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GRIGORE VIERU
(14 februarie 1935 - 18 ianuarie 2009)



Din Basarabia vã scriu,

Dulci fraþi de dincolo de Prut…



Grigore Vieru 
– poetul naþional al tuturor românilor, simbol al

rezistenþei ºi continuitãþii prin culturã a spiritului

românesc în spaþiul unic ºi unitar al poporului nostru de

pe cele douã maluri ale Prutului –

BIOBIBLIOGRAFIE SELECTIVÃ

Ana GRIGOR

REPERE BIOGRAFICE:
14 februarie 1935 - 18 ianuarie 2009

S-a nãscut în data de 14 februarie 1935, în lo calitatea Pererâta,
fostul judeþ Hotin (din România), azi judeþul Edineþ (Republica Mol -
dova), ca fiu al lui Pavel ºi Eudochiei, nãscutã Didic. 

Sunt nãscut pe malul stâng al Prutului, în preajma Cer nãu -
þilor, vis-a-vis de Miorcanii lui Ion Pillat. Satele noastre – ºi-al meu,
Pererita, ºi-al marelui poet, – sunt ca o comunã mai mare despãrþitã
de o apã; pe un mal se aflã pãrinþii, pe celãlalt – copii lor, bãtrâni ºi
ei de-acum; pe un mal – sora, pe celãlat – fratele.

 (Acum ºi în veac. Bucureºti : Litera Internaþional ; Chiºinãu : Litera, 2001, p. 453).

  Studii:

1942-1949 – umeazã cursurile ºcolii primare ºi gimnaziale în
satul na tal;

1950-1953 – ªcoala medie nr. 2 în oraºul Lipcani;
1954-1958 – Facultatea de Filologie ºi Istorie a Institutului

Ped a gogic „Ion Creangã” din Chiºinãu; din cauza lipsurilor materiale
abandoneazã pe ri odic cursurile.

Grig era un tânãr zvelt ºi frumos. Mereu tras la faþã, palid,
avea o frumuseþe (o are ºi astãzi) originalã, desenatã parcã de un
pictor impresionist, o frumuseþe care se memoreazã dintr-o datã
pentru totdeauna. Era timid ºi fin, ca un de scen dent dintr-o familie de 
nobili scãpãtaþi. Avea ochii de culoare albastrã-cenuºie, întrebãtori,
fruntea înaltã, pãrul negru, bogat ºi cârlionþat. La auzul unor ex -
presii vulgare, imediat roºea, ºi-i transpira nasul.

(Strâmbeanu, Andrei. Poetul ca trandafirul... În: Vieru, Gri gore. Strigat-am cãtre
Tine. Bucureºti : Litera Internaþional ; Chiºinãu : Litera, 2002, p. 17).

Activitate socio-profesionalã:

1958 - se angajeazã ca re dac tor la revista pentru copii „Scânteia
leninistã”, actualmente „Noi”;

1958 - devine membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova;

1959 - din acest an este re dac tor la revista „Nistru”, actualmente 
„Basarabia”, publicaþie a Uniunii Scriitorilor din Moldova;

1961 - ref er ent la Uniunea Scriitorilor; re dac tor la editura
„Cartea Moldoveneascã”;

1963 - con sul tant la Uniunea Scriitorilor;

1987-1989 - par tic i pant, alãturi de alþi intelectuali basarabeni,
la bãtãlia pentru limba românã, care se încheie prin adoptarea, la 31
au gust 1989, a unei legi care consacrã folosirea limbii române ca
limbã oficialã ºi revenirea la alfabetul latin;
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Poetul împreunã cu mama, fratele ºi sora

ªi vei tace lung cu mine
Cu vãz tulbur ºi durut -
Casã vãduvã ºi tristã
De pe margine de Prut.

(Curãþirea fântânii. Galaþi : Porto-Fran co,
 1993, p. 6).

Casa din Pererâta
 în care s-a nãscut ºi a copilãrit



1989 - ales deputat al poporului; este unul din
fondatorii Fron tului Pop u lar din Republica Moldova;

1990, 13 noiembrie - membru de onoare al Aca -
demiei Române, care l-a propus, în 1992, pentru Premiul
No bel pentru Pace;

1991 - membru al Comisiei de Stat pentru Pro -
blemele Limbii;

1993, 23 martie - membru co re spon dent al Aca -
demiei Române; 

1995 - membru al Consiliului de administraþie
pentru Societatea Românã de Radiodifuziune;

2000-2004 - consilier per sonal al lui Rãzvan Theo -
dorescu, ministrul Culturii ºi Cultelor din România pentru
problemele culturii din Basarabia; 

2004 - vicepreºedinte în Comitetul Di rec tor al
Con gresului Spiritualitãþii Româneºti.

2006 - a fondat, alãturi de alþi intelectuali-patrioþi,
Forul Dem o cratic al Românilor din Republica Moldova;

Membru fondator al Asociaþiei culturale „Ginta
Latinã”.

Activitate literarã:

Din mila, din dragostea ºi dãrnicia Limbii Ro -
mâne am rãsãrit ca poet. Limba Românã este destinul
meu agitat. Poate cã ºi osteneala mea este o parte din
norocul ei în Basarabia. 

(Taina care mã apãrã. Iaºi : Princeps Edit, 2008, p. 394).

A debutat publicistic, cu poezii, în almanahul li -
terar „Muguri” al Institutului Ped a gogic „Ion Creangã”
din Chiºinãu.

Ed i to rial, debuteazã în anul 1957, în timpul stu -
denþiei, cu placheta de versuri pentru copii, Alarma, apre -
ciatã favorabil de critica literarã. Apariþia este con sem natã
în publicaþii de prestigiu: „Moldova Socialistã, Nistrul,
Tinerimea Moldovei”.

Culegeri din lirica ºi poezia sa pentru copii au
apãrut de-a lungul anilor în Franþa, Rusia, Ar me nia,
Azer baidjan, Belarus, Es to nia, Geor gia, Kârgâzstan, Le -
tonia (în 1968 apare prima culegere de versuri în letonã,
la Riga), Lituania (în traducerea lui A. Baltakis), Tad -
jikistan (în 1983 apare o antologie de poeme în limba
tadjicã, tradusã de A. Aslam), Ucraina (în 1986, 1989),
Bul garia, Mac e do nia ºi în alte þãri. Grigore Vieru a
semnat numeroase articole politice ºi de criticã literarã ºi
artisticã.

 Redevenind cetãþean al României (1990), este
inclus în contextul literar românesc.

Bucurându-se de mare popularitate, poezia lui a
fost frecvent retipãritã ºi antologatã, preluatã de di verse
periodice literare, recitatã de actori, atât în Republica
Moldova, cât ºi în România. Pe versurile sale au fost
compuse zeci de cântece.

Grigore Vieru e mai mult decât un scriitor
El e un Suflet.
Am vrut sã zic: un simbol, dar m-am temut sã nu-l
ofensez pe poet, cãruia nu-i plac frazele zgo mo -
toase. 
(Dabija, Nicolae. Libertatea are chipul lui Dumnezeu.
Craiova : Scrisul românesc, 1997, p. 170).

Premii, distincþii ºi decoraþii:

? Premiul II la concursul literar în cadrul Fes -
tivalului tineretului din Moldova (1957);

? Premiul Re pub li can al Comsomolului în do -
meniul literaturii pentru copii ºi tineret (1967) pentru
volumul Versuri pentru cititorii de toate vârstele;

? Ordinul „Insigna de onoare” (1967);
? Premiul I al revistei „Družba narodov” (1967);
? Premiul de Stat al Republicii Moldova (1978)

pentru volumul Un verde ne vede;
? Ordinul „Prietenia popoarelor”(1984);
? Titlul de Maestru onorific al artei din R.S.S.M.

(1985);
? Di ploma de Onoare „Andersen” a Consiliului

In ter naþional de Literaturã pentru Copii ºi Tineret (1988);
? Premiul pentru poezie acordat de revista „Fla -

cãra” (1989);
? Premiul Mare pentru literaturã al Fundaþiei

„Cres cent”, Bucureºti (1990);
? Marele Premiu „Her cu les” pentru literaturã (1991);
? Titlul onorific Scriitor al poporului din Re pu -

blica Moldova (1992);
? Premiul revistei „Europa” pentru poziþia lui re -

alistã în privinþa unitãþii naþionale (1992);
? Premiul „Putna” al Festivalului Eminescu, edi -

þia a II-a (1993);
? Premiul internaþional pentru poezie „Lucian

Bla ga” (1994);
? Premiul spe cial al Uniunii Scriitorilor din Re -

publica Moldova pentru Albinuþa - cartea preºcolarilor
români de pretutindeni (1994);

? Laureat al sãptãmânalului „Literatura ºi Arta”
„pentru norocul de a-i fi contemporani, pentru curãþenia
lacrimii ºi neodihna verbului” (1994);

? Premiul „Poetul anului” acordat de Editura
„Adrian Pãunescu” ºi Marele Premiu pentru anul 1994
acordat de postul de televiziune Tele 7 ABC din România 
pentru cultivarea ºi protejarea limbii române (1995);

? Ordinul Republicii (1996);
? Premiul „Cartea anului” în cadrul Salonului Na -

þional de Carte Româneascã de la Iaºi, ediþia a VI-a
pentru volumul antologic Acum ºi în veac (1997);

? Premiul pentru poezie al Fundaþiei „Scrisul Ro -
mânesc” din Craiova (1997);

? Premiul „Op era Om nia” al Uniunii Scriitorilor
din Moldova (1999);

? Medalia guvernamentalã a României „Eminescu
– 150 de ani de la naºtere” (2000);

? Di ploma ºi trofeul Fundaþiei „România — 2000”;
? Laureat al sãptãmânalului „Literatura ºi Arta”

„pen tru verticalitate ºi dãruire întru Poezie ºi Frumos”
(2000);

? Premiul „Cartea de top” pentru Întregul cer la
Salonul de Carte de la Chiºinãu, ediþia a XII-a (2003);

? Premiul „Simpatia copiilor” pentru Albinuþa la
Salonul Internaþional de Carte pentru Copii din Chiºinãu
(2005);

? Titlul de Doc tor Honoris Causa al Universitãþii
Pedagogice „Ion Creangã” din Chiºinãu „pentru contri buþia 
la valorificarea tezaurului literaturii naþionale ºi merite deo -
sebite în completarea fondului didactico- me todic al învã -
þãmântului naþional cu opere remarcabile” (2005);
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? Titlul de Cetãþean de onoare al municipiului
Craiova;

? Titlul de Cetãþean de onoare al oraºelor Brãila,
Cãrbuneºti, Mizil, Petroºani, Topliþa, alãturi de alþi scrii -
tori (2006);

? Premiul pentru poezie al sãptãmânalului „Li te -
ratura ºi Arta” (2006);

? Titlul de Doc tor Honoris Causa al Academiei
de ªtiinþe a Republicii Moldova (2007);

? „Medalia de Aur” a Organizaþiei Mondiale de la
Geneva pentru Proprietatea Intelectualã (2007);

? Premiul „Ion Creangã” al Salonului In ter na þio -
nal de Carte pentru Copii - Chiºinãu (2008);

? Taina care mã apãrã, desemnatã „Cartea Anu -
lui” la Salonul Internaþional de Carte (SIC) - Chiºinãu
(2008);

? Laureat al sãptãmânalului „Literatura ºi Arta”
(2008);

? Premiul „Op era Om nia”, decernat la „Zilele
Cul turale Poesis 2008” (Satu Mare);

? Titlul de Doc tor Honoris Causa al Universitãþii
„Vasile Goldiº” din Arad (2008);

? Di ploma „Recunoºtinþã Naþionalã” ºi Trofeul
90 de ani de la Marea Unire pentru implicarea în sus -
þinerea unitãþii spirituale a românilor de pretutindeni la
Congresul Spiritualitãþii Româneºti, alãturi de Mihai
Cim poi (2008);

? Ordinul Naþional „Steaua României” în grad de
Mare Cruce, în semn de recunoºtinþã ºi înaltã apreciere
pentru dragostea ºi talentul cu care a militat, de-a lungul 
întregii sale vieþi, prin puterea cuvântului, pentru con -
vieþuirea oamenilor în pace ºi înþelegere, rãmânând în
sufletul tuturor (post-mor tem - 20 ianuarie 2009);

? Titlul de Cetãþean de onoare al oraºului Chi -
ºinãu (post-mor tem - 2009).

