
Cine-acum mã ajutã sã-mi apãr de moarte cuvintele
E un mic Dumnezeu.
TRAIANUS
(poet din Chiºinãu,
prezentat de Mihai Cimpoi în pagina 6)

Comunicat de presã al primãriei Chiºinãului
Primarul municipiului Chiºinãu Dorin Chirtoacã a avut ieri o
întrevedere cu delegaþia Parlamentului European, care a venit
la Chiºinãu pentru a se documenta asupra evenimentelor
postelectorale din Republica Moldova.
Tineri care au fost arestaþi dupã evenimentele din 7 aprilie,
însoþiþi de pãrinþi ºi rude, au venit la Primãrie sã spunã
europalamentarilor despre ce li s-a întâmplat, cum au fost bãtuþi,
maltrataþi ºi umiliþi de poliþie. Printre cei prezenþi au fost ºi
pãrinþii tinerilor decedaþi V
aleriu Boboc ºi Ion Þibuleac, fostul
Valeriu
deþinut politic Andrei Ivanþoc, studenþi ºi elevi, printre care
unul de doar 12 ani, care au povestit cum au fost maltrataþi la
comisariatele de poliþie ºi chiar ameninþaþi cã vor fi violaþi.
Primarul Dorin Chirtoacã ºi-a exprimat nedumerirea în legãturã
cu graba membrilor delegaþiei Parlamentului European. Dorin
Chirtoacã a declarat cã „aici se aflã realitatea despre
evenimentele din 7 aprilie, mai ales cã toþi tinerii au protestat
paºnic, iar majoritatea au fost vânaþi în stradã”. Primarul
general ºi-a manifestat speranþa cã faptele autoritãþilor
moldovene nu vor mai fi tolerate de Uniunea Europeanã. „Acum
luptãm pentru ca Europa sã-ºi schimbe atitudinea faþã de
autoritãþile din Moldova ºi sã recunoascã adevãrul despre cele
întâmplate”, a spus Dorin Chirtoacã tinerilor care au venit ieri
la Primãrie.
„Ne exprimãm speranþa cã Parlamentul European va lua
atitudine ºi va adopta o rezoluþie privind situaþia din Republica
Moldova. În acelaºi timp, Uniunea Europeanã va avea
posibilitatea sã-ºi analizeze atitudinea faþa de Guvernul RM,
luând în considerare cã în ultimii 10 ani, cel puþin 8 rezoluþii
ale Parlamentului European privind Republica Moldova au fost
adoptate, dar nu au fost implementate în realitate niciodatã.
Încãlcarea drepturilor omului, a libertãþii de expresie, a libertãþii
presei, independenþei justiþiei, autonomiei locale etc., a devenit
deja o tradiþie. Nerespectarea de cãtre Guvernul Republicii
Moldova a valorilor fundamentale europene ºi internaþionale
nu mai pot fi tolerate”, se spune în scrisoarea adresatã
delegaþiei Parlamentului European de cãtre primarul Dorin
Chirtoacã.

O iniþiativã a Alianþei Franceze din Chiºinãu

„Identitatea naþionalã a moldovenilor este româneascã”
Identitatea naþionala a moldovenilor dupã proclamarea independenþei este româneascã, constatã unii experþi în
istorie. Despre aceasta s-a discutat luni în cadrul unei mese rotunde care s-a desfãºurat la Chiºinãu la iniþiativa
Alianþei Franceze, cu tema: „Identitatea naþionalã moldoveneascã de la proclamarea independenþei”.
Dupã cum transmite INFOTAG, la dezbateri au participat experþi în istorie din R. Moldova ºi din Franþa. Chatherine
Durandin, expert în istorie ºi politolog, a spus cã din moment ce Basarabia a devenit R. Moldova dupã proclamarea
independenþei, nu se poate ca identitatea naþionalã a Moldovei sã fie alta decât cea româneascã, ea formând Þara
Româneascã în trecut, având aceeaºi limbã, istorie ºi culturã.“Atât noi, cât ºi unii politicieni din R. Moldova nu
pot schimba istoria în scopuri politice sau de alt gen”, a precizat Chatherine Durandin. Aceasta a mai spus cã
istoria este fenomenul care marcheazã evenimentele de pe teritoriul anumitor þãri, astfel, Rusia este cea care a dus
dintotdeauna o politicã de rusificare sistematicã a Basarabiei. Ion Varta, doctor în istorie, a spus cã R. Moldova
are aceeaºi identitate etnicã, politicã ºi religioasã ca ºi România. “Imperiul Þarist a încercat sã ne dezbine în
trecut, dar acum conducerea actualã încearcã sã ne impunã istoria integratã pentru a ne uita rãdãcinile româneºti”,
a precizat Varta. Acesta a mai spus ca politicienii din R. Moldova care încearcã sã ne impunã niºte valori diferite
de cele româneºti demonstreazã cã suferã de un anumit grad de carenþã, xenofobie ºi rusificare treptatã, care
dateazã din timpul Uniunii Sovietice. “Din cauza aceasta conºtiinþa cetãþenilor noºtri este puternic dezbinatã”, a
încheiat Ion Varta.

ISTORIA Limbii Române

Un mare savant român, fiu al Basarabiei

Eugen Coºeriu (sau Eugeniu Coºeriu, Eugenio Coseriu,
n. 27 iulie 1921, comuna Mihãileni, judeþul Bãlþi, azi în
Republica Moldova – d. 7 septembrie 2002, Tübingen,
Germania) a fost un filolog romanist de origine românã.
A absolvit liceul “Ion Creangã” din oraºul Bãlþi, apoi
ºi-a continuat studiile în filologie la universitãþile din
Iaºi, Roma ºi de filosofie la Universitatea din Milano.
Între 1950 ºi 1963 a predat la Universitatea din
Montevideo, Uruguay, între 1961 ºi 1963 fiind profesorinvitat ºi la Universitatea din Bonn, Germania. Din 1963
ºi pânã la sfârºitul vieþii a fost profesor la Tübingen.
Mai multe generaþii de discipoli ai lui Eugen Coºeriu
constituie ªcoala de lingvisticã de la Tübingen. A fost
Doctor Honoris Causa a aproape 50 de universitãþi din
întreaga lume.
Doctor în Filologie ºi Filosofie, autorul unui numãr de
peste 50 de volume ºi a mii de pagini de exegezã, al
unor noi teorii despre principiile fundamentale ale
filologiei, contribuie la îmbogãþirea metodologiei
disciplinelor
lingvistice.
Opera ºtiinþificã a lui Eugen Coºeriu n-a cunoscut prea
multe ediþii în limba românã, majoritatea lucrãrilor
savantului au apãrut în italianã, spaniolã, germanã,
francezã ºi alte limbi. Traducerea în româneºte a Lecþiilor
de lingvisticã generalã a fost un eveniment reverberant
în viaþa academicã de la Chiºinãu ºi Bucureºti. Lucrarea
este una de referinþã în domeniu, apariþia ei marcheazã,
în opinia discipolului de la Cluj al lui Coºeriu, lingvistul
Mircea Borcilã, „un moment important în procesul istoric
de recuperare a gândirii ºtiinþifice a marelui savant ºi

de emancipare a teoriei lingvistice româneºti”, dat fiind
cã „în contextul numeroaselor cãrþi de acelaºi gen
apãrute, în diverse limbi, în ultima jumãtate de secol,
aceste Lecþii de lingvisticã generalã se disting, într-un
mod deosebit de pregnant, prin altitudinea
epistemiologicã ºi vastitatea orizontului investigaþional,
prin temeinicia inegalabilã cu care sunt evaluate marile
doctrine ale lingvisticii contemporane ºi, nu în ultimul
rând, prin limpezimea ºi claritatea cu care sunt înfãþiºate
contururile abordãrii proprii asupra fenomenului
lingvistic”.. Totuºi, în mod evident, concepþia coºerianã
trebuie studiatã în ansamblu, ca sistem. Lucru pe care
ºi l-au propus discipolii marelui filolog.
Eugen Coºeriu a menþinut legãturi strânse cu mediul
ºtiinþific românesc ºi cu baºtina, revenind deseori atât
în satul sãu natal, cât ºi la Bucureºti, Cluj, Chiºinãu. În
calitatate de om de ºtiinþã nu a ezitat sã-ºi susþinã cu
fermitate convingerile, chiar atunci când acestea veneau
în contradicþie cu un regim sau altul. Referindu-se la
practicile de „purificare lingvisticã” la care recurg
autoritãþile de la Chiºinãu, promovând ideea existenþei
unei limbi moldoveneºti, în cadrul conferinþei ºtiinþifice
Unitatea limbii române - cu privire specialã la Basarabia
ºi Bucovina, Eugen Coºeriu a reiterat opinia, pe care a
susþinut-o mereu, cã „a promova sub orice formã o limbã
moldoveneascã, deosebitã de limba româna este, din
punct de vedere strict lingvistic, ori o greºealã naivã,
ori o fraudã ºtiinþificã. Din punct de vedere istoric ºi
practic este o absurditate, o utopie ºi din punct de vedere
politic e o anulare a identitãþii etnice ºi culturale a unui

Direcþia Relaþii Publice,
Primãria mun. Chiºinãu 29.04.2009

Dabija îl propune pe Voronin
pentru Premiul Nobel
De ce? Pentru cã dintr-un istoric al Premiului
Nobel am aflat recent cã Mussolini a fost înaintat
la Premiul Nobel în 1933 ca mare pacifist. Adolf
Hitler a fost înaintat la Premiul Nobel în 1939
pentru cã, dupã ce a dat foc Reichstagului, a
amnistiat opoziþia incendiatoare, dupã cum se
spunea atunci. Iosif Vissarionovici Stalin a fost
înaintat de douã ori la Premiul Nobel, în 1945 ºi
în 1948. Aceºtia au pe conºtiinþa lor milioane de
jertfe, pe când Vladimir Voronin are numai trei
morþi, câþiva dispãruþi ºi vreo 210 torturaþi ºi o
mie de oameni reþinuþi - deci e clar cã meritã
mai mult acest premiu decât cei care au fost
nominalizaþi în alte timpuri”, ºi-a explicat Nicolae
Dabija iniþiativa, într-o declaraþie citatã de NewsIn.
Anunþul scriitorului din Republica Moldova,
membru de onoare al Academiei Române, a fost
fãcut în cadrul unei conferinþe de presã organizate
de câþiva membri ai Parlamentului care în 1991
au votat pentru independenþa Republicii Moldova

popor ºi deci un act de genocid etnico-cultural”.
În comunicarea susþinutã la Congresul al V-lea al
Filologilor Români (Iaºi-Chiºinãu, 6-9 iunie 1994)
Eugen Coºeriu face o prezentare generalã a tipologiei
limbilor romanice, oprindu-se asupra locului limbii
române printre limbile romanice ºi stãrii actuale a
dialectului dacoromân. Comunicarea conþine de
asemenea o argumentare riguroasã (sub aspect
genealogic, tipologic ºi al arealului) a tezei privind
unitatea dialectului dacoromân. Lingvistul insistã asupra
fraudelor ºtiinþifice comise de susþinãtorii teoriilor care
neagã unitatea acestuia. Chestiunea care îl preocupã pe
Coºeriu în mod deosebit este menþinerea acestei unitãþi,
aspect pe care îl abordeazã într-o altã comunicare,
prezentatã la Sesiunea ªtiinþificã “Limba românã ºi
varietãþile ei locale” (Bucureºti, 31 octombrie 1994).
Una dintre concluzii fiind cã: „limbã a culturii ºi limbã
de stat este limba românã pentru întreg spaþiul carpatodanubiano-nistrean, adevãr care nu poate submina
independenþa Republicii Moldova ca stat, tot aºa cum
nu submineazã independenþa Australiei, a Canadei sau
a Statelor Unite ale Americii recunoaºterea limbii engleze
ca limbã oficialã, de stat, a acestor þãri”, pentru cã, le
aduce aminte Coºeriu oponenþilor sãi, „graniþele politice
nu au coincis ºi nici nu pot coincide cu cele lingvistice”.
Conform afirmaþiei lui Mircea Borcilã (Universitatea din
Cluj), Eugen Coºeriu a fost „cel mai strãlucit exponent
al culturii române în planul universal al ºtiinþelor
omului”.
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Continuitatea spiritului românesc în Basarabia