Cãlãtor prin România...

Când ºi-a dat seama cã pe malul drept al Prutului

trãiesc tot români ºi-a dorit cu ardoare sã ajungã în
România, sã-ºi cunoasã fraþii de acelaºi neam.

Din Basarabia vã scriu,
Dulci fraþi de dincolo de Prut.
Vã scriu cum pot ºi prea târziu,
Mi-e dor de voi ºi vã sãrut.
(Taina care mã apãrã. Iaºi : Princeps Edit, 2008, p. 161).

1973 – primul con tact cu Pat ria-Mamã, în cadrul
unei delegaþii sovietice. Se întâlneºte cu redactorii re -
vistei Secolul XX ºi cu Nichita Stãnescu; viziteazã mã -
nãs tirile Dragomirna, Putna, Suceviþa, Vãratec, Voroneþ.

Dacã unii doreau ºi doresc sã ajungã în Cos mos,
eu viaþa întreagã am dorit sã trec Prutul. Am reuºit sã-l
trec îngrozitor de târziu – abia la începutul anilor ’70.
Cred cã a fost cea mai fericitã zi din viaþa mea. 

(Acum ºi în veac. Bucureºti : Litera Internaþional ; Chiºinãu :
Litera, 2001, p. 451).

Am cunoscut România abia în 1973. Mergeam
prin Herãstrãu ºi citeam inscripþiile cu litere româneºti:
„Nu rupeþi florile! Nu cãlcaþi iarba!”. Le citeam cu
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„A fi basarabean în ziua de azi” - 
câteva gânduri de Grigore Vieru

La Chiºinãu mã simt între strãini, la Bucureºti – printre înstrãinaþi. Mã simt minunat la Iaºi, Cluj-Napoca, 
Craiova, Timiºoara, Curtea de Argeº. La Bucureºti îi multã lume stricatã ºi hapsânã. Dar tot de Bucureºti mi se
face dor atunci când lipsesc din el. Poate cã cel mai bine este în tren, în drumul dintre cele douã maluri ale
Prutului. În tren, nu ºtiu de ce, cred cã mã aºteaptã în faþã ceva deosebit de frumos.

Dar nu sunt navetist. Locuiesc per ma nent în cãrþile mele ºi – iartã-mi nemodestia – în respectul atâtor
oameni. Spre deosebire de trepãduºii de la Contrafort care mã pârau nu demult Dilemei bucureºtene cã aº fi o
lacrimã navetistã… Eu cred cã este mai bine sã fii o lacrimã navetistã decât sã n-ai la cine merge, decât sã nu te
aºtepte nimeni.

Cum vãd România? Se spune cã marele filosof chinez, Con fu cius, vãzuse într-o zi niºte purceluºi sugând 
mamelele unei scroafe când scroafa tocmai murise. Deodatã, purceluºii s-au oprit ºi s-au îndepãrtat. Pentru cã
maica lor nu-i mai privea ºi îºi schimbase ºi starea. Ei iubiserã în ea nu corpul, ci cele ce-i însufleþea.

Mã întreb, uneori, în clipele mele de prãbuºire sufleteascã: sã fi murit oare pentru românii basarabeni
mãicuþa lor România, cã unii dintre ei au început sã se îndepãrteze de ea?! ªi tot eu îmi rãspund: cum sã fi murit
când mii de elevi ºi tineri români din Basarabia îºi fac studiile în cele mai bune licee ºi universitãþi din Þarã?!
Când atâtea alte minunate lucruri face Þara pentru noi! 

(preluare — ARP)



lacrimi, ca pe niºte poeme; atât de frumoasã e limba
noastrã. Mi-a încolþit gândul sã rãmân în România, sã
cer azil pol i tic. Dar mi-a dat seama cã nu sunt re al ist.
M-ar fi returnat la Chiºinãu ºi de acolo aº fi fost trimis în
Si be ria.

(Taina care mã apãrã. Iaºi : Princeps Edit, 2008, p. 18).

1974 – invitat oficial de Uniunea Scrii torilor din
România, viziteazã Transilvania alãturi de Radu Cârneci.

1977 – la invitaþia Uniunii Scriitorilor din Ro -
mânia, viziteazã, alãturi de soþia sa, Raisa, mai multe
oraºe din România: Bucureºti, Cluj-Napoca, Constanþa,
Iaºi. 

1989 – turneu în Moldova de peste Prut alãturi de
interpreþi ºi compozitori de muzicã uºoarã din Basarabia. 

Peste tot lumea îl primea pe Vieru ca pe un trimis
mesianic, îi atingea hainele, îi cerea autografe, îi so -
licita, cu aviditate ºi încrâncenare, o privire, un cuvânt,
un zâmbet, ºi pe toate scenele turneului pornit de la
Botoºani, unde am prezentat 7 spectacole în 3 zile (apoi
la Suceava, Rãdãuþi, Fãlticeni, Putna, Dorohoi, Iaºi,
Bacãu, Vaslui, Focºani º.a.), am putut vedea aevea, stân -
du-i alãturi, cum el îºi reîncãrca bateriile trupului os -
tenit, mãcinat de boli ºi slãbiciuni, de la energia
in can descentã a publicului pe care o trimitea îndãrãt,
aceluiaºi pub lic, prin forþa verbului ºi spiritului sãu.

(http://www.luceafarul.net/diverse/recviem-pentru-grigore-
vieru.html).

1990 – a fost primul basarabean care a trecut Prutul 
într-o barcã de cauciuc.

1992 – îl viziteazã pe poetul Dumitru Matcovschi
la Sanatoriul de la Otopeni.

1993 – invitat de cãtre I.P.S. Nestor Vornicescu,
mitropolitul Olteniei, viziteazã mãnãstirile din Oltenia.

1995 – sãrbãtorit oficial la Bucureºti cu ocazia
împlinii a 60 de ani, de cãtre Statul Român, sub înaltul
patronaj al Preºedintelui Ion Iliescu, în prezenþa celor
douã Camere ale Parlamentului, a Guvernului; sãrbã -
torirea s-a extins ul te rior peste întreg spaþiul românesc.

– participã la deschiderea festivã a cursurilor, e -
diþia din vara anului 1995, a Universitãþii de Varã „Ni -
colae Iorga” de la Vãlenii de Munte.

1996 – prezent la înmormântarea lui Marin Sorescu.
1998 – participã, la Alba Iulia, la sãrbãtorirea a 80

de ani de la Marea Unire.

Da, eu vin de fiecare datã în Þarã cu mare dor de
fraþii noºtri, vin pentru mîngîiere. Or mîngîierea mea
este limba noastrã, cîntecul ºi dulceaþa ei, este dragostea 
ºi dorul vostru pentru noi, românii din Basarabia, dra -
gostea care mã þine în viaþã.

(Eminescu sã ne judece... Interviu realizat de Georgeta
Adam. Literatura ºi Arta, nr. 14 (2382), 4 apr. 1991, p. 4).

2002 – se întâlneºte, la Buºteni, cu bibliotecarii ºi
le oferã gratuit cartea sa Strigat-am cãtre Tine, apãrutã la
Editura Litera Internaþional.

2003 – invitat la deschiderea Salonului de Carte,
organizat de Biblioteca Judeþeanã „Nicolae Milescu Spã -
tarul” din Vaslui ºi la sãrbãtorirea lui Eugen Simion, care
împlinea 70 de ani. 

2005 – sãrbãtorit de Ac a de mia Românã, de Liga
Culturalã pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni ºi
de alte instituþii. 

– prezent la „Zilele Basarabiei ºi Bucovinei”,
ediþia I, organizate de Primãria Craiova.

2006 – participã la „Zilele Marin Sorescu”, ediþia a 
VI-a, organizate de Primãria Craiova.

– prezent la „Zilele Basarabiei ºi Bucovinei”,
ediþia II-a, organizate de Primãria Craiova.

– participã la deschiderea Salonului Internaþional
de Carte Româneascã organizat la Iaºi. 

2007 – vine la Bucureºti, dupã o grea încercare de
sãnãtate, sã-l revadã pe prietenul sãu, Adrian Pãunescu.

2008 – întreprinde o cãlãtorie mai lungã prin loca -
litãþile: Iaºi, Mizil, Tg. Neamþ, Câmpina, Satu Mare,
Orãºtie, Brad, Geoagiu, Vânãtori-Neamþ, Bucureºti,
Alba Iulia.

– prezent la manifestãrile prilejuite de ziua de
naºtere a lui Ion Creangã la Bojdeuca „Ion Creangã” din
Þicãu-Iaºi.

– participã la Festivalul de poezie „Agatha Gri -
gorescu Bacovia” de la Mizil.

– prezent la Iaºi cu ocazia lansãrii volumului Taina 
care mã apãrã, ul tima carte apãrutã în timpul vieþii au -
torului.

– participã la întâlnirile ocazionate de sãrbãtorirea
a 90 de ani de la Unirea Basarabiei cu România, de pe
ambele pãrþi ale Prutului.

De-ai curge, tu, Prutule,
De-ai curge pe Nistru,
Sã nu mã desparþi
De fraþii mei! …

De-ai curge, tu Prutule,
De-ai curge pe Olt,
Sã nu mai fiu întrebat
Ce caut,
Ce caut în Þara mea?! 
(Cele mai frumoase poezii. Bucureºti : Jurnalul, 2009,
p. 243). 

Încercãri ºi cumpene din viaþã,
regizate de „spânul roºu”:

A trãit din plin sãrãcia ºi suferinþele provocate de
rãzboi, de alipirea Basarabiei la U.R.S.S., dar ºi lipsa
tatãlui, care murise pe front.

Flãmândã ºi desculþã a fost copilãria ºi ado les -
cenþa mea. Flãmând ºi desculþ strãbãteam pe jos opt
kilometri pânã acasã, în satul na tal, de la ºcoala din
Lipcani, un orãºel de pe malul stâng al Prutului – unde
îmi fãceam studiile medii.

(Nu am venit sã mã credeþi, am venit sã vã cred : Interviu 
cu academicianul Grigore Vieru. [A consemnat] Ion Anton.
Flacãra lui Adrian Pãunescu, 3, nr. 6 (73), 6 feb. 2003, 
p. 19).

Copil fiind, doi ani la rând ('46-'47) m-am «ali -
mentat» numai cu ºtir ºi lobodã. Au urmat apoi încã trei
ani de foamete (‘51-‘53), la ªcoala Medie din Lipcani.
Facultatea am început-o sub semnul aceleiaºi cumplite
sãrãcii. Bineînþeles cã dupã atâta nouã «fericire» în
primãvara primului an de studii universitare mi-au fost
atacaþi ambii plãmâni. Este o minune cã am scãpat cu
viaþã. Dupã cum o minune este ºi faptul cã am scãpat viu
din cinci accidente: trei programate ºi douã în tâm plã -
toare cu adevãrat. Dar poate cã cea mai groaznicã a fost
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foametea spiritualã. Fiind furat în copilãrie ºi ado les -
cenþã de clasicii literaturii noastre, a trebuit sã-i re -
cuperez, studiindu-i mai mult noaptea. Astfel mi-am
pier dut somnul ºi nu mai pot dormi aproape de 40 de ani.
Dacã aþipesc pentru douã-trei ore sunt fericit.

(Codreanu, Theodor. Postfaþã – Duminica mare a lui Grigore 
Vieru. În: Vieru, Grigore. Taina care mã apãrã. Iaºi :
Princeps Edit, 2008, p. 472-473).

Aflat în prima linie a luptei pentru grafia latinã,
pentru oficializarea limbii române, poetul este ameninþat
cu moartea, este bãtut cu pietre ºi scuipat în plinã stradã. 

Nu am liniºte ºi pace nici atunci cînd merg pe
stradã sau cãlãtoresc cu transportul în comun, cãci
destui „internaþionaliºti”, cînd mã vãd, se uitã cu ochii
pe dos la mine, ca ºi cum le-am pus pistolul în piept
mînîndu-i spre Siberii. Cred cã tot ei au pus la cale pe
odraslele lor mici sã arunce cu pietre în mine în chiar
preajma blocului în care locuiesc de aproape douãzeci
de ani fãrã sã ating pe cineva cu un cuvînt.

(Internaþionalismul este o floare frumoasã pe care trebuie sã
fii nebun sã nu vrei s-o miroºi – dar unde-i? In ter loc u tor:
Boris Vieru. Literatura ºi Arta, nr. 40 (2304), 28 sep. 1989, 
p. 4).

Ne-am pornit aºadar, pe la 6 dimineaþa spre
Vaslui, la un sa lon de carte ºi la sãrbãtorirea lui Eugen
Simion la 70 de ani. (...) ªi tot în plinã vitezã fiind,
[maºina grãnicerilor] a lovit automobilul nostru. (...)

Eu am trecut prin atâtea, în toatã viaþa mea, de
mic copil, de altfel, prin boli, prin foamete în 1946-’47,
cu ºtir ºi lobodã, cu buruieni, am trecut prin foamete la
facultate, prin tuberculozã, prin alte boli, apoi am re -
zistat fiind batjocorit ºi urmãrit acolo, în Basarabia, cã
sunt „vândut românilor”.

(Atentat împotriva lui Grigore Vieru. [Interviu realizat de]
Andrei Pãunescu. Flacãra lui Adrian Pãu nescu, 3, nr. 50
(117), 11 dec. 2003, p. 8).

Dupã anul 2000 este denigrat, în unele periodice
(Flux, Moldova Suveranã) din Chiºinãu, ca „spion român”.

 „Spion român plãtit de Bucureºti”, „om care vrea 

sã transforme 4 milioane de moldoveni în sclavi pentru
români”, „spion al Moscovei”, „terorist”, „KGB-ist”,
„ucigaº”, „antistatalist”, „profitor”, „individ capabil
sã facã lovituri de stat”, „potenþial asasin al lui Iurie
Roºca”, „autor al unor poezii idioate”, „autor de cân -
tece bisericeºti”, „autor al unei antologii de poezie,
refuzatã de 16 post-moderniºti pe motiv cã aceºtia s-ar fi
simþit acolo ca într-un azil de bãtrâni”, „poet me dio -
cru”, „plagiator”, „individ fãrã patrie”, „mamifer - nu
se mai saturã s-o cânte pe mamã-sa”, „tâlhar de cântece
strãine”, „con form ist”, „porc necastrat”, „copil cãzut
în cap de pe sobã ºi de atunci rãmânând tâmpit”, „duº-
 man deschis al Moldovei lui ªtefan” etc., etc.

(Strâmbeanu, Andrei. Bucuraþi-vã, duºmani ai poeziei,
Poetul a murit!… Literatura ºi Arta, nr. 4, 29 ian. 2009, p. 1).

La 5 decembrie 2005, poetul Grigore Vieru a su -
ferit un ac ci dent sus pect ce i-ar fi putut curma viaþa.
Poetul s-a declarat convins cã nu a fost vorba de o
situaþie întâmplãtoare ºi banalã.

Încolþit ºi hãituit din toate pãrþile, ameninþat zi de
zi cu moartea, poetul a supravieþuit terorii prin credinþã
ºi convingerea cã îºi face datoria în faþa timpului ºi a
nea mului sãu. 

(Reniþã, Alecu. La moartea lui Grigore Vieru : Sufletul
neînvins al Basarabiei. For mula AS, 19, nr. 853 (3), 23-30
ian. 2009, p. 22).

Era urât cel mai mult, nu pentru omenia ºi poezia
lui (deºi avea ºi aici destui invidioºi), ci pentru cã visa
România.

(Dabija, Nicolae. La moartea lui Grigore Vieru : Fratele lui
Eminescu. For mula AS, 19, nr. 853 (3), 23-30 ian. 2009, 
p. 22).

Tot mai îndurerat, asistã la pierderea treptatã a
ceea ce s-a câºtigat în bãtãlia pentru limba românã. Visul
sãu de reîntregire a României devine tot mai îndepãrtat.

*** 
La 16 ianuarie 2009, poetul a suferit un grav ac ci -

dent de circulaþie, în apropiere de Chiºinãu. La 48 de ore
dupã ac ci dent, inima lui Grigore Vieru a încetat sã batã,

pe fondul unor poli trau ma tis -
me mul ti ple ºi al unei in sufi -
cienþe a sistemelor ºi or ga-
nelor.

A murit cu visul de a
vedea înfãptuitã unirea Ba sa -
rabiei cu pat ria-mamã, vis pe
care l-a purtat mereu în suflet,
nu cu naivitate, ci cu sta tor -
nicia celui care crede în desti -
nul þãrii sale. Lui Grigore
Vieru nu i-a fost fricã de
moarte.

Nu am, moarte, cu tine nimic.
Eu nici mãcar nu te urãsc

(Taina care mã apãrã. Iaºi :
Princeps Edit, 2008, p. 137).

Ziua funeraliilor lui
Grigore Vieru a fost declaratã
zi de doliu naþional în Re -
publica Moldova.
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Liniºtea lacrimii : versuri. Craiova : Scrisul Românesc, 2006. 239 p.

Soare, Soare, domn frumos! Chiºinãu : Prut Internaþional, 2008. 32 p.

Cele mai frumoase poezii. Bucureºti : Jurnalul, 2009. 288 p. 

Vol ume în colaborare:

Muguri. Chiºinãu : ªcoala sovieticã, 1957. 32 p. (Cu Gh. Vodã, S. Saka).

Steluþa : carte de citire pentru cl. l. Chiºinãu : Lu mina, 1969. 184 p.: il. 
color. (Cu M. Aftenii, S. Bolduratu).

Abecedar. Chiºinãu : Lu mina, 1970. 106 p. (Cu Spiridon Vangheli ºi
Igor Vieru).

[Altã ediþie] : Chiºinãu : Lu mina, 1984. (Cu M. Afteni ºi P.
Petric).

Codrule, codruþule. Chiºinãu : Lu mina, 1970. 44 p. : il. color. (Cu
Spiridon Vangheli).

De dragoste. Chiºinãu : Literatura artisticã , 1978. (Cu Mihai Cimpoi).

În vol ume:

Constelaþia lirei : antologia poeþilor din R.S.S. Moldoveneascã.
Bucureºti : Cartea Româneascã, 1987, p. 341-362.

Din grãdina copilãriei : Culegere de poezii pentru elevii din clasele
I-IV. Lucrare îngrijitã de Silvestru Boatcã ºi Simona Prunã. Bucureºti :
Recif, 1996, p. 141, 173, 178-182.

Mo ment po etic 5. Chiºinãu : Cartier, [1996], p. 3.

Mo ment po etic 8. Chiºinãu : Cartier , [1998], p. 18-19.

Eterna iubire : antologie : versuri de dragoste ale poeþilor din Basarabia 
ºi Nordul Bucovinei 1900-2000. Bucureºti : Editura Biodova ; Cronica
Românã, 1999, p. 68.

Vol ume îngrijite, prefaþate ºi/sau postfaþate:

Cântec din frunzã : micã antologie a poeziei tinere moldoveneºti.
Chiºinãu : Cartea Moldoveneascã, 1965. 318 p.

Stele peste munþi : [versuri ale poeþilor armeni]. Alcãt.: Gr. Vieru º.a.
Chiºinãu : Cartea Moldoveneascã, 1971. 164 p.

De dragoste : antologie liricã. Selecþie de Gr. Vieru. Chiºinãu : Cartea
Moldoveneascã, 1975. 359 p.

Mama, graiul : [culegere de versuri]. Antologie de Gr. Vieru. Chiºinãu :
Literatura artisticã, 1981. 200 p. 

Ed. a 2-a. Chiºinãu : Literatura artisticã, 1986. 250 p.
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Eminescu, M. Fiind bãiet pãduri cutreeram : versuri. Alcãt. ºi pref. de Gr. Vieru. Chiºinãu :
Literatura artisticã, 1983. 142 p.

Alexandru, Ioan. Imne. Selecþie de Grigore Vieru. Chiºinãu : Litera, 1997. 326 p.

Stãnescu, Nichita. Necuvintele : versuri. Selecþie de Grigore Vieru. Chiºinãu : Litera, 1997. 
399 p.

Cât de frumoasã eºti : [antologie de poezie româneascã]. Bucureºti : Litera Internaþional ;
Chiºinãu : Litera, 2004. 815 p. (Carte pentru toþi ; 1).

Interviuri (date ºi/sau luate):

Cred cã mai toate cãrþile noastre sînt un fel de abecedare. [A con semnat Serafim Saka].
Moldova, nr. 8, 1974, p. 24-25.

Internaþionalismul este o floare frumoasã pe care trebuie sã fii nebun sã nu vrei s-o miroºi –
dar unde-i? In ter loc u tor: Boris Vieru. Literatura ºi Arta, nr. 40 (2304), 28 sep. 1989, p. 4.

Eminescu sã ne judece... Interviu realizat de Georgeta Adam. Li teratura ºi Arta, nr. 14
(2382), 4 apr. 1991, p. 4.

 — Noi, basarabenii, sîntem ca niºte copii orfani. Noi, românii din Basarabia
sîntem aºa cum ar zice celebrele versuri folclorice: «Nu sîntem sãraci de-avere, ci
sãraci de mîngîiere».

Totuºi, dacã dragoste nu e, nimic nu e! Literatura ºi Arta, 12 mar. 1998, p. 5.

În loc de postfaþã : (Eugen Comarnescu în di a log cu Grigore Vieru). În: Vieru, Grigore.
Strigat-am cãtre Tine. Bucureºti : Litera Internaþional ; Chiºinãu : Litera, 2002, p. 534-546.

Suntem un popor blestemat, pe care-l iubesc cu disperare. [Interviu realiz. de] Vartan
Arachelian. Flacãra lui Adrian Pãunescu, 2, nr. 9, 7 mar. 2002, p. 5.

Dreptul la moralitate sau dreptul la imbecilitate? : interviu cu Grigore Vieru. [Realizat de]
Nina Josu. Flacãra lui Adrian Pãunescu, 2, nr. 16 (32), 25 apr. 2002, p. 4.

„Sã-mi cer scuze cã simt româneºte?!” [Interviu realizat de] Nina Josu. Flacãra lui Adrian
Pãunescu, 2, nr. 17 (33), 2 mai 2002, p. 4.