Mãnãstiri mari, bogate, cu vechi tradiþii de culturã, cu aºezãminte ºcolare, nu existau. Vãrzãreºtii,
Cãpriana, din al XV-lea veac, nu mai însemnau nimic; Chiþcanii, deveniþi Noul Neamþ, reprezintau,
ce e dreptul, marele curent de învãþãturã trezit în Moldova prin miºcarea lui Paisie, dar, acesta însuºi
fiind rus, renaºterea-i bisericeascã avea periculoase slãbiciuni pentru acea civilizaþie nouã care era sã
caute a deznaþionaliza pe moldoveni.
ªcoli ca a lui Vartolomei Mãzãreanu în Putna bucovineanã nu sunt aici. Dar este ceva care le poate
înlocui. De la 1775 încoace, în Moldova se crease o folositoare ºcoalã laicã, mireneascã, dupã ideile
«filosofice» ale Apusului, ºi Mitropolitul Iacov Stamati - al cãrui nepot era sã fie cel dintãi ºi mare
scriitor basarabean - o patronase cu vioiul lui spirit modern. În toatã þara se creaserã aºezãminte în
acest sens, ºi viitoarea Basarabie nu fusese lipsitã de lumina lor.
Din fericire, ºi ierarhia bisericeascã rãmase un timp în mâni româneºti. Vlãdica cel nou de la Chiºinãu,
continuator al Scaunului hotinean (ºi acesta al celui din Brãila, pentru raiaua turceascã a Dunãrii ºi
Nistrului), a fost un adevãrat ºi isteþ român, trecut prin mari demnitãþi eclesiastice în Rusia însãºi,
câmpulungeanul de vechi neam Gavriil Bãnulescu, a cãrui amintire trebuie împrospãtatã în Basarabia.
Deºi un strãin fu aºezat în noul scaun din acel Akkerman, care, Cetatea Albã a epocei noastre eroice,
gãzduise Mitropolia mutatã apoi la Suceava, tradiþia naþionalã n-a fost pãrãsitã în Bisericã. E vremea
Bibliei de la Petersburg, a frumoasei Biblii copiatã dupã a lui ªerban Vodã din 1688 ºi care a ajuns
popularã ºi în Moldova noastrã ºi supt Gavriil se încep tipãriturile religioase basarabene, cât de
puþine ar fi ele.
În acest cadru, cu un sistem de legi care e luat dupã al vechii patrii ºi dupã inspiraþia bizantinã de aici
- un român de adopþiune, Manega, lucrând cu o întreagã comisiune la redactarea Codului pentru
Basarabia - ºi cu o autonomie garantatã, formal, de Alexandru I, prin statut, viaþa «moldoveneascã»
putea sã continue liber în Basarabia þarului, rãmasã pentru neam aceeaºi Moldovã.
II
Pe la 1812 nu putea sã existe o literaturã «basarabeanã». Viaþa intelectualã în Moldova cea întreagã
era centralizatã: ea se gãsea toatã la Iaºi, câtã era. ªi trebuie sã þinem samã ºi de atmosfera din acest
sfârºit de epocã fanariotã, când influenþa greceascã era mai puternicã, mai asfixiantã decât oricând
- ºi ea a tot crescut pãnã la 1821, - când unii dascãli ºi boieri ocrotitori puteau nãdãjdui sã confunde
þerile noastre într-o mare Grecie a viitorului, având acelaºi spirit elenic ca ºi celelalte provincii ale ei:
chiar când se scrie deci româneºte, e vorba numai de traduceri, de prelucrãri, de bileþele de dragoste
ºi tânguiri de o melancolie obositã ºi netrebnicã.
Astfel þinuturile moldoveneºti din rãsãrit se desfãcurã fãrã ca pe pãmântul lor sã fi rãmas cineva în
stare sã arãte, într-un timp când nici Iaºul nu se pricepea s-o facã, durerea fireascã pentru sfâºiarea
unui popor.
Se vorbeºte de scriitorul basarabean Alexandru, Alecu Hãjdeu (aºa-ºi scria numele). E adevãrat cã
familia - el era fiul unui cãrturar foarte distins, care purta, pentru o fire polonizatã, numele adevãrat
polon de Tadeu, pe care îl scria româneºte cu doi d - îºi avea o moºie în Basarabia, lângã Hotin, pe
lângã multe alte interese de afaceri în Bucovina vecinã, de unde, oricum, pornise o înrâurire naþionalã
româneascã... Scrisul basarabean era sã plece întãi - pentru a decãdea rãpede, dar fãrã ca prin
aceasta sã înceteze ºi conºtiinþa româneascã în aceastã provincie - de la cineva care, cum spune el
însuºi, a fost totdeauna un desþerat:
«Mâhnit ºi pe gânduri ºed posomorât/Cu un dor nespus,/ªi-ntristat ºi dornic, trãind amãrât,/
Mã uit spre Apus... / Acolo îi viaþa!/Acolo-i speranþa!/Sã fim fericiþi/De-am fi toþi uniþi! / Eu,
tânãrfiind,/Acolo lãsând/Strãmoºeºti mormânturi, fraþi ce mã iubea/ªi plinã de graþii pe Moldova
mea/Dornic pãrãsind.»
Nãscut poate în Iaºi, fiu de boierinaº moldovean, nepot de frate al marelui Mitropolit Iacov Stamati,
cunoscãtor al acelor moravuri fanariote pe care le-a descris superb în dialogul cocoanei, cilibiului ºi
dascãlului învãþãcel al ºcolii domneºti din capitala Moldovei, Constantin Stamati rãmâne dincolo de
Prut la 1812, când era acum un om în toatã firea.
O despãrþire fãrã revedere? O izolare? “Cordunul” cel nou al carantinei împãrãteºti tãind comunicaþia
cu þara rãmasã “turcilor”? Planuri de noi cetãþi otomane de-a lungul Prutului? Da, însã soarta a vrut
ca relaþiile, brusc ºi nemilos întrerupte, între cele douã fãrâmi ale Moldovei lui ªtefan cel Mare sã fie
reluate dupã câþiva ani abia.
La 1821 izbucneºte dincoace miºcarea grecilor. Românii nu se raliazã la dânsa. Peste carantinã,
familii boiereºti, membri ai clerului înalt trec în Basarabia. Mitropolitul Veniamin se adãposteºte la
Colincãuþi; Dinu Negruzzi, cu toþi ai lui, între care viitorul scriitor de frunte Costachi Negruzzi, se aflã,
un timp, la ªãrãuþi, în aceleaºi pãrþi ale Hotinului. Atâþia pãrãsesc chiar sãlaºul lor de la þarã pentru
a vedea Chiºinãul, unde nouã ani de stãpânire ruseascã nu aduseserã decât doar lãrgirea stradelor
ºi ridicarea câtorva clãdiri administrative, vechiul oraº moldovenesc, fãrã înfãþiºare de capitalã, fiind
“deºert ºi tãcut” ºi înviorându-se numai prin sosirea acestor bejenari, zgomotoºi ºi doritori de a se
mângâia prin petreceri.
Atunci Puºkin, gloria romantismului rus, locuia acolo, culegând impresii despre þigani vagabonzi ºi
þigance amoroase, despre greci geloºi ºi despre tovarãºele lor neastâmpãrate, ºi se aratã încã vechea
casã boiereascã în care a vegetat. Cei dintãi fii de boieri cari se pregãteau de cariere, între ei Alecu
Donici, în aºteptarea unei situaþii în armatã, priveau cu admiraþie pe geniul întunecat al byronismului
moscovit, ºi Negruzzi n-a uitat niciodatã vedenia. Stamati învãþa limba noilor oficialitãþi ºi se pregãtea
a traduce pe Puºkin însuºi, pe Lermontov, rivalul acestuia, pe fabulistul Crîlov, probabil pe Chemniþer
ºi Dimitriev, pe prozatorul Sirovski. Apoi, de la 1823 încoace, lumea se întoarse în Moldova. În sfârºit
- izolarea? Nu. Cãci, la 1828, în legãturã cu greutãþile din Orient, noul þar Nicolae fãcea ca trupele lui
sã treacã Prutul - ºi ele erau sã rãmâie în Principate nu mai puþin de ºase ani, în cursul cãrora aceiaºi
ruºi au fost într-o Moldovã ºi cealaltã.
Atunci pentru întãia oarã Stamati trece hotarul ºi vede, între altele, iarmarocul din Folticeni. El, care
avea acum gata o mare parte din opera lui literarã, descrie ºi acest pitoresc amestec de rase ºi de
costume. Literatura Basarabiei, absolut moldoveneascã în tendinþe, îºi ia astfel o datã sigurã de
plecare.
III
În acest moment, pe la 1830, când în Principate începe noua literaturã româneascã, ºcoala nouã a
românilor, ziarul, revista, almanahul, în care, în toate, se cuprinde, tot mai desluºit, idealul unor
timpuri nouã, unii dintre basarabeni sau, în genere, dintre românii aflãtori, ºi cu mai vechi prilejuri,
în Rusia, rãmân legaþi numai de dânsa. Astfel Alexandru Sturdza, - cãruia Stamati-i dedicã Tânguirea
unui orb - cu sora lui, contesa de Ebling, care iscãleºte lucrãri de literaturã: H. Severine. El alcãtuieºte
scrieri foarte cetite în vremea lui, în care combate, în folosul ortodoxiei ºi al autoritãþii politice,
curentele revoluþionare; la 1834 tipãreºte la Odessa un almanah francez, cu colaboraþia surorii, a
francezului Repey ºi a mai multor ruºi. La Odessa, de altfel, erau ºcoli la care învãþau ºi copii ai
familiilor româneºti din Muntenia, cum se vede din corespondenþa lui C. Brãiloiu (în Hurmuzaki, X).
Alþii, ca Donici, prelucrãtorul meºter, cu o «bonomie» care samãnã cu a originalului, a fabulei lui
Crîlov, - ivitã pentru a spune adevãrul într-o societate neliberã ºi având sã îndeplineascã ºi în
Moldova aceeaºi misiune - trec Prutul ºi fac o modestã carierã de funcþionari în þara strãmoºilor. Un
exemplu care, în aceeaºi epocã, va fi urmat apoi de un coborâtor al boierului Rusu, din epoca lui
Vasile Lupu, Alecu Russo, tânãr, care, dupã studii fãcute în Elveþia, nu putea sã se împace cu
moravurile politice ale Rusiei ºi, astfel, veni la Iaºi pentru a duce, alãturi de o nouã generaþie, lupta
pentru ideile de libertate ºi naþionalitate, iar, în ce priveºte scrisul, pentru reîntoarcerea bunului stil
dupã datinã, împotriva silnicelor neologisme.
În Basarabia rãmâne pentru a scrie româneºte întãi Stamati. El n-a învãþat aceastã limbã din
«Gramatica ruso-românã» (foarte interesant e, potrivit cu ideile lui Daniil Philippide, autorul Geografiei
României, cã nu se zice, în titlul rusesc, «Gramaticã ruso-moldoveneascã», ci «românã»), a lui ªtefan
Margela (Petersburg, 1827), probabil aromân din Macedonia, tipãritã pentru nevoile statului ºi pe
socoteala lui. E tot vechiul ºi frumosul grai, plin de cuvinte adânc rãsunãtoare în inimi, acel grai de
care nu va voi sã se despartã omul de bun simþ, întrebuinþându-l, pentru plãcerea multora, fie ºi în