„Ne mãcinãm din cauza neunirii noastre”. [Interviu realizat de] Nina Josu. Flacãra lui Adrian
Pãunescu, 2, nr. 18 (34), 9 mai 2002, p. 4.

„Fac parte din cea mai victimizatã generaþie în fostul imperiu so vietic”, afirmã poetul
Grigore Vieru. [A consemnat] Eugenia Guzun. Flacãra lui Adrian Pãunescu, 2, nr. 40 (56), 10
oct. 2002, p. 16.

„S-a rupt veriga de aur între femei ºi familie” afirmã poetul Grigore Vieru. [A consemnat]
Eugenia Guzun. Flacãra lui Adrian Pãunescu, 2, nr. 41 (57), 17 oct. 2002, p. 16.

Limba românã este NATO-ul meu care mã apãrã. Interviu realiz. de Magda Sãndulescu.
Flacãra lui Adrian Pãunescu, 3, nr. 5 (72), 30 ian. 2003, p. 26.

Dragostea pentru limba românã a devenit pentru mine o religie. Acolo, sus, în
cerul limbii române, mã simt fericit ca în Cerul lui Dumnezeu. Nimeni ºi nimic, în afarã 
de copiii mei, nu-mi poate însemna inima ca limba noastrã.

Nu am venit sã mã credeþi, am venit sã vã cred : Interviu cu aca demicianul Grigore Vieru. [A
consemnat] Ion Anton. Flacãra lui Adrian Pãunescu, 3, nr. 6 (73), 6 feb. 2003, p. 19.

Rãzmeriþã, Anatol. „Crãciunul ºi Paºtele cuprind în ele ETER NITA TEA”. [Interviu realiz.
de] Grigore Vieru. Flacãra lui Adrian Pãu nescu, 3, nr. 10 (77), 6 mar. 2003, p. 21.

Rãzmeriþã, Anatol. „Hotarele le fac oamenii, neamul îl face numai Dumnezeu”. Interviu
realizat de Grigore Vieru. Flacãra lui Adrian Pãunescu, 3, nr. 12 (79), 20 mar. 2003, p. 19.

Atentat împotriva lui Grigore Vieru. [Interviu realizat de] Andrei Pãunescu. Flacãra lui Adrian
Pãunescu, 3, nr. 50 (117), 11 dec. 2003, p. 8.

Basarabia este un copil înfãºat în sârmã ghimpatã. [Interviu realizat de Adrian Pãunescu].
Flacãra lui Adrian Pãunescu, 4, nr. 9 (128), 26 feb. 2004, p. 5.

Limba în care creezi trebuie sã fie atotcuprinzãtoare miºcãrii su fletului ºi cugetului : di a log:
Alexandru Bantoº - Grigore Vieru. Limba românã, nr. 1-3, 2005, p. 17-25.

Sunt învinuit cã alerg dupã slavã. [Interviu realizat de] Ion Proca. Flacãra lui Adrian Pãunescu,
7, nr. 8 (231), 24 feb.-2 mar. 2006, p. 5.

Sunt ataºat de Fãnuº, acest mare cãrturar : În aula Academiei Ro mâne, Vieru, Cimpoi ºi
Dabija sunt acasã. Interviuri de Ion Predoºanu. Flacãra lui Adrian Pãunescu, 7, nr. 14 (237),
7-13 apr. 2006, p. 14.

Grigore Vieru, ieºit pentru o zi din spitalul de la Chiºinãu, se con feseazã prietenului sãu de la
Bucureºti, A.P. Flacãra lui Adrian Pãunescu, 7, nr. 21 (244), 26 mai-1 iun. 2006, p. 1, 4.

Flacãra vie a cuvântului. [A consemnat Gheorghe Doni]. Natura, nr. 2, 2007, p. 6; Literatura ºi
Arta, nr. 15, 12 apr. 2007, p. 4.

Razele Medaliei de Aur mi-au încãlzit inima : [Interviu realizat de Cons. N. Josu].  Flacãra lui
Adrian Pãunescu, 8, nr. 6 (277), 16 feb.-22 feb. 2007, p. 8-9; nr. 18 (289), 11-17 mai 2008, p. 6;
nr. 19 (290), 18-24 mai 2007, p. 5.

„Sunt o inimã care cugetã” : Grigore Vieru în di a log cu Andrei Strâmbeanu. Flacãra lui Adrian
Pãunescu, 8, nr. 25 (296), 29 iun.-5 iul. 2007, p. 11.
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SCRISOARE DIN
BASARABIA

Cu vorba-mi strâmbã ºi pripitã
Eu ºtiu cã te-am rãnit, spunând
Cã mi-ai luat ºi grai, ºi pitã,
ªi-ai nãvãlit pe-al meu pãmânt.

În vremea putredã ºi goalã
Pe mine, frate, cum sã-þi spun,
Pe mine m-au minþit la ºcoalã
Cã-mi eºti duºman, nu frate bun.

Din Basarabia vã scriu,
Dulci fraþi de dincolo de Prut.
Vã scriu cum pot ºi prea târziu,
Mi-e dor de voi ºi vã sãrut.

Credeam cã un noroc e plaga,
Un bine graiul cel sluþit.
Citesc azi pe Arghezi, Blaga –
Ce tare, Doamne,-am fost minþit!

Cu pocãinþã nesfârºitã
Mã rog iubitului Iisus
Sã-mi ierte vorba rãtãcitã
Ce despre tine, frate,-am spus.

Din Basarabia vã scriu,
Dulci fraþi de dincolo de Prut.
Vã scriu cum pot ºi prea târziu,
Mi-e dor de voi ºi vã sãrut.

Aflând cã frate-mi eºti, odatã
Scãpai o lacrimã-n priviri
Ce-a fost pe loc ºi arestatã
ªi dusã-n ocnã la Sibiri.

Acolo-n friguroasa zare,
Din drobul mut al lacrimei
Ocnaºii scot ºi astãzi sare
ªi nu mai dau de fundul ei.

Din Basarabia vã scriu,
Dulci fraþi de dincolo de Prut.
Vã scriu cum pot ºi prea târziu,
Mi-e dor de voi ºi vã sãrut.

NU AM, MOARTE, 
CU TINE NIMIC...

Nu am, moarte, cu tine nimic,
Eu nici mãcar nu te urãsc
Cum te blestemã unii, vreau sã
zic,
La fel cum lu mina pârãsc.



Umilinþa, cel mai sângeros tiran : Di a log Vieru-Strâmbeanu. Flacãra lui Adrian Pãunescu, 8, nr. 
26 (297), 6-12 iul. 2007, p. 6.

Republica Moldova nu are alt drum decât cel care duce în România : Di a log
Vieru-Strâmbeanu. Flacãra lui Adrian Pãunescu, 8, nr. 27 (298), 13-19 iul. 2007, p. 6.

Patriotismul nostru nu este o slãbiciune sentimentalã, ci o datorie bãrbãteascã : [interviu
realizat de Adalbert Gyuris]. Convorbiri lite rare, 142, nr. 8, aug. 2008, p. 6-8.

„Bucuria acestui turneu s-a prelins ca un bal sam pe rãnile inimii mele”. Consemnare: Nina
Josu. Literatura ºi Arta, nr. 50 (3302), 11 dec. 2008, p. 1. 

În periodice:

Poezii:

Bãrbaþii Moldovei. Nistru, 1967.

Legãmânt ; Imn limbii materne ; Rãsai ; Am primit un dar ceresc ; Moºtenim din
moºi-strãmoºi ; Eminescu ; A limbii noastre vrajã ; Noi în grai sîntem popor. Literatura ºi
Arta, nr. 27 (2291), 29 iun. 1989, p. 5.

Pat ria ºi graiul ; Pentru ea ; Cîntare scrisului nostru ; Graiul nea mului ; Rugãciune nouã ;
Se cuvine o pace ; Salvaþi-vã prin limbã ; Iertare ; Cîntã soare, cîntã stea ; Izvor de apã vie.
Literatura ºi Arta, nr. 35 (2299), 24 aug. 1989, p. 5.

Ascultã ; O mie de clopote. Literatura ºi Arta, nr. 40 (2304), 28 sep. 1989, p. 4.

Ded Moroz [Moº Crãciun] în Lituania. Literatura ºi Arta, nr. 2 (2370), 10 ian. 1991, p. 2.

Leagãn ºi cruce. Literatura ºi Arta, nr. 8 (2376), 21 feb. 1991, p. 1.

Calea sângelui. Limba românã, nr. 3-5 (57-59), mar.-mai 2000, p. 253.

Chipul în ape rãsfrânt. Flacãra lui Adrian Pãunescu, 1, nr. 5, 4 oct. 2001, p. 1.

De-ai curge tu, Prutule. Flacãra lui Adrian Pãunescu, 1, nr. 13, 29 nov. 2001, p. 15.

Poem ; Logosul ºi muzica. Flacãra lui Adrian Pãunescu, 2, nr. 1, 10 ian. 2002, p. 19.

Ruga. Flacãra lui Adrian Pãunescu, 2, nr. 49 (65), 12 dec. 2002, p. 17.

Cântec de la noi. Flacãra lui Adrian Pãunescu, 3, nr. 22 (89), 29 mai 2003, p. 1.

Privighetoarea pe cruce. Unu (Oradea), 16, nr. 1-2, trim. I-II 2005, p. 1.

Reaprindeþi can dela. Flacãra lui Adrian Pãunescu, 5, nr. 5 (176), 11-17 feb. 2005, p. 1.

Am venit sã colindãm. Literatura ºi Arta, nr. 48, 1 dec. 2005, p. 1.

Poeme. Re flex (Reºiþa), 7, nr. 1-6, ian.-iun. 2006, p. 24-25.

Nu am, moarte, cu tine nimic. Flacãra lui Adrian Pãunescu, 7, nr. 21 (244), 26 mai-1 iun.
2006, p. 1, 8, nr. 8 (279), 2-8 mar. 2007, p. 1.

Formular. Constelaþii ieºene, 1, nr. 2, iun. 2006, p. 4.

ªarpele ºi harpa : (cântec din spital). Literatura ºi Arta, nr. 29, 20 iul. 2006, p. 1.

Zavistea : (cîntec folcloric). Literatura ºi Arta, nr. 40, 5 oct.2006, p. 1.

Imnul Republicii Moldova. Literatura ºi Arta, nr. 51, 21 dec. 2006, p. 1.

Când te întorci ; Inima ta ; Dreapta laudã ; Pasãrea ; Întregul cer ; Sãrmanii copii ; Pat ria ;
poetul ; Am rupt acest trandafir ; Pãstrez în suflet ; Între Orfeu ºi Hristos. Glasul naþiunii, nr.
2, 1 feb.2007, p. 12.

Legãna-te-aº, legãna. Literatura ºi Arta, nr. 21, 24 mai 2007, p. 1.

Rugã. Natura, nr. 3, 2007, p. 8.

În aceeaºi limbã. Limba românã, nr. 1-2 (151-152), ian.-feb. 2008, p. 7.

Roua cântecului. Literatura ºi Arta, nr. 42 (3294), 16 oct. 2008, p. 5.

Articole:

Sãrmana þarã. Literatura ºi Arta, nr. 2 (2370), 10 ian. 1991, p. 2.

Despre ruºine ºi bunã creºtere. Literatura ºi Arta, nr. 21 (2389), 23 mai 1991, p. 1.

Basarabia uitatã. Flacãra lui Adrian Pãunescu, 1, nr. 1, 6 sep. 2001, p. 6.