ciuda câtorva pãnã la sfârºit.
Stamati ceteºte pe poeþii ruºi ºi-i traduce ori îi imitã; ceteºte pe scriitorii francezi pentru acelaºi scop,
ºi, pe lângã prelucrãri dupã Lamartine ºi Hugo (sau dupã irlandezul Thomas Moore, tradus în limba
francezã), se pot gãsi pagini luate din Grandeur et décadence militaire a lui Alfred de Vigny. Harnic
om ºi care ºtie sã-ºi aleagã lectura, cum ºtie s-o facã de folos pentru naþia lui, - ceea ce e puþintel mai
greu ºi mai rar! Dar izvoare de inspiraþie, nouã, proprii îºi aflã el trecând cãtre noi hotarul rãpirii din
1812. Astfel vine la Iaºi în 1834, când - poate ºi supt o influenþã ruseascã pe care o relevã d. G.
Bogdan-Duicã1 - a cântat oastea cea nouã a Moldovei (Strãjerul taberei), mângâindu-se prin scris
pentru moartea soþiei lui iubite, Catinca (mai pe urmã se pare a fi luat pe o Elenã). În 1839, când
acum graniþa de la rãsãrit a Moldovei se ridicase de la loc în toatã puterea ei de opreliºte, el trece prin
Bucovina, oprindu-se la Suceava, în care
Mã-ntreb de domneºti mormânturi
unde-au trebuit sã fie,
la Putna, unde i se vorbeºte de «puþina þãrânã, ce ar fi mirosit ca moaºtele sfinþilor», gãsitã în
mormântul lui ªtefan cel Mare, la Dragomirna, la Solca. Inspiraþii destule, când «pieptul se coºeºte de
încleºtatele zvâcnituri ale inimii» (pp. 41-42), cât sã þie o viaþã întreagã!
Aceste scrieri ar fi rãmas însã necunoscute, contactul literar nu s-ar fi stabilit, - dovadã de unitate
sufleteascã - între cele douã Moldove despãrþite, dacã miºcarea pornitã ºi condusã, pânã la ultimele
ei consecinþe politice, de Mihail Kogãlniceanu, întors din Apus cu atâta bogãþie culturalã în sufletul lui
mare, n-ar fi intervenit, strângând, deocamdatã numai la munca scrisului, pe românii de pretutindeni,
ca sã afirme îndrãzneþ un ideal nou, prin revistele sale Dacia literarã ºi Arhiva româneascã.
În cea dintãi apare, la 1840, poema lui Stamati Gafiþa blãstãmatã de pãrinþi ºi o bucatã liricã. Ele sunt
trimese de bucovineanul C. Hurmuzaki, în curând el însuºi însãrcinat de moldoveni cu procese în
Basarabia. Supt îngrijirea lui Kogãlniceanu, cam pe timpul când Hurmuzaki se stabileºte în Iaºi,
apare aici admirabilul poem, de o spontaneitate unicã, în care basarabeanul adunã amintiri de
cronicã, aventuri din poveºti, cunoºtinþã de datini pentru a face din ele, cu numele lui Ciubãr-Vodã
ºi cu isprãvile fiului sãu Bogdan, un «Orlando furioso» - pus ºi în titlu astfel - al românilor, operã
neimitabilã, ºi astãzi încã plinã de mireazma pe care o dã numai sinceritatea absolutã unitã cu un
talent original ºi cutezãtor.
În curând însã împrejurãrile scrisului românesc se fac mai grele. Greutãþi rãsar în calea noii reviste a
tinerilor, Propãºirea, la care Stamati nu colaboreazã. O revoluþie se pregãteºte în Principate, ºi Rusia
va veni s-o înãbuºe, în toamna anului 1848. Trupele þarului vor rãmânea pãnã târziu, ani întregi. Un
aspru regim împiedicã vechile comunicaþii. Din Basarabia doar purtãtorul unui vechi nume de
revoltã, Hâncu, Iacov Daniilovici Hâncu, face un curs de româneºte la Petersburg, publicând o
Gramaticã ºi alegere de bucãþi literare (1840; ºi «Concluzii» la 1847), dar limba românã a lui Margela
e acum «vlaho-moldoveneascã». ªi un om de treabã, cu simþ al limbii celei bune, dar fãrã mari
însuºiri, Ion Sârbu, dã doar la Chiºinãu (nu la Iaºi) Fabule dupã cei trei mari scriitori ruºi (1853) ºi
Alcãtuiri originale (1852), care nu se mai pot ceti, cu toatã simþirea realã din ele.
IV
Rãzboiul Crimeii, evacuarea Principatelor de trupele ruseºti care începuserã un nou rãzboi cu
Turcia, ocupând pãmântul ce ni mai rãmãsese, aduserã o nouã manifestare a sufletului românesc în
Basarabia, una care s-ar fi putut aºtepta cu greu dupã ce preocupãrile «moldoveneºti» acolo ajunseserã
acum, în scãderea lor, la gramatica «vlaho-moldoveneascã» a lui Hâncu ºi la Alcãtuirile lui I. Sârbu.
Cântând «Moldova»...unde e mândru cã strãinului «inima-i sare din loc» când vede «moldoveanca»
din care va face soþia lui, - poetul de la Chiºinãu nu înþelege decât colþul sãu basarabean, ºi doar dacã
într-una din puþinele lui fabule originale, Strãina floricicã, el aratã în chip ascuns cã inima lui dorea
o mai largã patrie:
«O, crinule, ce-ai pãþit?/De ce-aºa te-ai veºtejit?/Unde þi-i mireazma, frate?/Au doarã
nu plouã de-ajuns?/- Aleu, crinul a rãspuns,/Sunt în strãinãtate . »
În prevederea putinþei unui alt viitor, dacã nu va vibra cântãreþul de la 1852 al acestei dureri, care
pare a-ºi fi încheiat peste puþin zilele tulburate ºi amãrâte - cãci ºi fãrã influenþa unei atmosfere
pesimiste din literatura contemporanã ruseascã, el se pare a nu fi gustat mult din fericirea lui - se va
gãsi cine sã exprime un nou ºi cutezãtor ideal.
Nu tânãrul «basarabean» (nãscut la Cristineºtii Hotinului în 1836) Bogdan Hâjdãu, viitorul Bogdan
Petriceicu Hâjdãu (de unde B.P. Hasdeu), care-ºi fãcuse studiile la Harkov, într-un mediu cu totul
strãin, de a trebuit sã-ºi înveþe din nou limba pãrinteascã, pentru a-i aduce pe urmã aºa de mari
servicii, ca învãþat ºi chiar ca poet. Stãpânit cu desãvârºire de spiritul satiric, demonic al «inteligenþei»
ruseºti de atunci, care avea ca model existenþa tragicã a unui Puºkin, a unui Lermontov, despreþuind
viaþa în sine prea mult ca sã ºi poatã recunoaºte în relativitãþile zãdãrniciei ºi urâciunii ei o chemare,
el venea, abia dupã realipirea la Moldova a celor trei judeþe de jos ale Basarabiei, în 1856, pentru a
începe o carierã mare ºi tulburatã de pasiuni ca judecãtor la Cahul. Ziarul plãnuit de el în frãmântãrile
pentru constituirea unei þeri unite ºi liberale, România, având un program potrivit cu aspiraþiile
tineretului din Iaºi pe acea vreme, n-a apãrut niciodatã, iar cele dintãi publicaþii ale aceluia care se
înfãþiºa ca un genial prinþ exilat, întors în moºtenirea sa pierdutã, Foaia de istorie românã, n-avea în
sine nimic special basarabean ºi prea puþin chiar în legãturã cu nevoile societãþii pentru care apãrea.
Am dat în Istoria literaturii, III (p. 298), dovezi despre foarte slaba cunoaºtere a limbii înseºi în care
era redactatã revista, care cuprindea totuºi cea dintãi dovadã a unei erudiþii incomparabile ºi a unui
spirit cu totul superior.
Altfel e cu Stamati. Bãtrânul, care trecuse de vrâsta în care se poate cere omului o adaptare la
împrejurãrile noi, reîncepe încã din 1853, fãrã îndemn, se pare, ci din propria dorinþã de a folosi
naþiei sale în noul pas înainte pe care-l fãcea, colaboraþia sa la publicaþiile moldoveneºti: almanahuri,
calendare. Bucãþile pe care le alege pentru aceasta, revizuind ºi întregind, transpuind adesea în alt
spirit lucrãri mai vechi, au un caracter istoric luptãtor. E vorba de gloriile, ce nu se pot uita, ale
Sucevei, de fiica lui Decebal, de stejarul care, «nenorocos», «tovarãºi n-are», ci este ca «...recrutul ce
cu întristare/ Pãºind la strajã, stã singurel/, - apolog în care nu se ascunde poate numai izolarea anilor
sãi cãrunþi. ªi, când, la 1867-8, stãruinþile harnicului Codrescu, care pãstra din luptele pentru Unire
ºi libertate tipografia ziarului Buciumul român, îl fac, în preajma morþii, sã se hotãrascã a publica,
supt titlul de Muza româneascã (nu: «moldoveneascã») din care a ieºit, de pe urma încetãrii lui din
viaþã, un singur volum - o sumã de scrieri, în versuri ºi prozã apar, dovedind ce schimbare adusese
noul avânt naþional în sufletul acestui singuratec ºi uitat.
«Desþeratul din Moldova în copilãria sa», care cerea la 1863 «clasã de studii naþionale la gimnazii» (p.
525), nu mai cântã pe vechea «lãutã a Moldovei», care «þinea hangul la ospeþele domnilor», ci se
gândeºte la Vrancea liberã, la Roman de acolo, eroul «Daciei», la dacoromâni, la «scumpa noastrã
þarã Daco-România» (p. 37). Dorul de patrie va fi dedicat, în 1861, «României», ºi moto cuprinde
aceastã «doinã veche» - ºi nu prea veche - a «unui prizonier la tatari», cãruia ºi fumul þerii sale i se
pare dulce ºi mirositor:
«Am fost ºi eu român,/Cãci, tânãr fiind,/Bietul meu pãmânt/De tatari cãlcat,/Ei sclav m-au
luat/. De-acum numai moartea/Sã mã scape poate/De pãgânãtate. «
ªi ca sã arãte robul cã mãcar pentru urmaºii sãi pot veni alte zile, el îmbracã lupta între romanitate
ºi slavismul rusesc în frumoasa alegorie poeticã a lui Dragoº tinerelul domn român, Fãt-Frumos
moldovean, care merge sã rãpuie, în adãpostul lui de la Cetatea Albã, -» cetatea de doi zmei pãzitã
- pe pãgânul Vronþa uriaºul, care ascundea acolo «Dochia rãpitã» - fãrâma «basarabeanã» a Daciei.
V
Trei judeþe basarabene fuseserã cãpãtate, deci, pentru Moldova prin tratatul de la Paris, deºi Austria,
din motive pe care le înþelegem, ar fi vrut sã se adauge principatului, a cãrui unire cu cel muntean
n-o voia, Basarabia întreagã, formându-se astfel un puternic stat clientelar. Nu erau judeþele cele
mai bune; dacã la Cahul, pe Prut, tradiþiile româneºti nu fuserã întrerupte mãcar o clipã, regiunea
de la rãsãrit a fost, mult timp, raia turceascã, loc gol pentru rãtãcirile prãdalnice ale tatarilor ºi apoi
sãlaºul acestora, Bugeacul lor, sãmãnat cu sate de indigeni meniþi robiei. Încã de pe la 1770, într-unul
din rãzboaiele lor cu turcii, ruºii sfãrâmaserã acest cuib, dar, provincia nerãmâindu-li ºi turcii revenind
în cetãþi, pe care le întãrirã ºi mai mult, cu deosebire Ismailul, s-a întâmplat ce nu stãtea în planurile
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Ionuþ Caragea
Vinerea Mare

Un întelept
Cruce la piept
N-am cum sa scap
Cruce la cap
Zilele numeri
Cruce pe umeri
Ma lasi la vatra
Cruce de piatra
Primesc însemn
Cruce de lemn
Ultim suspin
Cruce ma-nchin
Din miez de nuc
Crucea mi-o duc
Spre creator
Pe cruce mor

Donator universal
pe tine Iisuse
nu te-am întrebat niciodatã
ce grupã sanguinã ai?
tu cel care ne îmbeþi
pe toþi iar noi
te mai lungim cu apã
în loc sã te cinstim cu rugãciuni
ºi dreptate
ºi te mai întreb ºi pe tine
înger pãzitor ºi tãlmaci
ce limbã vorbesc oamenii
dupã ce trec de cârmaci?
pânã la cer sunt doar sfinþii
cu limbi ascuþite
ºi mulþi credincioºi
numãrându-ºi
arginþii
eu cred Iisuse
cã tu eºti zero
infinit

Christ îmbãtrânit
te întrebi de ce te atrage bãrbatul acela
cu pãrul albit ºi mâinile aspre
de unde are toate acele semne pe trup
vrei sã-i fii camarad de arme ºi scut
pe drumul gropit spre necunoscut
vrei sã-l atingi ºi sã-i simþi poleirea
vrei sã-þi fie drept pildã
ºi sã-þi vorbeascã cu duh
vrei sã priveºti lumea din ochii sãi
începutul ºi sfârºitul
apocalipsa fiecãrei secunde
desferecarea celuilalt eu
vrei sã-i amâni condamnarea
purtându-i toatã durerea în pântecul
greu
tu ºtii femeie
cu vârsta se-aºazã gloria pe faþã
însã cununa de spini este numai a lui

iisus reloaded
ºtiu ºtiu ºtiu ºocheazã
probabil te-ai aºezat comod în fotoliu
îþi bei liniºtit cafeaua ºi aºtepþi
rãstignirea poeticã
în trei episoade
dar iisus lipseºte ºi-a uitat rolul
nu moare nimeni
nicio cascadorie
pudoare
scroll down
boring
câteodatã pe lumea aceasta
fiecare lucru trebuie sã renascã
precum omul în piatrã
ºi piatra în om într-o crizã
terifiantã de fiere
o lume ce are nevoia imperioasã de
horror