Niºte gânduri. Flacãra lui Adrian Pãunescu, 1, nr. 6, 11 oct. 2001, p. 17; nr. 7, 18 oct. 2001, 
p. 19; nr. 9, 1 nov. 2001, p. 19; 2, nr. 42 (59), 24 oct. 2002, p. 1.

Cuvintele ºi muzica lui Marin Constantin. Flacãra lui Adrian Pãu nescu, 1, nr.18, 8 nov.
2001, p. 19.

Doamne, ocroteºte-i pe români! Flacãra lui Adrian Pãunescu, 2, nr. 3, 24 ian. 2002, p. 11.

Inimi de aur ºi morþi enigmatice. Flacãra lui Adrian Pãunescu, 2, nr. 5, 7 feb. 2002, p. 4.

Ei meritã un mon u ment. Flacãra lui Adrian Pãunescu, 2, nr. 6, 14 feb. 2002, p. 14.

Pe linia întâi a focului. Flacãra lui Adrian Pãunescu, 2, nr. 8, 28 feb. 2002, p. 8.

Nichita. Flacãra lui Adrian Pãunescu, 2, nr. 11, 21 mar. 2002, p. 26.

Prezentul ca o fiarã. Flacãra lui Adrian Pãunescu, 2, nr. 44 (60 ), 7 nov. 2002, p. 1

Este greu sã fii Adrian Pãunescu în Þara Româneascã. Flacãra lui Adrian Pãunescu, 3, nr. 29
(96), 17 iul. 2003, p. 15.

FAMILIA ROMÂNÃ IN MEMORIAM GRIGORE VIERU 13

Dar ce-ai face tu ºi cum ai trãi
De-ai avea mamã ºi-ar muri,
Ce-ai face tu ºi cum ar fi
De-ai avea copii ºi-ar muri?!
Nu am, moarte, cu tine nimic,
Eu nici mãcar nu te urãsc.
Vei fi mare tu, eu voi fi mic
Dar numai din propria-mi viaþã
trãiesc.
Nu fricã, nu teamã -
Milã de tine mi-i,
Cã n-ai avut niciodatã mamã,
Cã n-ai avut niciodatã copii.

ARS POETICA  

Merg eu dimineaþa, în frunte,
Cu spicele albe în braþe
Ale pãrului mamei.
Mergi tu dupã mine, iubito,
Cu spicul fierbinte la piept
Al lacrimii tale.
Vine moartea din urmã
Cu spicele roºii în braþe
Ale sângelui meu -
Ea care nimic niciodatã
Nu înapoiazã.
ªi toþi suntem luminaþi
De-o bucurie neînþeleasã.

STRIGÃT DE
DEZNÃDEJDE

Eu mor pe cruce pentru ea,
Iar lumea hohoteºte rea.
Nici nu ºtiu, iatã, în chinul meu,
De-am mai trãit!
Vesteºte-L, mamã, pe Dumnezeu
Cã am murit! 
Din pâine iau, sã pot zbura,
Cât de pe flori albina ia.
Dar tot eu sunt ºi judecat
Cã, trândãvind, m-am îmbuibat.
Nici nu ºtiu, iatã, în chinul meu,
De-am mai trãit!
Vesteºte-L, mamã, pe Dumnezeu 
Cã am murit!
Ajuns-am a umbla mereu
În braþe cu mormântul meu.
ªi nu ºtiu unde sã-l mai pun
Sã am un somn mai lin, mai bun.
Nici nu ºtiu, iatã, în chinul meu,
De-am mai trãit!
Vesteºte-L, mamã, pe Dumnezeu
Cã am murit!

(Poezie în manuscris care circulã pe

Internet drept „Doina”)



Gânduri vechi. Flacãra lui Adrian Pãunescu, 4, nr. 28 (147), 9-15 iul.
2004, p. 4.

Cred cã sunt de folos Þãrii. Flacãra lui Adrian Pãunescu, 5, nr. 10 (181), 
18-24 mar. 2005, p. 3.

Închideþi Nistrul. Flacãra lui Adrian Pãunescu, 5, nr. 11 (182), 25-31
mar. 2005, p. 6.

Miºcarea în infinit. Timpul, nr. 1, 6 dec. 2005, p. 9.

Prâslea cel voinic sau Avocaþii satanei. Literatura ºi Arta, nr. 4, 26 ian.
2006, p. 1; Flacãra lui Adrian Pãunescu, 7, nr. 5 (228), 3-9 feb. 2006, p. 14. 

Suferinþa ºi mânia unui poet. Literatura ºi Arta, nr. 17, 27. apr. 2006, p. 1.

Mârlanii : Scrisori din spital. Literatura ºi Arta, nr. 18, 4 mai 2006, p. 3.

Miºcarea în infinit : (Niºte gânduri). Literatura ºi Arta, nr. 32, 10 aug.
2006, p. 4-5.

În memoria lui Nicolae Sulac. Literatura ºi Arta, nr. 40, 5 oct. 2006, p. 1.

Doina ºi Ion ca oaste. Flacãra lui Adrian Pãunescu, 6, nr. 39 (262),
27 oct.-2 nov. 2006, p. 9.

Cumpãtul cu aþã. Literatura ºi Arta, nr. 44, 2 nov. 2006, p. 1, 4.

Bentiþa ca o coroanã. Literatura ºi Arta, nr. 46, 16 nov. 2006, p. 5.

Trei pete de sânge. Literatura ºi Arta, nr. 51, 21 dec. 2006, p. 4.

Natura, cea mai de demult Patrie. Literatura ºi Arta, nr. 3, 18 ian.
2007, p. 1.

ªi cântecul alinã. Literatura ºi Arta, nr. 8, 22 feb.2007, p. 1.

Corbul. Literatura ºi Arta, nr 19, 10 mai 2007, p. 1.

O precizare. Literatura ºi Arta, nr. 21, 24 mai 2007, p. 4.

Coada de topor ºi muchia lui. Literatura ºi Arta, nr. 23, 7 iun. 2007, p. 1.

Mihai Cimpoi în toate la locul sãu. Flacãra lui Adrian Pãunescu, 7 [8],
nr. 34 (304), 7-13 sep. 2007, p. 2.

Un om cât o lume. Literatura ºi Arta, nr. 38, 20 sep. 2007, p. 3.

Limba Românã, oastea noastrã naþionalã : Tes ta ment (discurs de
recepþie rostit de poet cu ocazia conferirii titlului Doc tor Honoris Causa
de cãtre Ac a de mia de ªtiinþe a R. Moldova). Limba românã, nr. 7-9
(145-147), iul.-sep. 2007, p. 6-10; Literatura ºi Arta, nr. 38, 20 sep.
2007, p. 4-5; Flacãra lui Adrian Pãunescu, 7 [8], nr. 39 (310), 5-11 oct.
2007, p. 7; nr. 40 (311), 12-18 oct. 2007, p. 7; nr. 41 (312), 19-25 oct.
2007, p. 7.

Îngerii au coborât pe pãmânt. Literatura ºi Arta, nr. 46, 15 nov. 2007, p. 1.

O, brad frumos! Literatura ºi Arta, nr. 50, 13 dec. 2007, p. 1.

Oameni ºi dihori. Literatura ºi Arta, nr. 48 (3300), 27 nov. 2008, p. 4.
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Mamin den’. Moscova : Diafil’m, 1979. l df.: ev. (lb. rusã).
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Elena ; Astã searã ; Clar de lunã. muz.: Ian Rajburg ; Graþie. muz.: P.
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Unde creºte-un pom pe glie. muz.: Iu. Þibulschi. Moscova : Melodiâ,
1987. l disc.

Vãzui tinereþea mea. muz.: G. Banariuc. Moscova : Melodiâ, 1987. 
l disc.

Zavistea ; Coasa : cântece pop. Moscova : Melodiâ, 1987. l disc.

Clopoþei. muz. de Iu. Þibulschi. Moscova : Melodiâ, 1988. l disc.

Cântã-mã, amor = Vospevaj menâ, lubov’. muz.: E. Doga. Moscova :
Melodiâ, 1989. l disc.

Dragã-mi este þara mea. Moscova : Melodia, 1989. l disc.

Mi-amintesc de-a mea copilãrie : muz. popularã. Moscova : Melodia,
1990. l disc. Felicia. muz.: A. Lozanciuc. Moscova : Melodia, 1991. l
disc.

Grigore Vieru recitã din versurile sale. Bucureºti : Electrecord, 1991.
l disc.

Simfoniâ èuvstv. muz.: I. Aldea-Teodorovici. Moscova : Melodia,
1991. l disc. (lb. rusã).

Vot ona kakaâ. Moscova : Melodiâ, 1991. l disc. (lb. rusã).

Rãsai. muz. de I. Aldea-Teodorovici ; interpr.: Doina ºi Ion
Aldea-Teodorovici. Bucureºti : Electrecord, 1992. l disc.

Emy. Chiºinãu-Bucureºti : [cântece de estradã]. Chiºinãu : Mu sic Mas -
ter SRL, 1998-1999. 1 casetã au dio.

Mocanu, Maria. Spune-mi ceva : [muzicã folk]. Chiºinãu : Djanoma
SRL: Mu sic Mas ter, 1998. 1 casetã au dio.

Nu voi uita. versuri: Grigore Vieru ; muz.: V. Dânga. Chiºinãu, 1999.
1 CD.

Zece cântece pentru copii. Muzica: Nicolae Caragia ; interpretã: Emy
Cibotãraº. Chiºinãu-Bucureºti, 1999. 1 CD.

Burghilã, Lenuþa. Mi-e dor de tine = Â po tebe skuèau : [cântece de
estradã]. Chiºinãu : Asoc. „Euro-Moldova Art”: Mas ter Mu sic, 2000. 
1 casetã au dio.

Cazacu, Alexandru. Re mem ber : [cântece de estradã]. Chiºinãu : Mu sic 
Mas ter SRL, 2000. 1 casetã au dio.

Sadovnic, Iurie. Enig matic woman : golden bal lads : [muz. folk].
Chiºinãu : Mu sic M Mas ter SRL, 2000. 1 casetã au dio.

Dor, dor. Versuri: Grigore Vieru ; muz.: Ian Raiburg ; Sãrutã-mã.
Versuri: Grigore Vieru ; muz.: Ion Aldea-Teodorovici. Chiºinãu, 2001.
1 CD.

Re gina mea. vers.: Grigore Vieru ; muz.: Mircea Guþu. Chiºinãu, 2001.
1 CD.

Destin. Voce : Anastasia Lazariuc ; muzicã : D. Radu ; N. Caragea ; I. A. 
Teodorovici ; A. Chiriac... versuri : D. Matcovschi ; Grigore Vieru...
Bucureºti : Intercont mu sic, 2004. 2 CD.

Adevãr vã spun. Versuri: Grigore Vieru ; in ter pret.: Vadim
Gheorghelaº. Chiºinãu, 2008. 1 CD.

Legãmânt. muz.: Iu. Sadovnic. Chiºinãu : ALFA, [s. a.]. 2 disc.

Stârcea, Alexei. Cântece. Moscova : Melodia, [s. a.]. 1 disc.

Vol ume traduse:

Tajc, Ia. Ploiþa cuminte : povestiri. Chiºinãu : Cartea moldoveneascã,
1959.

Tajc, A. Frãþiorul. Chiºinãu : Cartea moldoveneascã, 1960.

Pirelli, D. Giovannino ºi Pulceroso. Chiºinãu : Cartea Moldoveneascã,
1960.

Mihalkov, S. Nenea Stiopa - miliþian. Chiºinãu : Cartea Moldo ve -
neascã, 1962.

Raud, E. Aºa sau aºa. Chiºinãu : Cartea Moldoveneascã, 1962.