nimãnuia din strãini: întinderea elementului românesc din vecinãtate. El era însã destul de rar
pentru ca ruºii, stãpâni dupã pacea de la 1812, sã poatã aºeza la 1829 bulgarii compromiºi cu dânºii,
pe cari trupele imperiale, la retragerea lor din Bulgaria propriu-zisã, îi luaserã cu sine ºi-i colonizarã
aici. ªi alte naþii fuseserã aºezate prin aceste pãrþi, împestriþând caracterul naþional al þerii.
Guvernul românesc, care era sã rãmâie pânã la o nouã expropriere, în 1878, ar fi putut face deci o
operã naþionalã, atrãgând în Basarabia sa ce era mai bun în cealaltã ºi exercitând de acolo asupra
pãrþilor vecine o necontenitã ºi puternicã influenþã culturalã. Nu a fãcut-o însã, poate de frica
uriaºului vecin, poate din orientalism zãbavnic - ce ni sunt nouã douãzeci de ani!, - poate din marele
nostru pãcat politic, lipsa de concepþie. Nici episcopia cea nouã a Dunãrii de Jos (opusã celei ruseºti de
la Akkerman) n-a avut decât doar meritul de a fi apropiat de cultura noastrã pe câþiva bulgari, cari
s-au grãbit apoi sã se spele de dânsa.
Ori eram noi deci deasupra gurilor Dunãrii ori nu, a fost acelaºi lucru pentru întregimea Basarabiei
supt raportul care ne preocupã aici.
Totuºi de la sine - ºi în aceasta stã însemnãtatea lucrului - cele trei pãrþi din þarã rãmase supt ruºi
continuarã, în forme modeste, ºi cu toatã lipsa unor oameni distinºi, capabili de a conduce, vechea
direcþie culturalã moldoveneascã.
Prin colþuri de provincie se urmã desigur cu obiceiul satirelor versificate, în nãcazul unuia sau altuia,
ca aceea, din 1842, Favorul diplomat al norocului sau al jucãriei, care era sã se tipãreascã ºi sã se
împartã «la dughiana lui Carabet din Bãlþi, fãrã platã». Sã nu uitãm cã acte judecãtoreºti se alcãtuiau
în pãrþile Hotinului în româneºte încã la 1823 (v. memoriul mieu Din þinuturile pierdute, în «Analele
Academiei Române» pe 1912, p. 81 ºi urm.) ºi cã acte particulare, de prezintat instanþelor judecãtoreºti,
se întâmpinã pãnã cãtre 1840, cã, în sfârºit, procesele pentru moºii care se tãrãgãnesc pãnã dupã
1850, pãnã la rãzboiul Crimeii (procesul mãnãstirii Neamþului, de ex.; v. ultimul memoriu ce am
tipãrit în aceleaºi «Anale» în 1916), aduceau necontenit contactul cu pãrþile împricinate ori cu
împuterniciþii, cu vechilii lor, un Dimitrie Beldiman, a cãrui corespondenþã - ºi de la Petersburg - am
descoperit-o ºi publicat-o în parte, un M. Kogãlniceanu, un Constantin Hurmuzaki, din Bucovina.
Biserica însãºi pãstra mãcar în parte vechile ei datine. La 1867 foaia eparhialã din Chiºinãu apãrea ºi
româneºte, supt cenzura românului Grigore Galin, inspector al Seminarului. În articolele ce cuprinde,
ea recunoaºte cã «limba moldoveneascã se întrebuinþeazã în Basarabia», cã e «limba de loc», se
scuzeazã nedreptãþile Rusiei oficiale faþã de neamul întreg; se pomeneºte nemulþãmirea socialã dupã
1812 a þeranilor, pe cari a trebuit sã-i potoleascã Gavriil Bãnulescu, cu «gramatã de liniºtire tipãritã
pe limba moldoveneascã»; se înseamnã, în sfârºit, cãrþi «jumãtate ruseºte ºi jumãtate moldoveneºte»,
ca Bucvariul, Pentru credinþã ºi viaþã creºtineascã; este ºi un Ceaslov numai moldovenesc. Pãnã la
1870 foaia a pãstrat acelaºi caracter (v. articolul mieu în «Drum drept», I, pp. 68-73).
Scrisorile particulare în româneºte continuã; am tipãrit din ele ºi pãnã la 1871. Deºi nu erau ºcoli
româneºti, cutare student care merge la Kiev sã înveþe astronomie, dupã ce isprãveºte gimnaziul
rusesc din Chiºinãu, îºi formeazã o ortografie cuminte cu litere latine ºi, la observaþia cã ºi-a uitat
limba, rãspunde, la 1864: «În scrisoarea n-l 1, tu-i ceti cã eu am uitat limba românã. Nu crede, frate,
pentru cã singur poþi sã judeci: Am uitat-o eu, ori nu? Eu socot cã nu. Tu cum socoþi?» Nu ºtim
rãspunsul colegului rãmas acasã, dar noi cari i-am cetit mãrturisirile spunem ca ºi dânsul: nu. (Din
þinuturile pierdute, pp. 74-86 ºi urm.).
Peste ºapte ani dupã ultima din aceste simple rãvaºe româneºti pierdem Basarabia de Jos. Într-o
carte de o valoare deosebitã, plinã de idei ºi de informaþie, d. State Dragomir, artistul basarabean de
aici, la care în zilele din martie nu s-a gândit nimeni, a arãtat (Din Basarabia, Iaºi, 1908, p. 115 ºi urm.)
cu ce sfãºiere de inimã s-au desfãcut de noi pãrþile Cahulului. Dupã noua hrãpire însã cei de acolo au
continuat a-ºi trimete fetele la ºcolile din Galaþi, ºi la 1888 aveam în Liceul Internat din Iaºi coleg pe
d. Dragomir înainte de a avea la ªcoala Normalã superioarã coleg pe ardeleanul Grigore Bârsan.
A urmat o epocã de socialism în Basarabia. Tineretul întreg a fost cuprins de aceastã miºcare. Dar
orice agitaþie la un popor supus, ori pentru ce idei ar porni, duce neapãrat, pe nesimþite, la rana cea
adevãratã ºi la durerea cea mare.
Aºa s-a întâmplat ºi cu Basarabia. Deci ceea ce a liberat-o n-a fost aceastã zgomotoasã imitare
superficialã a socialismului strãin, ci adânca dezvoltare organicã, care a ieºit la vremea sa ºi în faþã, ºi
tinde a-l înlocui cu totul.
Cred cã am dovedit-o.
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ca sângele de aer ºi aerul de sânge
o dragoste astmaticã
o dragoste leucemicã
respirãm prin camere web
deschidem porþi virtuale
sã ne þinem de cald
ºi tot mai vrem ca iisus
sã ne fie herald
mã întreb de ce am scris aceste rânduri
împotriva cui protestez
împotriva celor care îºi beau liniºtit
cafeaua
de parcã nu s-ar fi-ntâmplat nimic

33 bis
ºi viaþa mea cealaltã
sã o slãvesc – mã-nvaþã
cu mascã mortuarã
cu faþã ºi postfaþã
oriunde deschid cartea
e-o inimã ce bate
cuvintele înoatã
prin marea de pãcate
pe foaia numãratã
identic ºi cu bis
se sãvârºeºte-o crimã
ºi cine m-a ucis?
ajuns dupã milenii
tot la aceeaºi treaptã
îmi regãsesc Golgota
în vorba înþeleaptã
ºi vezi tu, frate geamãn
din pântecul de mamã
tu eºti cel mai bãtrânul
ºi nu vom fi de-o seamã
iar eu ce mi-s de dupã
scãpata rãstignire
îmi otrãvesc cuvântul

ca sã îþi dau de ºtire
pe foaia numãratã
identic ºi cu bis
va curge veºnic - styxul
ºi-o sã mã-nec în vis.

Iisus, poet de tranziþie
în biblioteca cerului
sunt doar biblii ºi nicio carte
scrisã de caragea ionuþ
asta pentru cã-n biblioteca cerului
nu existã decât un singur poet
ºi acesta se numeºte iisus
cuvintelor sale pilde le-au spus
dacã vreþi sã aflaþi omul din spatele lor
sã spuneþi tatãl nostru de trei ori în
gând
ºi sã lãsaþi magdalenele-n pace
iisus este ºi clasic ºi simbolist ºi
postmodernist
ºi numai douãmiist nu vrea sã fie
sau nu ºtiu ce ºtrumf
sau nu ºtiu ce poet de-mprumut
de la un curent la altul
de la o muzã la alta
iisus este poet de tranziþie
de la pãmânt la cer
ºi de la cer la pãmânt

ÎNTOARCEREA FIULUI NE
NERISIPITOR

Numeroase minþi luminate ale omenirii au vãrsat destulã cernealã spre a tãlmãci diferitele
sensuri întru iertarea celor ce ºi-au pierdut busola, rãtãcind prin lumea largã, conform pildei
consacrate de Iisus în parabola fiului risipitor, cel ce era considerat ca personaj principal în
Evanghelia dupã Luca.
Doar Constantin Noica, în mod surprinzãtor, i-a acordat toatã compasiunea fratelui rãmas
acasã ( ca personaj secundar ), nedreptãþit de tatãl sãu, sacrificat precum baciul moldovean din
Mioriþa, pentru a conserva liniºtea ºi bunãstarea familiei sale. În interpretarea lui Noica, cel de
acasã, ascultãtor, muncitor ºi blând, ar trebui sã fie cel iubit, devenind astfel personajul principal.
Pãrerea mea este, însã, diferitã. Consider cã prin aceastã parabolã lumea se împarte în
douã: în cei care riscã, risipindu-se prin lume, refuzând astfel acea precarã moºtenire a destinului
funciar (emaciindu-ºi ºi identitatea ), ºi în cei care, conservatori sine die, acceptã oferta comodã
a existenþei imediate. Fiul risipitor s-a întors acasã cu mâinile goale, cerându-ºi iertare, pocãit
ºi învins de propriile nesãbuinþe.
În zilele noastre sunt numeroase exemple în acest sens. Într-o poezie a sa, Nichita Stãnescu,
ipostaziat într-un tânãr întors acasã dupã o lungã pribegie ºi întâmpinat cu nerãbdare, n-a
putut oferi celor dragi decât o ladã din care au ieºit, pe rând ( cu coada între picioare ),... zece
lei... îmblânziþi..., de fapt niºte umbre ale ambiþiilor care l-au însoþit ºi îndemnat sã plece de
acasã.
Numai cei dotaþi ºi puternici reuºesc sã-ºi depãºeascã condiþia resemnãrii, escaladând
piscurile spre care îi înalþã combustiile interioare ºi se împlinesc prin restaurarea identitãþii lor
la nivelul real al marilor valori. Cred cã Ionuþ Caragea nu va fi niciodatã un exilat. Aceasta
pentru cã acum se întoarce „acasã” dupã ce ºi-a publicat toate volumele la editurile din þarã (
la Iaºi ), deºi este legat de Canada, unde este membru cofondator ºi vicepreºedinte al ASLRQ (
Asociaþia Scriitorilor de Limba Românã din Québec - Canada ).
S-a consacrat de la bun început ca poetul nãscut pe Google, chiar dacã e un maestru al
versului clasic, al metaforei dar ºi al versului liber în care exceleazã prin superbele ºi originalele
sale idei ( unele devenind autentice maxime ), într-o încântãtoare fulguraþie a ritmului alert cei determinã pe cititori sã nu-ºi lase cartea din mânã.
Evident cã impactul cu lumea nouã ºi cultura în care trãieºte au lãsat urme adânci asupra
creaþiei sale, pentru cã temele presocratice, devenite universale, poartã amprenta modernului
Homo Faber (vezi Henri Bergson), în care munca a devenit un scop în sine. În secolul nostru ºi,
mai ales, în þãrile superdezvoltate, omul îºi jertfeºte peste 70% din viaþa sa, muncind pe ruptelea,
pentru o iluzorie bunãstare materialã.
Poate cã din aceste cauze în poemele sale se simte o tânguire metafizicã, pentru cã Ionuþ
Caragea înoatã într-o lume imanentã cu douã feþe; una spre divin ºi cealaltã spre mirean.
Trecând prin toate experienþele umane, conform fenomenologiei hegeliene a spiritului, poetul
inventariazã viaþa, dragostea, conceptul de femeie, murirea, nimicnicia stãrii de poet, mânuirea
zadarnicã ºi ineficientã a cuvintelor, lipsa de comunicare, pierderea orizontului, fragilitatea
credinþei care numai prin suferinþã ºi durere îºi relevã existenþa, alunecând spre absurdul stãrii
de umbrã cu acea senzaþie acutã de absenþã a refiinþãrii.
În cãutãrile sale ontologice poetul îºi cautã colacul de salvare rãtãcit într-o mulþime
neliniºtitã ºi anxioasã ( omul singular în câmpul social - cum susþinea ºi Jean-Paul Sartre ),
atingând acel prag al reducþiei fenomenologice prin care starea de absenþã apare atunci când
„ego”-ul transcendental (opus celui empiric), nu se mai poate evidenþia în conºtiinþa umanã.
Aceastã stare devine permanentã în volumul „Absenþa a ceea ce suntem” pentru cã autorul
aparþine fiinþelor pure, dotate cu acea intuiþie ºi clarviziune ce încearcã sa depãºeascã limitele
celor douã spirale ale ADN-ului contemporanilor noºtri.
Deºi construcþia frazelor ºi raporturile dintre cuvinte dau uneori senzaþia de refuz ºi izolare
faþã de condiþia umanã, putem remarca, chiar prin antonimia sa, cã întregul demers filozofic al
poetului este marcat de dorinþa de bine ºi de a statua fiinþa umanã la dimensiunile pentru care a
fost conceputã în starea primordialã.
Ionuþ Caragea face deja parte din acei uriaºi români care trãiesc cu trupul în alte colþuri ale
lumii, dar cu inima ºi sufletul în România.
De altfel acest volum de poeme este magistral analizat atât în Prefaþã, cât ºi în Postfaþã, de
remarcabilele exegeze ale doamnei Valeria Manta Tãicuþu ºi ale domnului Marius Chelaru.
Poet al structurilor esenþiale elevate, Ionuþ Caragea - o purã conºtiinþã - prin întregul sãu
demers ideatic, încearcã sã pãtrundã, atât în conºtiinþa colectivã cât ºi a celor care îl preþuiesc,
V
aleriu CUSNER
cu preþul unei inefabile sublimãri.
Valeriu
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„MARELE SINGUR”, POETUL
Purtând un nume de împãrat roman, Traianus
(Traian Vasilcãu nãscut la 2 aprilie 1969, în comuna
Viiºoara, raionul Edineþ, Republica Moldova) îºi
propune sã fie un poet al vechimii zeieºti, invocând
mitica vreme ca pe un vis albastru.
Vremile se adunã în el ca într-o cutie de rezonanþã;
trecute prin sufletul lui fraged ele apar cu ecouri
prelungite, stinse sau vii, având un nobil rãsunet.
Îmbrãcat cu o pelerinã romanticã, poleitã cu pulbere
lunarã, el este un „vagabond”, un zeu tânãr sau
bãtrân, un cãlãtor în stele ºi în ere strãvechi. Discursul
îi este neoromantic ºi neosimbolist cu inflexiuni de
liricã galantã medievalã, îmbinate cu tonalitãþi de
colind, romanþã, cântec, de poem „bolnav” sau senin.
Se erijeazã uºor, cu aceste mijloace, în posturã de
Marele Singur, într-un risipitor de tristeþe, de rege
necunoscut de lume ºi, bineînþeles, de veºnic cavaler
îndrãgostit, trubadur ºi colindãtor modern.
Bun creator de atmosferã, Traianus scrie de fapt
un singur poet constituit dintr-un continuum rapsodic
cu variaþiuni, cu reluãri ºi butãºiri de motive ºi cu
dispuneri de momente ºi stãri afective în contrapunct.
Firul poetic se toarce dintr-un caier, ca în continuare
sã se resfire el însuºi în alte fire.
Cel ce prezideazã o astfel de poezie de stãri de
târziu autumnal sau hibernal este, bineînþeles, Bacovia,
invocat de mai multe ori ºi prezent subtextual cu
motivele sale nevrotice: „Vino cu Bacovia, dulce luminã
/ Spune-i cã este ºi nu a murit”.
Discursul poetic curge torenþial, ca pâraiele
umflate de primãvarã, cu viiturã cu tot, ºi aceastã
nãboire de momente sentimentale impune la un
moment dat o reþetã contraplinului: „Doctore, sufãr
de foarte mult timp / Ca rezultat sunt bolnav de poezie
/ Într-adevãr, dacã-mi voieºti binele / Prescrie-mi în
iarnã zãpezi pe streºini / Cu floare de mãr”.
Autocaracterizarea este exactã: Traianus e un
bolnav de poezie, care produce continuu stãri bolnave
cu o mare degajare ºi prospeþime, au courant de la
plume, adicã din zborul condeiului...
În torentul spumos de imagini, momente
sentimentale ºi mãrturisiri sincere (Sinceritatea ca
sentinþã, zice poetul) strãfulgerã poezii dens-sugestive:
„Bate în porþi lumina fulgerând / Biserica îmi dã cu
mir pe gând / ªi plânge-nchis în ea un zeu flãmân”;
„Floare de colþ, ºi rarã, ºi sihastrã / Pe munþi amari
creºte iubirea noastrã”; „Iubirea cântã-n ochii tãi, /
Domneºte peste tot ºi toate, / Din visul ei la toþi împarte
// Tu nu-þi mai aparþii de-un veac, / Eºti trandafirul
plâns din vãi - / ªi de-al tãu dor îngerii zac”.