Tolstoi, L. Fiara groaznicã : [povestiri]. Chiºinãu : Cartea Moldo -
veneascã, 1962.

Ušinskij, K. Patru dorinþe : [povestire]. Chiºinãu : Cartea Moldo -
veneascã, 1962.

Èukovskij, K. Gâza-Bâza.  Chiºinãu : Cartea Moldoveneascã, 1962.

Èukovskij, K. Telefonul.  Chiºinãu : Cartea Moldoveneascã, 1962.
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Baruzdin, S. Pas dupã pas.  Chiºinãu : Cartea Moldoveneascã, 1963.

Verejskaâ, E. Otavã : povestire pentru copii.  Chiºinãu : Cartea Mol -
doveneascã, 1963.

Bogdanov, N. Zâmbetul lui Ilici : [povestiri].  Chiºinãu : Cartea
Moldoveneascã, 1964.

Perrault, Ch. Scufiþa roºie : poveste.  Chiºinãu : Lu mina, 1967 ;
Chiºinãu : Prut Internaþional, 2002.

Akim, Â. Fetiþa ºi leul.  Chiºinãu : Lu mina, 1975.

Akim, Â.Vulpiºor.  Chiºinãu : Lu mina, 1976.

Akim, Â. Frãþiorul Miºa. Trad. de Iu. Cârchelan ºi Grigore Vieru.
Chiºinãu : Literatura artisticã, 1980.

Èukovskij, K. Soarele furat ; Telefonul ; Necazul Fedorei. Trad. de A. 
Ciubotaru; Gr. Vieru, V. Teleucã.  Chiºinãu : Literatura artisticã, 1982.

Referinþe critice despre autor ºi operã:

Vol ume:

Cimpoi, Mihai. Mirajul copilãriei. Chiºinãu : Lu mina, 1968.  62 p.
(Lumea copiilor).

Dolgan, Mihail. Creaþia lui Grigore Vieru în ºcoalã.  Chiºinãu : Lu -
mina, 1984.  78 p. (Scriitorii moldoveni în ºcoalã).

Cimpoi, Mihai. Întoarcerea la izvoare. Chiºinãu : Literatura artisticã,
1985. 185 p. (Scriitori contemporani).

Bãileºteanu, Fãnuº. Grigore Vieru : Omul ºi poetul. Bucureºti : Editura 
Iriana, 1995. 128 p.

Gruia, Stelian. Poet pe Golgota Basarabiei. Bucureºti : Editura Emi -
nescu, 1995. 186 p.

Grigore Vieru : bibliografie. Alcãtuitã de Ludmila Pânzari. Chiºinãu :
Mu seum, 1995. 120 p.

Grigore Vieru : biobibliografie. Alcãtuitã de Maria Ilievici ; ediþie
susþinutã ºi îngrijitã de Claudia Balaban. Chiºinãu : Litera, 1997. 259 p.

Samoil, Nelly. Structuri metaforice în lirica lui Grigore Vieru : Tezã de
doctorat. Chiºinãu, 2000. 139 p.

[Altã ediþie]: Chiºinãu, 2002. 157 p.

Dolgan, Mihail. Grigore Vieru, adevãratul. Chiºinãu, 2003. 63 p.
(Eseu).

Codreanu, Theodor. Duminica mare a lui Grigore Vieru. Bucureºti :
Litera Internaþional ; Chiºinãu : Litera, 2004. 411 p. (Biblioteca ºco -
larului).

Grigore Vieru nu este numai copilul cel mare al neamului, ci
ºi Duminica Mare a neamului românesc de pretutindeni. Sau
mãcar o fãrâmã din ea. ªi nu pentru cã aºa a voit el, ci fiindcã
ceva inexplicabil l-a ales sã ne reprezinte în chip de supremã
sãrbãtoare creºtinã tocmai acolo unde nu e loc de sãrbãtoare a
neamului. Aºa se explicã de ce el este azi cel mai iubit dintre
poeþii români în viaþã. ªi nu e de mirare cã are ºi va avea
duºmani care nu înþeleg ºi nu pot iubi Duminica Mare a
neamului. Din felurite pricini, fireºte. Dar, în orice caz, cei care
n-au suferit ca Grigore Vieru pentru fiinþa neamului românesc
din Basarabia nu se vor putea bucura de Duminica Mare a
Poetului. Vor con tinua sã creadã cã jocurile lor in fan tile de
vorbe sunt cu mult mai preþioase.

Cimpoi, Mihai. Grigore Vieru : poetul arhetipurilor. Chiºinãu : Prut
Internaþional, 2005. 188 p. (Recitiri).

Un discipol al lui Orfeu : Omagiu poetului Grigore Vieru la 70 de ani.
Ed. îngrijitã de Raisa Vieru. Chiºinãu : Prut Internaþional, 2005. 252 p.

Þigãnuº, Vir gil Nistru. Grigore Vieru, iluminat de poezie. Chiºinãu :
Editura Universitãþii din Chiºinãu, 2006. 152 p.

Postolachi, Ve ron ica. Cuvântul ca in stru ment al magicului în poezia
lui L. Blaga ºi Gr. Vieru : studiu comparat. Chiºinãu : Pontos, 2007.
262 p.

În vol ume:

ªpac, Ion. Scriitorii Moldovei sovietice : indice bibliografic. Ed. a 2-a.
Chiºinãu : Cartea Moldoveneascã, 1969, p. 99-102.

Saka, Serafim. Aici ºi acum. Chiºinãu : Lu mina, 1976, p. 204-211.

Sorescu, Marin. Grigore Vieru ºi lirica esenþelor. În: Vieru, Grigore.
Izvorul ºi clipa. Bucureºti : Albatros, 1981, p. 5-9.

Cândroveanu, Hristu. Printre poeþi. Cluj-Napoca : Dacia, 1983,
p. 204-210.

Vom zice prin urmare, despre acest autor, cã el este un poet
nebãnuit de rar, ale cãrui cãrþi trebuie pãstrate pe raftul cel mai
de cinste al bibliotecii fiecãruia dintre noi, cei ce iubim poezia
mare ºi adevãratã.

Alexandru, Ioan. Grigore Vieru. În: Vieru, Grigore : Rãdãcina de foc :
Poeme ; Confesiuni. Bucureºti : Univers, 1988, p. 7-9.

Un pom înflorit este acest minunat cîntec din adîncurile
fiinþei, numit Grigore Vieru, cel mai cunoscut ºi iubit de toate
vîrstele, poetul de pe malul Prutului, dintr-un sat din R.S. Mol -
doveneascã. (...)

Un poet care ºi-a asumat greul unui grai trecîndu-l prin
inima sa ºi, încãrcat de rãbdare, înþelepciune ºi nouã frumuseþe,
îl întoarce se menilor sãi care-ºi deschid de bunãvoie inima sã-l
primeascã, pentru a-ºi duce mai demn pe mai departe viaþa în
spiritul dreptãþii, al iubirii ce covîrºeºte ºi poate birui totul, al
credincioºiei faþã de cele nepieritoare ºi al nãdãjduirii ce nu
poate da greº, un asemenea poet rãmîne-va „suflet în sufletul
neamului sãu”.

Crãciun, Vic tor. Postfaþã. În: Vieru, Grigore : Rãdãcina de foc : Poeme ;
Confesiuni. Bucureºti : Univers, 1988, p. 354-365.

Ciocanu, Ion. Reflecþii ºi atitudini : (Articole, eseuri, dialoguri). Chi -

ºinãu : Hyperion, 1992, p. 147, 162, 254, 261.

Pîslaru, Vl. Un poet al simbolurilor artistice naþionale. În: Vieru,
Grigore. Curãþirea fîntînii. Galaþi : Porto-Franco, 1993, p. V-XIII.

Cimpoi, Mihai. Basarabia sub steaua exilului. Bucureºti : Viitorul
Românesc, 1994, p. 90-92.

Munteanu, Romul. Jurnal de cãrþi. Vol. 5. Bucureºti : Li bra, 1994, 
p. 111-115.

Alexandrescu, Emil. Grigore Vieru – Harpa. În: Alexandrescu, Emil.
Analize ºi sinteze de literaturã românã : Clasele IX-XII. Iaºi : Editura
Moldova, 1995, p. 329.

Bãrboi, Constanþa ; Boatcã, Silvestru ; Popescu, Marieta. Arte
poetice : Literatura românã ºi cultura în ºcoalã. Bucureºti : Recif,
1995, p. 142-144.

Dabija, Nicolae. Libertatea are chipul lui Dumnezeu : (Basarabia
astãzi). Craiova : Scrisul românesc, 1997, p. 163-173.

Câteodatã mã gândesc cã dacã nu l-am fi avut pe Grigore
Vieru l-am fi inventat, din prea multã nevoie de el, mai ales în
unele momente de cotiturã ale istoriei mai recente. (...) 

Poetul a fost unul dintre cei care au ajutat revoluþiei ro -
mâneºti sã se declanºeze cu o clipã mai devreme, Basarabia fiind
în acele zile un exemplu pentru întreaga þarã, iar Grigore Vieru – 
un apostol al deºtep tãrii româneºti.

Simion, Eugen. Scriitori români de azi. Vol. 3. Bucureºti : Da vid ;
Chiºinãu : Litera, 1998, p. 187-196.

Dicþionarul esenþial al scriitorilor români. Coordonatori: Mircea Zaciu ;
Mar ian Papahagi ; Aurel Sasu. Bucureºti : Albatros, 2000, p. 883-886.

Micu, Dumitru. Istoria literaturii române : de la creaþia popularã la
postmodernism. Bucureºti : Editura SAECULUM I.O., 2000, p. 426.
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Cimpoi, Mihai. Grigore Vieru ºi timpul originar. În: Vieru, Grigore.
Strigat-am cãtre Tine : volum antologic de autor. Bucureºti : Litera
Internaþional ; Chiºinãu : Litera, 2002, p. 7-16; În: Orientãri artistice ºi
stilistice în literatura contemporanã. Vol. 1. Chiºinãu : Centrul ed i to rial
al USM, 2003, p. 120-130.

Strâmbeanu, Andrei. Poetul ca trandafirul... În: Vieru, Grigore.
Strigat-am cãtre Tine : volum antologic de autor. Bucureºti : Litera
Internaþional ; Chiºinãu : Litera, 2002, p. 17-28.

Grosu, Lidia. Aspecte ale poeticii dorului în poezia lui Grigore Vieru.
În: Orientãri artistice ºi stilistice în literatura contemporanã. Vol. 1.
Chiºinãu : Centrul ed i to rial al USM, 2003, p. 245-251.

Rusu, Dorina N. Membrii Academiei Române : 1866-2003 : dicþionar.
Ediþia a 3-a, rev ºi ad. Bucureºti : Editura Enciclopedicã ; Editura
Academiei Române, 2003, p. 877.

Agache, Catinca. Literatura românã în þãrile vecine 1945-2000. Iaºi :
Princeps Edit, 2005, p. 160, 161, 164, 165, 169-177, 188, 235-240, 247,
262, 287, 292, 357, 395, 401, 410, 417, 428, 439, 447, 448, 450, 451,
452, 455, 456, 458, 463, 470.

Pârja, Gheorghe. Dialoguri cu ferestre spre nord. Cluj-Napoca : Edi -
tura Limes, 2005, p. 97-108.

ªtefãnescu, Alex. Istoria literaturii române contemporane : 1941-
 2000. Bucureºti : Maºina de scris, 2005, p. 419-426, 1091, 1097, 1098.

Grigore Vieru are o înfãþiºare de poet ro man tic. Fruntea
înaltã, continuatã de un început de calviþie, pletele lungi, rãs -
frânte pe umeri, privirea visãtoare, îndreptatã spre un dincolo

inaccesibil oamenilor obiºnuiþi fac parte dintr-un tipar fizio -
nomic consacrat de multã vreme de istoria literaturii. (...)

Cine doreºte sã afle ce au pãþit românii din Basarabia în
perioada în care s-au aflat sub stãpânire sovieticã trebuie sã
citeascã studii de istorie. Cine doreºte însã sã afle ce au simþit
românii din Basarabia în aceeaºi perioadã trebuie sã citeascã
poezia lui Grigore Vieru.

Tatomirescu, Ion Pachia. Generaþia resurecþiei poetice : (1965-1970).
Timiºoara : Editura Augusta, 2005, p. 282, 298, 402-405, 487.

Ca înflãcãrat mil i tant împotriva înrobirii sovietice/ruse,
pentru eliberarea Basarabiei din Imperiul Roºu/U.R.S.S. ºi
pentru re-Unirea acestei româneºti provincii cu Pat ria-Mumã,
România, ori pentru re cunoaºterea limbii române ca limbã ofi -
cialã în Republica Moldova, Grigore Vieru a îndurat eroic,
mesianic, multele necazuri pricinuite de autoritãþile so vietico-
 ruse de ocupaþie.

Sasu, Aurel. Dicþionarul biografic al literaturii române. Vol. (M-Z).
Piteºti : Paralela 45, 2006, p. 809-810.

Codreanu, Theodor. Postfaþã – Duminica mare a lui Grigore Vieru. În: 
Vieru, Grigore. Taina care mã apãrã. Iaºi : Princeps Edit , 2008, p.
459-579.

Pãunescu, Adrian. Peste viaþã ºi moarte, op era : Poetul divin al
neamului nostru. În: Vieru, Grigore. Cele mai frumoase poezii. Bu -
cureºti : Jurnalul, 2009, p. 5-37. 

În periodice:

Vasilache, V. Un de but promiþãtor. Moldova Socialistã, 13 feb. 1958.

Sajin, A. „Muzicuþe” pentru copii. Cultura Moldovei (Chiºinãu),
10 sep. 1959.

Dimitriu, G. Versuri autentice pentru copii. Nistrul, nr. 8, 1961.

Popescu, Adrian. Steaua de vineri. Steaua (Cluj-Napoca), 29,
nr. 11 (378), nov. 1978, p. 19.

Existã poeþi, nu mulþi, de care te ataºezi din prima clipã,
spontan, ºi-i citeºti cu o anume febrilitate, bucurându-te cã
reuºesc sã gãseascã frãgezimi ºi candori acolo unde totul þi se
pãrea spus. Un astfel de poet este Grigore Vieru.

Utan, Tiberiu. „Izvorul ºi clipa”. România literarã (Bucureºti), 15,
nr. 31, 29 iul. 1982, p. 8.

Crãciun, Vic tor. Grigore Vieru : Poezia despre „Mama ºi eternul
copil”. Fa milia, 23, nr. 10 (266), oct. 1987, p. 5.

Manolescu, Nicolae. „Mamã, tu eºti pat ria mea”. România literarã
(Bucureºti), 22, nr. 5, 2 feb. 1989, p. 19.

Cistelecan, Al. Plaiul, graiul, mama. Vatra (Târgu Mureº), 19, nr. 216,
mar. 1989, p. 5.

Grigurcu, Gheorghe. Rãdãcina de foc a poeziei lui Grigore Vieru.
Viaþa româneascã, 84, nr. 4, apr. 1989, p. 56-61.

Þiganiuc, Dumitru. Grigore Vieru: „Rãdãcina de foc”. Ateneu (Ba -
cãu), 26, nr. 4 (233), apr. 1989, p. 10, 16.

Pãunescu, Adrian. Poetul cel mare. Literatura ºi Arta, nr. 40 (2304), 
28 sep. 1989, p. 4-5.

Întreaga operã ºi întreaga viaþã a lui Grigore Vieru sînt feþele 
aceleiaºi medalii: un poet al limbii lui materne, un poet al zodiei
eminesciene, un poet al poporului sãu, un poet al rãdãcinii sale
de foc ºi de lacrimã. Un frate mai mare al nostru. Poetul cel
mare.

Simion, Eugen. Grigore Vieru – un poet cu lira-n lacrimi. Caiete
critice, nr. 1-3, 1994, p. 21-24.

Bardan, Vasile. Grigore Vieru - Fiul lui „A fi” : [recenzie la vol. Acum
ºi în veac. Chiºinãu : Litera, 1997]. Viaþa Româneascã, 94, nr. 1-2,
ian.-feb. 1999, p. 135-139.

Dumbrãveanu, Vic tor. Sãpãtor în miezul cuvântului. Capitala (Chi -
ºinãu), 12 febr. 2000, p. 9.

Teleucã, Vic tor. Mai picteazã-mi o miriºte : Grigore Vieru la 65 de ani. 
Moldova suveranã, 12 feb. 2000, p. 3.

Samoil, Nelly. Poetul Grigore Vieru : complexitatea imaginilor. Lite -
ratura ºi Arta, 20 apr. 2000, p. 3.

Ro man, Gheorghe. Poetul Grigore Vieru, din Republica Moldova,
aºteptînd cu mîinile încruciºate sã plece ruºii din Basarabia. Apoi,
parcã ar vrea sã ne zicã: Moldova nu este a mea, nici a voastrã, ci a
urmaºilor, urmaºilor sovietici! Graiul Maramureºului, 13, nr. 3378, 14
mai 2001, p. 6.

Þibulschi, Iulia. Grigore Vieru ºi muzica. Literatura ºi Arta,
14 iun. 2001, p. 4.

Curchi, Lilia. Grigore Vieru - poetul începuturilor de lume. Capitala
(Chiºinãu), 1 dec. 2001, p. 4.

Tãnase, Gheorghe. Un mare poet ºi creaþia sa : Grigore Vieru - Acum
ºi în veac. Literatura ºi Arta, 29 dec. 2001, p. 4.

Bãjenaru, George. Sfântã e poezia Basarabiei - Grigore Vieru. Lite -
ratura ºi Arta, 31 ian. 2002, p. 7.

Dolgan, Mihail. „Strigat - am cãtre tine” de G. Vieru este „o carte a
cãrþilor”. Literatura ºi Arta, 3 apr. 2003, p. 4.

Grigurcu, Gheorghe. Grigore Vieru : poezia de patrie. România li -
terarã (Bucureºti), 36, nr. 30, iul.-aug. 2003, p. 9.

ªtefãnescu, Alex. Grigore Vieru. România literarã (Bucureºti), 36,
nr. 38, 24-30 sep. 2003, p. 10-11.

Ciopraga, Constantin. „Cel care sînt” sau despre Grigore Vieru. Con -
vorbiri literare, 138, nr. 3, mar. 2004, p. 18-20.

Codreanu, Theodor. Grigore Vieru: salvarea prin copilãrie. Steaua
(Cuj-Napoca), 55, nr. 6, iun. 2004, p. 31-35.

Babei, Vic to ria. Poetul care osteneºte în ocna cuvintelor. Flacãra lui
Adrian Pãunescu, 4, nr. 49 (169), 3-9 dec. 2004, p. 13.

Poezia lui Grigore Vieru a fost dintotdeauna un pilon ºi un
sprijin pentru sufletele românilor basarabeni în lupta cu vitregia
sorþii. Dar niciodatã, poate, versurile artistului nu au fost atât de
necesare ca astãzi, când românii din Basarabia viseazã ºi se
gândesc la þãri strãine, uitând cã „Dacã mãicuþa ta, / Dacã limba 
strãmoºilor tãi/ Se aflã în Patrie, / Nu e þarã mai minunatã / Ca
Pat ria ta”.

Blendea, Vasile ; Predoºanu, Ion. O mare prietenie Grigore Vieru –
Adrian Pãunescu. Flacãra lui Adrian Pãunescu, 4, nr. 49 (169), 3-9 dec.
2004, p. 12-13.

Suceveanu, Arcadie. Receptarea lui Grigore Vieru. Sud-Est Cul tural,
nr. 1, 2005, p. 21-27.
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Codreanu, Theodor. Grigore Vieru: Dialogul cu moartea. Viaþa ro -
mâneascã, 100, nr. 1-2, ian.-feb. 2005, p. 206-212.

Bantoº, Ana. Grigore Vieru: între exilul ºi libertatea interioarã. Limba
românã, nr. 1-3, 2005, p. 26-30.

Ciocanu, Ion. „Cinstirea limbii” în publicistica lui Grigore Vieru.
Limba românã, nr. 1-3, 2005, p. 37-43.

Hadârcã, Ion. Verbul de luminã : Grigore Vieru – 70. Limba românã,
nr. 1-3, 2005, p. 63-64.

Roºca, Timofei. Un poet al nobleþei sufleteºti. Limba românã, nr. 1-3,
2005, p. 72-73.
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Nici nu ne naºtem ºi nici nu murim…
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Poetul Grigore Vieru - Apologetul ºi
Mãrturisitorul - „Poezia mea vine din mare

singurãtate ºi greaua suferinþã”

Drd. Stelian GOMBOª

L-am petrecut în aceste zile, spre dumnezeieºtile lãcaºuri, pe poetul ºi mãrturisitorul ori apo -
logetul limbii române pentru fraþii de dincolo ºi de dincoace de Prut – Grigore Vieru – cel care s-a
sãvârºit în urma unui nã prasnic ac ci dent în apropiere de Chiºinãu, la întoarcerea de la comemorarea
„Luceafãrului” la Cahul – în ziua sa de pomenire a 159 de ani de la naºterea sa în aceastã lume, adicã în
15 Ianuarie. Aºadar, Grigore Vieru s-a sãvârºit atunci când se afla în misiunea sa nobilã – de
mãrturisitor ºi apãrãtor al culturii, civilizaþiei, spiri tua litãþii ºi mai ales, al limbii române – prin co -
memorarea simbolului ei – Poetul Mihai Eminescu – cãruia, potrivit mãrturisirii sale, i-a studiat op era ºi
l-a (re)cunoscut abia în anii studenþiei, cãci aºa erau vremurile... Probabil nimic întâmplãtor, numai cã
noi, cei rãmaºi aici, jos, am mai fi avut nevoie, ºi încã una foarte mare, de Grigore Vieru, însã avem
nãdejdea ºi convingerea cã el va (su pra)veghea ºi de acolo, de sus, la bunul mers ºi îndeosebi, la
apãrarea limbii române – cea atât de contestatã ori de blamatã prin unele locuri!... Drept mãrturie cã am
avut marele privilegiu de a-l cunoaºte ºi preþui, redãm, în cele urmeazã, interviul fãcut cu el – Poetul
Grigore Vieru – la întâlnirea noastrã de la Chiºinãu, din toamna anului 2002...

— Domnule Grigore Vieru, cum aþi descoperit
poezia, cum aþi început sã scrieþi?