Traianus- un poet din Chiºinãu

Si întreba aiurea instante de resort
Cînd va veni postasul îmbatrînit de tot.

Poem smuls din Acum

Verdict

În ochii mei e-un cimitir ce creste
Atîta lume se îngroapa-n el,
Paznici sunt florile de musetel,
Ca o gradina linistea-nfloreste,
Culeg de jos lumina pe faras
Soapte-mi fac din taceri de heruvim,
Gropari batrîni — copacii n-au salas.
Se pot ascunde în privirea mea,
Casa-si pot face-n amintiri de stea,
Cît noi statui iubirii devenim.
Ultimul stingher (II)
Casa de pamînt avea-voi
Într-un cimitir din cer,
Nimeni sa-mi deschida poarta,
Fi-voi ultimul stingher.

Sa iau paharul plin cu vin — sa-l sfarm,
S-arunc pachetul cu tigari în vînt
Si revolveru-n trupu-mi sa-l împlînt
Fara vacarm.

Cel mai trist! Lauda voua
Ca o sa ajung asa.
Numa-n manastiri de roua
Un copil va lacrima
Si-n cel ceas sub stele-salbe
Ninge-va cu linisti albe.

Ferice de cei care pot sa traiasca în taina
Si-n ale ei mîngîieri.
Ma scriu cuvintele cu o alba tacere
Si sunt oriunde, fiind nicaieri.
12 iulie 2005

Spre cer sa zbor ca Phoenix si sa ard
În flacarile marelui cuvînt
Si în pierzare fericit sa cînt
Si-n voi sa cad.
27 iunie 2005
Recviem antum
Ferice de cei care pot sa traiasca-n iubire
Si în Dumnezeu.
Poezia e adusa în trasura muzicii line
Si opreste în sufletul meu.

***

***
Pe apa marii scriu poemul lunii,
Îl scriu la nesfîrsit si-l vor citi
Alesii universului, — nebunii
Din zi în noapte si din noapte-n zi.

E-un rîu durerea, îmi sunt Preadeparte,
Ma ning cuvintele, se face moarte,
În ea am sa traiesc fara sfîrsit,
Uitînd ca sunt de sapte vieti murit.

Tot saruta-ti-as numele, Iubire,
Ca doar de dorul tau încerc sa scriu
Din noapte-n zi si din zi în tîrziu,
Încît aduc a iad si-a nemurire.

Pasii-mi saruta vrednicia ierbii,
Traiesc doar timp, spatiu gîndesc discret
Si sunt convins: cînd se vîneaza cerbii,
Singuratatea m-a nascut poet.

Numele mortii nu-mi mai este drag,
Dar o visez si-odata, surîzînd,
Am pus visul la zid si cînd sa trag
L-am auzit pe Dumnezeu plîngînd.
***
Cînd te aveam pe tine umblam ca un nebun,
Ce copt era cuvîntul, ce sunator si bun,
Durerea-mi da procura, în numele-i sa cînt,
Preot mi-era tacerea, spunîndu-mi: «Fii cuvînt».

Si de atunci din mine-alerg spre mine,
Privirea mi se frînge de ruine,
Ruine de taceri din noapte-n zi.

Ma tot soma tristetea, ma obliga un dor
Sa fiu în orice clipa visarea tuturor,
De-o viata-apus si înca fiu nenascut al sortii,
Citea în ochi-mi noaptea metaforele mortii,

Ranit si-nsîngerat de-atîta taina,
Alerg din mine-n mine fara teama
Ca spre o tara ce n-o voi gasi.
***
Eu cuvînt n-am sa-mi mai fiu
Numai cînd n-oi mai fi viu,
Da’ si-atunce am sa cînt
Cu al lacrimii cuvînt.

Mihai CIMPOI
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Douã cãrþi prezentate de Melania Cuc

Cartea cu poeme rebele
Intitulat EPISTOLE CÃTRE HEFAISTOS, cu subtilul Vitralii poetice neobizantine, volumul
semnat de Vasile Ursache, este o lucrare inþiaticã,- dacã privim timpurile ºi drumurile dar ºi uneltele
de lucru, - meºteºugul stilistic prin care cuvintele sale ajung sintagme într-un sonet cu rezonanþe
ce leagã timpii între ei, dezleagã peceþile dintre erele terestre.
Era de fier ºi era de siliciu, douã dimensiuni spirituale ºi prin care poetul face radiografia sinelui,
a sufletului aruncat în mizeria deºeurilor unui popor universal,- coboarã în spaþiul unor ,, termite,,
ocupate mai mult cu consumul decât cu gândul cel atotcreator.
O carte cum rar e dat sã aparã pe rafturile librãriilor lumnii, Epistole cãtre hefaistos vine sã
restabilescã relaþia Omului cu Zeul din Adâncuri, trecând antiprometeic, cãlcând prin zaþul unui
prezent din care el, Poetul culege, ridicã detaliile reînceputului omenirii. Cuvântul din care s-a
materializat atotcuprinzãtorul Univers, el, Cuvântul face parte, este motivul distinct din lucrarea
poeticã, el susþine Ideea ºi ideea sprijinã bresla în istoricul umanitãþii. Prin basm, legendã, realitate…
facerea triumfã odatã ce Poetul devine frate de suferinþã ºi acþiune cu zeul cel mai nebãgat în seamã
de noi,pãmântenii. Deºi au o destinaþie precisã, epistolele,- poeme nãscute din ºi prin întrebãri, mesajele creatorului ajung în ,,cutii poºtale,, diferite,- se aleg dupã cum acel înger cãzut în taina
redescoperirii metalelor,- doreºte sã revinã pe scena unde Omul Mileniului Trei se dezice de el.
Siliciul! Da, nisipul mereu curgãtor prin clepsidrã, mobil ºi aparent fãrã de vicii ( nu rugineºte, nu
cocleºte), este la îndemâna omului modern, sau … omul însuºi, în înfumurarea sa, se credea este un
cip inteligent, de siliciu.
Interesantã ºi nemaifolositã de poeþi, este forma în care este transpusã în pagina de carte, opera în
sine,- un fel de tripitic explicativ, cu citate ºi note de subsol, care la primã privire lasã impresia cã,
el, autorul a simþit nevoia sã de-a explicaþii, sã pledeze pentru propria-i poezie. Sã ne redea cadru
dupã cadru din ,,filmul,, care l-a developat prin travaliu, în turnu-i de fildeº. Vasile Ursache nu are
dubii, este poetul cel mai sigur pe sine. Scrie pentru cã are ceva a ne spune. O spune cu virtuoziatte
de Stradivarius ºi, de nu-l auzim, revine în sih, muºcã în conºtiinþa noastrã adormitã ca un mioritic
de stânã. Nu-i pasã ce crede lumea atîta timp cât Poezia îi umblã ca un virus al Neliniºtii prin
artere, prin sânge. Hefasistos, ca ºi Poetul, se ,,obrãzniceºte,, întrecându-se în meºteºug cu însãºi
Dumnezeu cel care a fãcut Cerul ºi Pãmântul. De aici ºi relaþia dintre autor ºi pesonajul cãrþii,Hefaistos,- zeul ºi om, dualitatea cu care Vasile Ursache se simte într-o simbiozã de-a dreptul
pãgânã. El readuce în prim plan Mitul, îi redã demnitatea ºi Viaþa avutã în floarea antichitãþii
omenirii înºiºi.
,, Se zice cã versurilor mele /le-aº fi ceea ce e Zeus pentru zei,, -iatã cum un vers cuprinde întreaga
chintesenþã a volumului, cum explicã frust ºi cu conºtiinþã de sine de-o verticalitate superbã, - dã
un sens nou, curajos, existenþei celui care nu se joacã de-a rima pe file de hârtie.
Într-o realþie renascentistã de un romatism tragic ºi greu de regãsit în literatura de azi, Vasile
Ursache vine cu nuanþe de tragism grecesc, foloseºte cuvinte rostinite între ,,cãdere,, ºi ,, înlþare,,
- fãrã sã se teamã de pãcatul prin care desãvârºirea prin sacrificiu face dintr-un om, meºter, ºi abia
apoi zeu al creaþiei precum Hefaistos. ,, De ce nu poþi s-atingi desãvârºirea/ pânã nu-nduri cãdere
ºi damnare,, Întrebarea este aparent retoricã, numai cã el, poetul gãseºte rãspunsul în lumea care îl
înconjorã ºi simt cã nu ar fi desãvârºitã poezia însãºi, dacã el, poetul ar fi rãmas Acasã, s-ar fi fãcut
cioban de mioare în Codrii Cosminului.
Deºi acerb în definiþii ºi sintagme admirabile când vine vorba de destinul celor ce îºi
împart între ei asfaltul metropolei, odatã ce alunecã pe derdeluºul amintirilor din coplãrie,- vrând

sau nevrând, pe Vasile Ursache, ca proprietar al ,, Epistolelor cãtre Hefaistos,, îl simþi solar, blând
ca un mugur de mesteacãn ce se intrã în lume, dã buzna, face posibilã explozia sevei, ranã în coaja
arborelui mamã. Durerea facerii lumii este colosalã, facerea în sine este grea ºi frumoasã. Valoarea
unui ,, pumn de cuie,, o aflã poetul încã din copilãrie, din moºi în moºi, nepotul învaþã istoria ºi
taina materialului din care îºi va rostui, mai târziu, propria-i viaþã.
Om al rigorii ºi dreptãþii prin profesia care-i conferã pâinea zilnicã, Vasile Ursache þine în balanþã
nu doar poveºtile mitice, istoria personalã ºi colectivã. Poemele sale au valenþe cu desoperirile
ºtiinþifice de ultimã orã, - de aici, din,,, miezul Evului de Mucava,, are curajul sã ne vesteascã ... Era
de Aur,,. ,,În pustie,, adugã pentru cine are urechi sã audã. Creaþia sa nu þine de ranguri ºi onoruri,
nu þine de un popor anume, este universalã ca pacea, ca rãzboiul , ca ºi cataclimele naturale,.
Sonetul lui þine de Cer ºi de Pãmânt, þine de adâncul Pâmântului, de mãduva incandescentã în care
Hefaistos cel urât ºi harnic loveºte metalul pe nicovalã, îi dã formã, un nume apoi îl pune la
îndemâna oamenilor. ªi ce dacã noi , oamenii nu mai avem socotealã, risipim orzul pe gâºte, fierul
pe arme?!
Poetul este aici. Creatorul nu a murit ºi iatã-l cum rãspândeºte inteligent jerbele de
scântei ale focului dintâi, în noi, cei ce dorm sã-l citim.
Felicitari Vasile Ursache pentru psalmii pe care îi dedici dezbuimãcirii noastre, ºi pentru invitaþia
de a medita la Creaþie ºi Creator, de aici din infernul în care trãim.

,,Pãdurea altfel ,, ºi Cuibul visurilor,,
Grigore Avram ºi-a lansat cea mai recentã carte a sa acasã, la Muzeul ,,Cuibul visurilor,, din
Maieru.
Despre carte, despre literatura ºi scriitorii nãscuþi pe Valea Someºului au vorbit scriitorii: Elena M.
Câmpan, Preºedinte al Asociaþiei Scriitorilor din Municipiul Bistrita, Sever Ursa, Icu Crãciun dar
ºi mulþi alþii, profesori ºi iubitori de culturã autenticã. Fiecare la rândul sãu a reliefat rolul scriitorului
contemporan la perpetuarea culturii naþionale. S-au facut referinþe la fiii Maierului, care au ajuns
academicieni, au doctorate ºi funcþii înalte în instituþii importante din þarã ºi strãinãtate. Acest
succes pornind indubitabil de la filonul localitãþii, - cu cei ºapte ani de acasã, educaþia din familie,
apoi cu îndrumarea primilor dascãli. Aici, rolul ºcolii rurale, a profesorului a fost exemplificat prin
focul nestins al prof. Sever Ursa, cel care a format generaþii de Oameni, le-a îndrumat paºii prin ºi
pentru carte, le-a arãtat zãrile spre care sã viseze, sã zboare mai departe. ªi Grigore Avram este unul
dintre cei care se mândreºte cã l-a avut dascãl pe cãrturarul de elitã Sever Ursea. Îi poartã respect,
ºi la rîndul sãu, maestrul a declarat cã… e fericit ori de cîte ori foºtii sãi elevi revin la Maieru, cu
o carte nouã, pe care o aºazã în biblioteca Muzeului..
Despre opera literarã a scriitorului Grigore Avram s-a vorbit în termeni pozitivi de critica literarã
actualã. El scrie în dulcele stil clasic dar foloseºte în esenþa poemelor sale, ºi modernul, influenþa
lumii înconjurãtoare din care un loc aparate în ocupa Pãdurea, Dragostea, Satul.
În ,,Pãdurea altfel,, o carte de proza de data asta, autorul a susprins prin filosofia-i finã ºi în mereu
în oglindã aºezate fiindu-i comparaþiile, a vãzut Pãdurea ca pe o fiinþã, ca pe un om. Inedit în felul
sãu, Grigore Avram este o personalitate remarcabilã nu doar în literatura, ci ºi profesional, el fiind
ºi deþinãtorul Titlului de Doctor în ªtiinþe Silvice.
Despre Grigore Avram, pe care vrem sau nu vrem, îl alãturãm mereu vãii Someºului, Maierului,se va mai vorbi sigur, la fel ºi despre ,, Cuibul visurilor,,- acea minune care stã cu rãdãcinile în
trecut ºi ne aratã unde trebuie sã ajungem. Cne suntem? ,,Pãdurea altfel,, ne dã un posibil rãspuns.
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CONSOLIDAREA MICII
GOSPODARII RURALE
Titlul de mai sus poate rezuma lucrarea : „Transformarea micilor
gospodãrii agricole þãrãneºti în exploataþii agricole familiale
– baza agriculturii durabile multifuncþionale în România”, a
autorului dr.ing.Viorel Morãrescu, carte apãrutã la Editura Alma
Print din Galaþi ,în 2008.
Interesul pentru exploataþiile agricole de mici dimensiuni
este susþinut, atât de proporþia mare a numãrului acestora în totalul
exploataþiilor agricole dintr-o þarã: 98% în China, 80% în India,
98% în Rusia ºi Ucraina, 95% în Bulgaria ,58% în România,
51% în Polonia, 92% în SUA etc.,cât ºi de numãrul locuitorilor
antrenaþi în aceastã formã de practicare a agriculturii.
Definiþia micii gospodãrii rurale are diferite interpretãri
în literatura de specialitate sau în practica þãrilor cu asemena
formã de exploatare a pãmântului. In SUA, de pildã, este uzualã
definiþia dupã care, o exploataþie agricolã micã are vânzãri totale
anuale de produse agricole cuprinse între 1000 ºi 20 000 dolari;
Banca Mondialã o caracterizeazã ca „acea gospodãrie care are o
bazã tehnicã materialã modestã ºi care lucreazã mai puþin de 2
ha de teren cultivat. Autorul cãrþii susmenþionate ,pare sã opteze
pentru urmãtoarea definiþie:”operatorul exploataþiei agricole
ºi familia lui asigurã aproape în totalitate munca ,economiile
proprii ºi managementul; venitul din activitatea agricolã ºi
neagricolã este modest, activitatea agricolã asigurã cel puþin
50% din venitul total al gospodãriei, iar cel ce exploateazã o
asemena gospodãrie are o atitudine ºi motivaþie economicã
pozitivã pentru activitatea lui”
Comparativ cu marile exploataþii agricole,micile gospodãrii
rurale, sunt „perene”,durabile în timp.O exploataþie agricolã care
se extinde dincolo de niºa ei ecologicã degradeazã- fãrã excepþiebaza ei de resurse naturale (sol, aer, apã ) ºi îºi diminueazã
productivitatea ºi afecteazã ºi sãnãtatea, atât a oamenilor care
lucreazã pãmântul, cât ºi a populaþiei , a societãþii în general.
Ocupaþia de agricultor este deprofesionalizatã prin aranjamentele
contractuale corporatiste care reduc funcþia de agricultor la aceea
a unui muncitor slab priceput ,prost plãtit.
Marile ferme agricole, bazate pe mecanizare ,chimizare,
biotehnologie, standardizare, obþin productivitãþi mari pe hectar,
costuri de producþie scãzute, dar limitele biologice ale solului
,ale ecosistemelor sunt depãºite, procesul de regenerare naturalã
nu mai este posibil, biodiversitatea lasã loc specializãrii, iar pe
termen lung ,o asemenea formã de exploatare... moare .Este
ultimul stadiu al unei agriculturi industriale, ce a depãºit mult
limitele naturale.
Alternativã la marile ferme agricole este mica proprietate
,caz în care, scopurile micului fermier nu coincid cu cele ale
marelui producãtor agricol: dacã productivitatea, costurile de
producþie sunt predominante în primul caz, mica gospodãrie
însã, are caracteristicã asigurarea calitãþii vieþii, relaþia sãnãtoasã
cu terenul, cu clienþii ºi cu vecinii. Gospodãria de dimensiuni
mici, reprezintã ºi oportunitate pentru spaþii naturale deschise,
aer liber ,peisaje pitoreºti, refugiu, mediu paºnic ,loc bun pentru
creºterea copiilor, existenþa familiei în contextul unei comunitãþi
de sprijin social, unde familiile pot trãi ºi lucra împreunã, iar
oamenii îºi cunosc realmente vecinii cu care colaboreazã. Sunt
ºi familii care aleg agricultura de mici dimensiuni ca scop ºi
semnificaþie pentru viaþa lor, agricultura devenind expresia
spritualitãþii proprii.
Pe plan conceptual, sistemele vii, ca ºi agricultura dealtfel, trebuie sã fie gestionate, mai degrabã pe bazã de principii,
decît de prescripþii sau procese standardizate. Principiile unei
exploataþii agricole durabile trebuie sã asigure integritatea
ecologoicã, viabilitatea economicã, responsabilitatea socialã ºi
multifuncþionalitatea ambientalã.
Dupã definirea principiilor, etapa urmãtoare a analizei
gospodãriilor agricole este stabilirea „justei dimensiuni” a
exploataþiei pentru a nu se depãºi limitele sãnãtoase economice,
sociale ºi ecologice .In cadrul acestei dimensionãri pot apãrea
neconcordanþe între mãrime familiei agricultorului ºi suprafaþa
terenului. Ajustãrile ce ar putea avea loc pot duce la mãriri de
suprafaþã prin comasãri, achiziþionãri, concesionãri sau, dacã
acest proces nu este posibil, prin reducerea numãruluui membrilor
familiei sau chiar la schimbarea ocupaþiei/profesiei de agricultor.
Calitatea managementului arbitreazã acest proces de corelare a
mãrimi familiei cu suprafaþa exploataþiei agricole.
Dar când suprafaþa exploataþiei devine prea mare?
.Autorul dr ing.Viorel Morãrescu noteazã urmãtoarele cazuri:
limitele exploataþiei nu sunt sãnãtoase ecologic;
când a devenit contractual depenedentã de alte persoane ce
stabilesc tehnologia ,inputurile sau pieþele pe care se
comercializeazã produsele;
lizierele sau gardurile verzi de separare a proprietãþilor au
dispãrut, odatã cu biodiversitatea ce o gãzduiau ;
solul se simte ca un pavaj sub picior sau, agricultorului nu-i
mai place sã-l strãbatã mergând pe jos:
vacile nu mai au nume, iar copiii agricultorului nu le mai
cunosc;
animalele nu mai simt soarele, nu mai au spaþiu de plimbare
sau nu mai au contact cu solul;
nu mai este de lucru decât pentru un angajat care sã lucreze cu
maºinile sau cu substanþele chimce;
munca devine din ce în ce mai grea ºi întodeauna pare cã este
tot mai mult de lucru;
copiilor nu le mai place viaþa în mediul rural ºi refuzã sã se
mai întoarcã aici dupã terminarea studiilor;
agricultorul este prea ocupat ca sã-ºi mai batã capul ºi cu
treburile comunitãþii ºi tot mai rar are deaface cu comunitatea:
grija pentru teren nu mai reprezintã scopul ºi semnificaþia
vieþii agricultorului:

pentru agricultor, continuarea tradiþiei agricole este ,mai
degrabã, o sarcinã decât o onoare:
pe agricultor nu-l mai emoþioneazã, nu-l mai bucurã exploatarea
pãmântului;
Agricultorul a uitat de ce a dorit sã devinã agricultor fruntaº în
colectivitaea sa.
Familia din exploataþia agricolã se gãseºte, geografic, departe
de aceasta sau, mai degrabã, este împrãºtiatã.
Cu privire la România, autorul cãrþii remarcã derularea
procesului haotic de creare a unor mari latifundii, în totalã
contradicþie cu spiritul ºi concepþia Politicii Agricole Comune (
PAC ) a Uniunii Europene, care pune la baza exploataþiei agricole
proprietatea privatã asupra terenului ºi munca, asiguratã în ce
mai mare parte, de membrii familiei agricultorului, în condiþii
de viaþã atractive, comparabile cu cele din mediul urban. In
România, au apãrut mari exploataþii agricole de pânã la 6o – 70
mii hectare teren arabil, formate, de cele mai multe ori ,prin
cumpãrare sau arendare în condiþii spoliatoare a terenurilor
deþinute, mai ales, de sute de mii de proprietari agricoli,
majoritatea sãraci sau, prin concesionarea terenurilor proprietate
de stat.
Pe cele mai multe din aceste latifundii se practicã o
agriculturã de tipul mineritului, în condiþiile unui exacerbat
capitalism sãlbatic, devorator al resurselor naturale, ale solului
în special. Efecte: se extrage ºi se exportã anual, o imensã cantitate
de elemente nutritive, preluate din rezervele naturale ale solului,
unde au fost create ºi acumulate prin procese ce au durat sute sau
mii de ani. Are loc degradarea fizicã, chimicã ºi biologicã a
solului ,concomitent cu deteriorarea altor funcþii vitate ale
acestuia, regãsite în scãderea fertilitãþii solului,a capacitãþii lui
de producþie, afectarea biodiversitãþii, a calitãþii mediului
înconjurãtor.
Mediul rural românesc a devenit o lume în majoritate pauperizatã,
fãrã nici-o perspectivã de remediere imediatã, lume în care
coexistã ºi se potenþeazã reciproc: sãrãcia de tradiþie, sãrãcia
de culturã sãrãcia de politici agricole ºi rurale ,sãrãcia de
mijloace de legãturã ºi comunicare, sãrãcia de tineret ºi de
copii, sãrãcia de o viaþã liniºtitã pentru bãtrâni ,copii ºi persoane
invalide, sãrãcia de capital, sãrãcia de servicii social-economice
ºi culturale, sãrãcia de servicii pentru îndrumarea agricultorilor
ºi a vieþii satului.
Soluþia propusã de autor la aceastã stare de lucruri falimentarã
pentru satul românesc, ( România importã 70 – 80% din
produsele sale alimentare, în general, finanþate prin credite
externe ) este urmãtoarea: „transformarea actualã a micii
gospodãrii agricole de subzistenþã în reale exploataþii agricole
familiale” O primã condiþie de realizare a acestui deziderat, ce
þine de supravieþuirea agriculturii ºi agricultorilor pe termen
lung, este acordarea unui nou statut agricultorilor din micile
gospodãrii, care sã da un nou sens ºi conþinut profesiei de
agricultor. Aceastã profesie este extrem de specializatã ºi
complexã ºi trebuie cultivatã într-un sistem în care sã coexiste
cercetarea, instruirea, reinstruirea, consultanþa ,iar toate acestea
sã fie puse în concordanþã cu cerinþele pieþii ºi ale dezvoltãrii
durabile a spaþiului rural ºi economic naþional, privit ºi în
contextul integrãrii României în rândul statelor membre ale UE
ºi fenomenului de globalizarea a agriculturii ºi economiei
mondiale
Toate acestea ,presupun ºi un management al resurselor naturale
, condus dupã principiile dezvoltãrii durabile ,prin menþinerea
ºi îmbunãtãþirea biodiversitãþii, protejarea ºi ameliorare calitãþii
mediului înconjurãtor. De altfel ,aceste obiective de o importanþã
deosebitã, constituie cel de-al doilea pilon al Politicii Agricole
Comune.
In economia lucrãrii autorului este rezervat un spaþiu larg
modalitãþilor de a trasforma mica gospodãrie þãrãneascã în
exploataþii agricole familiale, capabile sã depãºeascã pragul
agriculturii de subzistenþã ºi sã devinã jucãtor important pe
pieþele naþionale ºi externe de produse agricole. Condiþionãrile
unui asemenea proces de mare anvergurã ºi complexitate pot fi
gestionate de decideþi politici excepþionali ca pregãtire ºi calitãþi
morale care sã þinã sema de:
Recunoaºterea importanþei micilor exploataþii agricole ºi
consolidarea lor.
Crearea unui cadru instituþional de susþinere ºi responsabilitae
pentru micile exploataþii agricole.
Organizarea acþinulor cu caracter social în scopul instruirii
participanþilor ºi ajutorãrii celor marginalizaþi, în folosul
agricultorilor din micile exploataþii agricole ºi a celor care se
ocupã de creºterea animalelor pe pãºune
Asigurarea generaþiei viitoare de agricultori
Promovarea agriculturii durabile ca o strategie profitabilã,
ecologicã, social serioasã ºi acceptabilã pentru micile exploataþii
agricole.
Alocarea resurselor bugetare pentru întãrirea competitivitãþii
micilor exploataþii agricole în cadrul Polticii Agricole Comune.
Asigurarea unor condiþii de lucru corecte ,normale pentru toþi
oamenii angajaþi în agriculturã.
Programe de împrumut pentru stabilirea tinerilor în mediul
rural în agriculturã ºi creºterea vitelor. Pot fi avute în vedere ºi
parteneriate la nivel de stat ºi local pentru sprijinirea financiarã
a tinerilor din mediul rural.
In încheierea lucrãrii, autorul considerã cã: dezbaterile
asupra rolului viitor al agriculturii ºi viabilitãþii micilor
explotaþii agricole vor continua cu siguranþã ºi, probabil, nu
se va ajunge la reale soluþii pânã când nu vor apãrea noi
dovezi suficiente din era post-globalizãrii pentru a permite
testarea riguroasã a ipotezelor. Intre timp ,factorii politici
trebuie sã acþioneze efectiv ºi sã ia decizii privind prioritãþile
dezvoltãrii, urmând ca acþiunile întreprinse în lumina acestor
decizii sã aibã ele însele, prin rezultatele finale ,un impact
pozitiv important pentru micile exploataþii agricole. Intre
aceste prioritãþi, cercetarea ,îmvãþãmântul, consultanþa,

organizarea creditului agricol ,promovarea principiilor
dezvoltãrii durabile a agriculturii de niºã, care sã fie social
echitabilã, economic viabilã ºi ambiental multifuncþionalã,
trebuie sã devinã instrumentul complex de sprijinire a micilor
exploataþii agricole pentru ca acestea sã ajungã exploataþii
agricole familiale cât mai profitabile, deoarece numai în aceste
condiþii, exploataþiile agricole pot constitui cheia cea mai
importantã a revitalizãrii comunitãþilor rurale – necesitate
mai stringentã ca niciodatã în România de astãzi.
Cartea, cu denumirea menþionatã la începutul modestelor
noastre observaþii, o considerãm de o deosebitã importanþã
informaþionalã ºi de utilitate profesionalã pentru toþi cei ce
lucreazã în agriculturã ºi, mai ales ,pentru decidenþii ce au neglijat
timp de aproape 20 ani acest sector vital pentru economia
României.
Micile gospodãrii rurale hrãnesc astãzi, în condiþii de
subzistenþã ,aproape 50% din populaþia României: dar ele au
capacitatea sã producã ºi sã hrãneascã toatã populaþia României.
Aceasta este miza reconsiderãrii micilor exploataþii agricole din
România ,ca poziþie în spaþiul economic ºi social românesc.
Putem înþelege magnitudinea acestei mize ,mai ales, în condiþiile
actuale de crizã economicã , ale cãrei urmãri pot avea efecte
dramatice asupra populaþiei ?
Dupã cum rezultã ºi din demersul autorului, esenþiale sunt
deciziile de ordin politic. Clasa politicã a dovedit, 19 ani, cã
atât a ºtiut sã facã, atât a fãcut: a falimentat agricultura! Ce
ºansã avem ca România sã reuºeascã sã se hrãneascã singurã
,fãrã a sta cu mâna întinsã la porþile bãncilor strãine? Rãspunsul
trebuie cãutat în calitatea actului de decizie: altã calitate a
decidenþilor!

Ing.Gh.
MANEA
Ing.Gh.MANEA

O ªTIRE DE ULTIMA ORÃ

„Primul european“
provine din România
În multe zone subcarpatice ale
Carpaþilor
meridionali,
precum Corbii de piatrã în
Muscel ºi Modoia Cerniºoarei
din Vâlcea, urmele giganþilor
din primele generaºii de
europeni sunt evidente. Iatã cã
exact în continuarea acestor
zone, pe acelaºi aliniament
submontan din Banat, s-a fãcut
descoperirea prin care
SPAÞIUL
CARPATO
DANUBIAN ÎNCEPE A FI
RECUNOSCUT CA UNUL
DINTRE
LEAGÃNELE
ANTROPOLOGICE ALE
CONTINENTULUI

“Acesta e chipul primului om modern din punct
de vedere anatomic, care a trait in Europa. A
apartinut unui barbat sau unei femei care au locuit
in codrii preistorici ai Muntilor Carpati, acum
35.000 de ani, in ceea ce acum este Romania” scrie
cotidianul britanic The Independent, in editia sa
online. Capul a fost reconstruit de un specialist in
studiu forensic, din fragmente de craniu descoperite
in Pestera cu Oase.
In februarie 2002, o echipa speologica a explorat
sistemul carstic al Vaii Minis, din Banatul romanesc.
In cursul explorarii, s-a dat peste o cavitate care
parea a fi servit hibernarii ursului Ursus spelaeus,
provenind din pleistocen. Inauntru, speologii Stefan
Milota, Adrian Bilgar and Laurentiu Sarcina au
descoperit resturi de oase, de fapt o mandibula
completa si fragmente de pometi de om preistorice.
Dupa 7 ani, din fragmentele faciale gasite in pestera
numita „cu oase“, britanicul Richard Neave a reusit
sa reconstruiasca craniul primului european, care a
trait in sud-vestul Romaniei, acum 35.000 de ani.
Doar pe baza oaselor nu s-a putut defini cu
precizie culoarea pielii. „Asemanarea cu stramosii
africani trebuie sa fi fost mare“ scrie publicatia
online elvetiana 20min.ch. la rubrica sa de stiinta..
Intr-adevar, pielea reconstructiei craniene facute de
Neave este mult mai inchisa la culoare decat a
europenilor de azi. Expertul a afirmat: „Craniul nu
arata nici european, nici asiatic, nici african, ci e un
amestec din toate trei. Iar aceasta este exact ceea ce
se poate astepta de la un european timpuriu“ http:/
/www.20min.ch/news/wissen/story/Der-ersteEuropaeer-26408078
Reconstructia a fost facuta pentru un serial
stiintific al BBC 2, “Incredibila calatorie a omului”,
care va fi difuzat incepand de duminica. Serialul
va incerca sa documenteze originile si evolutia
omului, “de la locul sau de nastere din Africa, pe
lungile drumuri migratoare care ne-au condus la
popularea celor mai indepartate zone ale globului”
http://
mai
scrie
The
Independent.
www.independent.co.uk/news/science/revealedthe-face—of-the-first-european-1678537.html
Dani ROCKHOFF
“Agero - Stuttgart”
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Noaptea Muzeelor la
Muzeul Naþional
Cotroceni
Muzeul Naþional Cotroceni vã
invitã sâmbata 16 mai 2009 la
cea de-a V-a ediþie a programului
european “Noaptea Muzeelor”
iniþiat de Ministerul Culturii ºi
Comunicãrii din Franþa. În acest
an, Noaptea Muzeelor se va
desfãºura sub patronajul
Secretarului General al
Consiliului Europei - domnul
Terry Davis ºi pentru prima datã
sub patronajul UNESCO.
Cu acest prilej, Muzeul
Naþional Cotroceni va oferi
publicului vizitator urmãtorul program:
18.00-18.30 - vernisarea
expoziþiei “Simfonia meniului”
Expoziþia „Simfonia meniului”
este realizatã de Muzeul
Naþional Cotroceni în colaborare
cu Muzeul Militar Naþional
“Regele Ferdinand I”, Asociaþia
“Ospeþia din România”.

AGENDA C U L
TURALÃ
LT
VÂLCEANÃ
15 – 16 maiColegiul Naþional
“Mircea cel Bãtrân” Râmnicu
Vâlcea :“Marin Sorescu” – lucrãri
ºi referate din opera lui Marin
Sorescu prezentate de clasa de
teatru a ªcolii Populare de Arte
ºi Meserii Rm. Vâlcea
15 mai Episcopia Râmnicului
– Sala “Sf. Antim Ivireanul”:
Conferinþa pe tema: “Episcopi ºi
ctitori în Vâlcea secolului al
XVIII-lea”
Lansarea carþii cu acelaºi titlu,
Editura “Patrimoniu” a CJCPCT
Vâlcea
15 maiPalatul Copiilor
Piteºti:Schimb de experienþã
“Zilele activitãþilor extraºcolare”
16 – 18 maiFestivalul
„TINERE TALENTE”, ediþia a
XXX - a. Director artistic: Rodica
Sava.
16 – 17 mai Sala “Studio” a
Casei de Culturã a Sindicatelor
Rm. Vâlcea ºi Tetoiu
Festivalul Naþional de
Dramaturgie “Bogdan Amaru”,
ediþia a IV-a
16 mai Teatrul Municipal
“Ariel” Râmnicu Vâlcea
Festivalul National de Spoturi
Video “Codiþoaia”

CONCURSUL „VIV
A LA
„VIVA
MUSICA”, ADRESA
T
ADRESAT
ELEVILOR SI
PRESCOLARILOR.
Ajuns la a XI-a editie,
concursul organizat de Liceul de
Arta “Ioan Sima” Zalau va reuni
peste 300 de participanti de la
scoli si licee de muzica si arta
din Republica Moldova (Chisinau
si Tiraspol), Ucraina (Kirovogran)
si Romania. Conform datelor
furnizate de Ioan Chezan,
presedintele executiv al juriului,
concursul va avea sapte
sectiuni: pian clasele I-V si
clasele VI-XII, vioara clasele IV si clasele VI-XII, corzi grave
(viola, violoncel, contrabas,
chitara), instrumente de suflat si
percutie (flaut, oboi, clarinet,
trompeta, tuba etc.), canto si
muzica traditionala romaneasca

UN NOU LOC PENTRU
EVENIMENTELE
CUL
TURALE
LT
BRAªOVENE
Este librãria “Okian” de pe
strada Mureºenilor nr.1 care ne
prezintã cîteva menifestãri de
sãptãmâna viitoare:
EXPOZITIE DE FOTOGRAFIE ”REPERE ALE ORTODOXIEI” : 11-22 MAI 2009
Filmul: BABEL prezentatîn

ciclul ”OKIANOTECA” – 12 MAI
2009 – ORA 18.30
SEARA DE POVESTI PENTRU
COPIIIINTRE 3 SI 10 ANI
– 13 MAI 2009 – ORA 17
DIALOGURILE CREDINTEI –
14 MAI 2009 - ORA 18.30 Invitat:
istoric dr. RUXANDRA NAZARE
OKIANSOPHIA – 15 MAI 2009
–ORA 18.30 Tema: FILOSOFIE?
CE-I AIA?
Vor incerca sa va lamureasca :
ALEX, ROXANA SI ROLAND
În plus, de douã ori pe
sãptãmânã se predã un curs de
tango.

EXPOZIÞIE LA
BIBLIOTECA
BUCOVINEI
La Galeria de Artã de la
Biblioteca Bucovinei va fi
vernisatã miercuri, 13 mai, ora
16, expozitia de pictura si
sculptura a artistului Iulian
Dziubinski, sub genericul
Asimetrii cromatice, organizatã
de Biblioteca Bucovinei ºi de
Centrul Cultural Bucovina.
Vor prezenta Mihai Pinzaru Pim
si Constantin Severin.

PARTIDULUI
ROMÂNILOR DIN
SP
ANIA
PA
Florin Ioan Bojor, din Bistrita,
student la Barcelona, este
presedintele ales al Partidului
Romanilor din Spania ;i a centrului
Cultural CASA ROMANIA din
Barcelona, Catalonia.
Partidul nou infiintat de romanii
din Spania, are mamabri fondatori
tineri din Romania si din
Basarabia. Proiectele lor vizeaza
promovarea Romaniei in Spania
si crearea cadrul politic pentru
protejarea romanilor care lucreaza
in Spania.

BIBLIOTECA
JUDEÞEANÃ BISTRIÞA
NÃSÃUD
In cadrul Bibliotecii Judetene
Bistrita Nasaud, in coordonarea
directorului acestei institutii de
cultura, doamna Olimpia Pop, joi,
7 mai.a.c. a avut loc o reuniune a
scriitorilor,
jurnalistilor
,
mangerilor culturali si , in cadrul
careia a conferentiat prof.univ.dr.
Ovidiu
Pecican,
de
la
Universitatatea din Cluj Naopoca.
Discursul a vizat UE si Romania
de azi. Cu acest prilej a fost
lansata si cartea Europa in
gandire romaneasca, a scriitorului
Ovidiu Pecican.

BIENALA DE ARTE
PLASTICE „CEZAR
IVÃNESCU” 2009 DE LA
MUZEUL DE ARTÃ
VIZUALÃ DIN GALAÞI
Iniþiativa lui Alexandru Pamfil
de a organiza o bienalã de arte
plastice dedicatã poetului Cezar
Ivãnescu este legatã în mod firesc
de tradiþia cultivatã de muzeu, în
cele peste patru decenii de
existenþã, de a evidenþia
interferenþele între artele vizuale
ºi literatura, muzica sau alte arte.
Intenþia curatorului nu a fost sã
ofere „ilustraþii” la opera lui Cezar
Ivãnescu ci sã dea posibilitatea
artiºtilor ca pornind de la
atmosfera dezvoltatã de lirica
poetului sã re-creeze universuri
proprii”, meditaþii „tãcute” dar care
capãta sonoritatea emanatã
uneori de culoare ºi formã
îmbogãþite de aceasta. Astfel,
privitorului i se propun „lecturi în
imagini plastice” deAurelia
calinescu,
Gheorghe
Andreescu,Nicolae Einhorn, Ion
Radu, Dan Mateescu, Alexandru
Pamfil, Alexandru Pamfil jr.
Cristian Radu, Petre Lavrente,

Mihai Pamfil, Stericã Bãdãlan,
Mihaela Lefterache, Rodica
Toader, Adrian Moldovan ºi
Daniela Cristofor.Aceasta prima
editie a Bienalei de arte plastice
„Cezar Ivãnescu” este îmbogaþitã
de prezenþa unor tapiserii de o
deosebitã expresivitate ºi
rafinament, semnate de nume
importante
din
plastica
româneascã, cum sunt Gheorghe
Gogescu sau Viorela ºi Vintilã
Mihaescu.Portretul Zamfirei Bîrzu
ºi fotografiile pline de forþã
evocatoare ale lui Eugen Harasim
marcheazã în expoziþie chipul
sever ºi meditativ al poetului
cãruia îi este dedicatã
manifestarea

EVENIMENT CUL
TURAL
CULTURAL
IN COMUNIT
ATEA DE
COMUNITA
SLOV
ACI DIN FAGET
SLOVACI
Comunitatea de slovaci din
Faget, comuna Plopis, a fost, joi,
gazda unui eveniment cultural la
care au participat elevi ai scolilor
din localitate si din Sinteu, judetul
Bihor, alaturi de elevi si profesori
din Slovacia, Polonia si Turcia.
Manifestarea s-a desfasurat in
cadrul proiectului international
Comenius “Time to Recycling for
Future”, ca ultima activitate a unor
manifestari ce s-au derulat pe
parcursul intregii saptamani in
Salaj, sub “patronajul” Scolii
“Mihai Eminescu” din Zalau, care
a fost gazda reuniunii. Asa cum
precizeaza Tatiana Contras,
coordonatoare a proiectului, elevii
romani de la scolile amintite au
sustinut un spectacol folcloric cu
dansuri si cantece traditionale
slovace, iar Alexandra Chira, din
Plopis, alaturi de fratele ei, au
interpretat cantece populare
romanesti. Preotul Martin Rolnik
din Faget a vorbit despre istoricul
comunitatii si al bisericii din satul
Faget, Totul s-a incheiat cu o
seara distractiva de care s-au
bucurat, deopotriva, elevii turci,
slovaci, polonezi, alaturi de
gazdele lor din Salaj.

REVISTÃ IN ENGLEZÃ
LA ZALÃU
Elevii Scolii Gimnaziale „Simion
Barnutiu” din Zalau au scos de
sub tipar, zilele trecute, sub
indrumarea profesoarei Monica
Achim primul numar al revistei
„English as a global language”,
articolele semnate de ei fiind
toate in engleza. De la scurte
poezii, cantecele si jocuri logice,
interviuri si articole despre
actinile diferitelor clase, pana la
informatii despre Londra,
sarbatorile traditionale din calendar sau date biografice despre
James Hetfield, vocalist al
formatiei Metallica, paginile
publicatiei ilustreaza nu doar
activitatea redactorilor, ci si a
scolii luata ca un intreg.

80 DE ORAªE DIN 14
ÞÃRI, DIN CARE 26 DIN
ROMÂNIA !
În zilele de 7, 8 si 9 mai 2009,
51 de filme foarte scurte, venite
din lumea întreagã vor fi
proiectate în 26 oraºe din
România, precum si oraºe din alte
13 þãri. Toate filmele respectã o
singurã regulã: nu trebuie sã
depãºeascã 3 minute. Toate
genurile sunt prezente: ficþiune,
animaþie, documentar, film
experimental...Aflat la cea de-a
3-a ediþie în România, sub
coordonarea Centrului cultural
francez din Cluj, festivalul
reuneºte alãturi de reþeaua de
centre culturale ºi alianþe
franceze, asociaþii de tineri,
fundaþii, primãrii ºi consilii
judeþene, precum ºi cineaºti sau

cinefili din toate colþurile þãrii. ªi
în acest an, România se distinge
printr-o prezenþã puternicã: cu 26
de oraºe este prima þarã ca numãr
de oraºe participante, depãºind
chiar ºi Franþa. Un alt motiv de
mândrie pentru noi este faptul cã
selecþia internaþionalã cuprinde
pentru prima datã 2 filme foarte
scurte româneºti: Old ladies
never dream, produs la Cluj ºi
Immerse (Bucureºti). Un alt film
românesc este inclus în selecþia
internaþionalã Paroles de femmes
(Question mark).

FESTIV
ALUL COMEDIEI
FESTIVALUL
ROMÂNEªTI
Festivalul Comediei Româneºti,
ediþia VII-a se desfasoara la
Teatrul de Comedie, de la ora
18.00, la cu spectacolul
„Mansardã la Paris” de Matei
Viºniec, în regia lui Radu Afrim.
Spectacolul poarta distinctia
Marelui Premiu al Presei la
Festivalul off Avignon în 2008.
Timp de o sãptãmânã vor fi
reprezentate pe scenele teatrelor
Comedie, Naþional, Metropolis ºi
Odeon spectacole montate în
þarã ºi în strãinãtate pe textele
autorilor I.L Caragiale („Conu
Leonida”), Tudor Muºatescu („Titanic vals”), Mihail Sebastian
(„Steaua fãrã nume” ºi „Jocul dea vacanþa”), Eugène Ionesco
(„Scaunele”), Matei Viºniec
(„Ioana ºi focul”, „Buzunarul cu
pâine”), Adrian Lustig („Clinica”),
Lia Bugnar („ªapte dintr-o
loviturã”, „Jocul de-a adevãrul”),
Dana Mãgdici („Ofertã de
serviciu”, coautor Lia Bugnar) ºi
Iulian Postelnicu („Niºte dintrãºtia”). Regia acestor spectacole
este semnatã de Cãtãlina
Buzoianu, Ion Caramitru, Radu
Afrim, Aurel Palade, Dan Tudor,
Dan Vasile, Cristian ªofron, Lia
Bugnar, Dorina Chiriac, Iulian
Postelnicu. Din Bucureºti sunt
prezente în concursTeatrul
Naþional Bucureºti, Teatrul Metropolis ºi Teatrul de Comedie, iar
din þarã teatrele din Arad, Baia
Mare, Tulcea, Constanþa ºi
Focºani. Sunt invitate sã se
alãture competiþiei ºi douã trupe
europene venite din Luxemburg ºi
din Franþa.

GEORGE ENESCU
FESTIV
A L STUTTGAR T
FESTIVA
Cel mai important centru cultural
din Stuttgart „Kultur – und
Kongresszentrum Liederhalle”
gazduieste in zilele de 21/22/23/
24 Mai 2009 pentru a doua oara
festivalul GEORGE ENESCU
Stuttgart. Organizat de Forumul
German-Roman Stuttgart , la
initiativa doamneiLUMINITZA
PETRE - concertmaestru al
„Staatsorchester Stuttgart”.
Festivalul de desfasoara sub
inaltul patronaj al doamnei
BRANDUSA PREDESCU –consul general al Romaniei in
Germania.

PRIMÃ
VA R A ÎNTREGIRII
PRIMÃV
BIHORULUI
La Oradea ºi în alte localitãþi
ale judeþului Bihor s-au desfãºurat
in ultimele zile o suitã de
manifestãri care au marcat
împlinirea de 90 de ani de la
elibearea acestor locuri de sub
ocupaþia austro-ungarã ºi a
hoardelor bolºevice ale lui Kun
Bella. In prima zi a avut loc
vernisajul unei expoziþii de
fotografii de epocã deschisã la
Muzeul Memorial „Aurel Lazãr”
Programul a continuat a doua zi
cu slujbe religioase la Biserica
cu Lunã ºi Biserica Sf. Nicolae,
urmate, de un concert de muzicã
militarã, susþinut de Fanfara

Garnizoanei Bistriþa, în Piaþa
Unirii. Participanþii s-au deplasat
la statuia generalului Traian
Moºoiu unde, a avut loc un ceremonial militar urmat de un concert de muzicã popularã, susþinut
de Ansamblul „Criºana” ºi Nicolae
Furdui Iancu. Sala Mare a
Primãriei Oradea a gãzduit apoi
un
simpozion
dedicat
evenimentului, în care au þinut
prelegeri Prof. Univ. Dr. Ioan Aurel
Pop de la Universitatea BabeºBolyai, respectiv Prof. Univ. Dr.
de la Universitatea Oradea care
au vorbit despre însemnãtatea
acestui eveniment, iar primarul
Oradiei, Ilie Bolojan a acordat
diplome de execelenþã unor
personalitãþi ºi militari de carierã
care s-au remarcat intr-un mod cu
totul deosebit pentru promovarea
trecutului istoric al patriei. Dintre
celelate manifestãri organizate cu
acelaºi prilej, amintim cã jertfa
bravilor ostaºi români a fost
omagiatã de beiuºeni la
Monumentul Martirilor Bihorului
Ioan Ciordaº ºi Nicolae Bolcaº,
victime ale Primului Rãzboi
Mondial, ºi a luptei de fãurirea
României Mari. Cu acest prilej a
fost prezentat un amplu
documentar alcãtuit de un specialist în domeniu Lt.col.(r) dr.
Constantin MOªINCAT.

FESTIV
ALUL FILMULUI
FESTIVALUL
EUROPEAN
Festivalul filmului european se
desfãºoarã în patru oraºe din
România, între 7 ºi 31 mai.
Proiecþiile vor avea loc în trei
cinematografe din Bucureºti, între
7 ºi 17 mai, precum ºi în Braºov,
Timiºoara ºi Iaºi, între 15 ºi 31
mai. Evenimentul este organizat
de Institutul Cultural Român
(ICR), iar selecþia filmelor a fost
realizatã cu sprijinul ambasadelor
ºi cuprinde producþii de ficþiune ºi
documentare. Partenerii sunt
Reprezentanþa
Comisiei
Europene în România, Uniunea
Cineaºtilor din România ºi Muzeul
Þãranului Român (MÞR), cu
sprijinul Independenþa Film ºi
New Films.

LANSARE DE CARTE LA
CONST
ANT
A
TA
TA
Un important eveniment cultural
a avut loc sambata 9 mai-2009,
la ora 16 in Aula Bibliotecii
Judetene Constanta, cand poetul
constantean Ionut Caragea,
revenit din Canada,isi va lansa,in
scop umanitar, 9 volume de
poeme dintre care ultimul,cel
intitulat “Absenta a ceea ce
suntem”, a apãrut foarte recent.
Poet al structurilor esenþiale elevate, Ionuþ Caragea - o purã
conºtiinþã - prin întregul sãu
demers ideatic, încearcã sã
pãtrundã, atât în conºtiinþa
colectivã cât ºi a celor care îl
preþuiesc, cu preþul unei inefabile
sublimãri

PIESE DE ARTÃ DIN
BUCOVINA ºI
MARAMUREª
Dubla expoziþie „Bucovina –
Maramureº – moºtenire culturalã
UNESCO”
îºi
propune
valorificarea patrimoniului mobil
din colecþiile Complexului Muzeal
Bucovina ºi din bisericile din
Maramureº, prin redescoperirea
valorilor sale artistice ºi
moralizatoare. Expoziþia include
piese de mare valoare artisticã din
colecþiile Complexului Muzeal
Bucovina: icoane pictate pe lemn
(din secolele XVIII-XIX), cruci de
mînã, mãtãnii, colane de metal cu
cruci, sfeºnice, o cristelniþã, un
aghiasmatar, engolpioane, un
document de la ªtefan cel Mare
(din 1473), cãrþi religioase.