— Mi-este teamã cã o sã repet niºte lucruri. Am
mai fost întrebat, inclusiv de copii, de unde vine poezia
mea, ºi am rãspuns de fiecare datã cã din suferinþã ºi
singurãtate. Eu am trecut prin suferinþã ºi singurãtate din
copilãrie. Sunt nãscut în 1935, iar în 1946-47 noi am
trecut prin mari încercãri, noi, românii din Basarabia. A
fost o mare secetã, o mare foamete, când au murit mai
mulþi decât în rãzboi. Dar acea foamete a fost pro gra -
matã, organizatã. A fost, într-adevãr, o mare secetã, dar
fiecare þãran avea în pod o rezervã de porumb, de grâuºor, 
de fasole. Eu sunt fecior de plugari, þin minte anii aceia.
Dar ºi noi, cu toate cã mama era vãduvã de rãzboi, aveam
în pod niºte rezerve. N-ar fi trebuit sã moarã nici un
suflet, cu toatã seceta, cãci ºi cei mai sãrãcuþi mai aveau
ceva rezerve. Dar au venit pãgânii ºi ne-au mãturat podul. 
Chiar ºi la noi, cu toate cã mama era vãduvã de rãzboi, au
urcat ºi ne-au mãturat podul ºi nu ne-au lãsat nici un
grãunte. De aceea, au murit mai mulþi ca în rãzboi. Þin
minte cã mama pleca la Cernãuþi - eu sunt nãscut în
preajma Cernãuþiului - pleca în cãutarea unui pumn de
fãinã, de grãunþe, scotea din casã ce mai putea sã aibã o
vãduvã, un covoraº, niºte lãicere, ca sã le vândã la Cer -
nãuþi, ca sã ia ceva de mâncare pentru mine, cã eram mic,
ºi surioara mea, mai mare decât mine. Se întorcea dupã
douã-trei zile de la Cernãuþi, unde pleca cu sorã-mea, iar
eu rãmâneam singur în casã, iar eu, bolnav fiind ºi înfri -
coºat, fiindcã auzeam cã mãnâncã om pe om de foame, nu 
mai puteam sã dorm ºi în acea singurãtate a mea, noaptea, 
îmi spuneam poveºti. Dar eu nu ºtiam multe poveºti,
pentru cã bunicii ºi pãrinþii mei nu ºtiau multe poveºti ºi
nici nu aveau timp sã ni le spunã, ºi-mi spuneam Capra
cu trei iezi, singura poveste pe care o ºtiam în copilãria
mea. Dar o spuneam numai pânã vine lupul la uºã, la

fereastrã, fiindcã mai departe mã temeam s-o spun, ºi
mi-o repetam de mai multe ori.

ªi-atunci începeam sã-mi fac poveºtile mele, aºa
cum putea un copil sã ºi le facã. ªi-atunci, în nopþile
acelea de singurãtate, am compus primele versuri. O
aºteptam pe mama ºi spuneam „Vino tu, vino tu”, ºi-mi
pãrea cã vine, apãrea chipul ei ºi eu spuneam „Nu te du,
nu te du”. Acestea erau primele mele versuri pe care
le-am scris în 1946, aºteptând-o pe mama. Deci, poezia
mea vine de-acolo, din mare singurãtate ºi din mare
suferinþã. ªi, de altfel, tot de-acolo vine ºi azi poezia mea.

Marea poezie româneascã am descoperit-o nu la
ºcoalã, pentru cã ea era interzisã, ci din proverbele noastre,
care nu puteau fi interzise, din cântecele noastre popu -
lare, care le auzeam pe la ºezãtorile noastre la care mer -
geam cu sorã-mea, din ghicitorile noastre, în ele am
descoperit marea poezie românã, fãrã sã ºtiu cã aceasta
este poezia noastrã, poezia românã. Proverbele, ghici -
torile noastre sunt fãrã egal pe faþa pãmântului. Eu stu -
diez folclorul po etic al lumii de zeci de ani, am o pasiune
pentru folclorul planetar ºi trebuie sã spun ºi nu cred cã
exagerez, folclorul nostru este po etic, este fãrã egal.

— Cãutãrile în poezie suportã rãtãciri. Mânuirea
cuvântului este ºi mântuirea cuvântului. Care au fost
rãtãcirile poeziei dumneavoastrã?

— Eu îndrãznesc sã spun cã nu am rãtãcit în poezia 
mea. Eu nu am avut o bunã pregãtire naþionalã, ca sã
zicem aºa, în ºcoalã, dar am avut o foarte bunã pregãtire... 
nu ºtiu cum sã spun... ajutã-mã dumneata...

—  ...instinctivã?...

— ...instinctivã, dacã este bine aºa. Deci, dra -
gostea mea pentru cuvântul românesc, pentru cântecul
nostru, pentru tot ce este naþional, am moºtenit-o prin in -
stinct. Mie nu mi-a spus nimeni la ºcoalã cã sunt român,
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cã vorbesc limba românã. Din contrã, ei mi-au spus cã nu
sunt român, cãci vorbesc altã limbã, cea moldoveneascã,
dar instinctiv, strigãtul sângelui mi-a spus cã eu vorbesc
limba românã. ªi-atunci când am greºit, mai ex act, se
crede cã am greºit, cred unii tineri de-aici de la noi, artiºti, 
poeþi ºi, din pãcate, ºi din þarã, cred cã am greºit, îi asigur
cã nu am greºit. Eu, cum sã spun, am încercat sã fiu dip lo -
mat, deºi vocaþia mea nu a fost de dip lo mat. Eu ºtiam cã
un cântec frumos despre limbã, pe care l-am scris în anii
bolºevici, un poem frumos despre tri color, despre neamul 
nostru, nu va trece dacã nu voi scrie o strofã, douã, trei,
despre Le nin. Nu scriam din rãtãcire un astfel de poem,
dar ºtiam cã dacã nu scriu o astfel de strofã despre Le nin,
(despre partid nu am scris niciodatã), cartea mea nu va
trece. ªi eu ºtiam foarte bine cã cititorul cuminte, frumos
ºi înþelept, va trece peste strofa asta ºi va gãsi în întreaga
carte niºte versuri creºtineºti - nu zic geniale, nu zic
frumoase - despre mama, despre pãmântul nostru, despre
limba românã pe care eu niciodatã nu am numit-o limbã
moldoveneascã.

Am scris foarte multe poeme ºi cântece ded i cate
limbii noastre. Nu puteam s-o numesc limbã românã, dar
n-am numit-o nici limbã moldoveneascã. Rãsfoiþi în -
treaga mea creaþie ºi nu veþi gãsi nici un poem în care sã fi 
cântat limba moldoveneascã. ªtiam cã poemele acestea
vor ajuta neamul meu în aceastã margine de þarã, poporul, 
ºi-mi vine sã cred cãci chiar l-au ajutat. Chiar în lumea
aceasta pe care o vedeþi la aceastã sãrbãtoare (la care am
participat împreunã la Chiºinãu), rãtãcitã, într-un fel, veþi 
gãsi ºi foarte mulþi români frumoºi, care, deºi au fost
educaþi în limbã de lemn, au crezut în poezia noastrã.

— Cum a fost întâlnirea cu poezia românã, când
Prutul n-a mai putut fi menþinut de alþii drept graniþã
între fraþi?

— Cu poezia românã m-am întâlnit fãrã sã ºtiu cã
mã întâlnesc cu poezia românã, prin istoria noastrã, prin
proverbele noastre, prin cântecul pe care-l cânta mama, îl
cânta tata, dar mai târziu, dupã dezgheþul hruºciovist,
m-am întâlnit în primul rând prin poetul nepereche,
Eminescu, prin Alecsandri, prin anii ‘57, ‘58, când ajun -
seserã la noi în Basarabia într-un mod selectiv. Din
Eminescu, Împãrat ºi proletar, Somnoroase pãsãrele,
dar eram totuºi fericiþi, înþelegi, cãci auzeam limba
noastrã adevãratã, frumoasã, muzicalitatea cuvântului
nostru, ºi eram fericiþi cã cunoaºtem mãcar atât. Pe urmã,
desigur cã au fost editaþi toþi clasicii noºtri din Moldova
ºi i-am studiat în ultimii ani la facultate. Apoi, sigur cã am 
cunoscut ºi poezia lui Blaga, care a venit mai tâziu în
Basarabia, apoi ºi a lui Arghezi.

Dar m-am întâlnit cu poezia românã ºi prin poezia
generaþiei de aur a lui Nichita, a lui Labiº ºi Nichita
Stãnescu. Prin cea a lui Sorescu, Ioan Alexandru,
Tomozei, Pãunescu, Constanþa Buzea, Gabriela
Melinescu. Repet, eu am rãsãrit ca poet din marea poezie
românã. Þara are o mare poezie, eu o cunosc bine, ºi aº
vrea sã cred cã poezia românã este una din cele mai
originale ºi mai variate ºi mai frumoase la ora actualã.
Poate cã numai poezia þãrilor la tino-americane se ridicã
la nivelul poeziei române.

— Alãturi de care poeþi români de peste Prut vã
simþiþi mai apropiat?

— De poeþii care au venit ºi ei din suferinþã. De
Goga ºi Bacovia. Iar ca expresie poeticã sunt ºi eu poet al
timpului pe care îl trãim ºi nu mã pot desprinde de acesta,
ca expresie, deci, cred cã aº veni tot din Bacovia, dar ºi
din Blaga, Stãnescu, Sorescu ºi din Pãunescu, care este
un mare poet, vã rog sã reþineþi aceasta, dincolo de unele
poeme de-ale lui de ocazie, din care are destule, dupã
cum bine ºtiþi. Dar dacã dãm deoparte zgura poeticã
pãunescianã ºi lãsãm numai poezia lui autenticã din
cãrþile lui atât de voluminoase, ca sã zic aºa, aº putea
selecta un singur volum, aºa cum pricep eu poezia, un
volum de o sutã de poeme, cu care l-aº aºeza pe Pãunescu
alãturi de cei mai mari poeþi ai noºtri. Deci, se crede
greºit, nu greºit, dacã s-ar crede greºit nu m-ar supãra, dar 
unii poeþi ºi unii critici literari de dincolo de Prut, din þara
noastrã, spun cã eu sunt un poet vetust, paºoptist. Sunt
niºte minciuni ºi ei ºtiu cã spun minciuni ºi asta mã
supãrã cel mai mult. Eu am spus cã eu vin din tradiþia
noastrã folcloricã ºi clasicã, dar eu sunt un poet mod ern,
ca expresie ºi ca simþire. ªi, ca exemplu, dacã nu vã
supãraþi, vã spun un poem din douã strofe, pe care l-am
scris nu azi, ci pe la începutul anilor ºaptezeci, în urmã
deci cu treizeci de ani, ºi care se numeºte Fãptura Mamei:

Uºoarã, maicã, uºoarã
C-ai putea sã mergi cãlcând
Pe seminþele ce zboarã
între ceruri ºi pãmânt!
în priviri c-un fel de teamã,
Fericitã totuºi eºti –
Iarba ºtie cum te cheamã,
Steaua ºtie ce gândeºti.

— Se vorbeºte mult în ul tima perioadã de re -
cuperare ºi integrare a poeziei din Basarabia. Cum ve -
deþi dumneavoastrã strategia acestei integrãri?

— Eu o vãd foarte simplu, din punctul meu de
vedere, ºi poate primitiv. Aºa ar putea sã creadã unii -
primitiv. Ce se întâmplã cu scriitorii români din Ba -
sarabia? Unii cred cã, dacã au fost editaþi dincolo de Prut,
la Bucureºti, la Iaºi, la Craiova, la Cluj, la Oradea, la
Târgu-Mureº ori la Timiºoara, s-au integrat în literatura
românã. Dupã mine, cred cã este o mare greºealã. ªi v-o
spune un poet care este poate cel mai editat dincolo de
Prut. Aproape toate cãrþile mele au fost editate în þarã,
însã eu nu mã pot bucura. Mã bucur, bineînþeles, cã am
fost editat, însã bucuria mea nu este deplinã. Cãci eu ºtiu
cã, deºi sunt în literatura românã, nu m-am integrat,
totuºi, în literatura românã, pentru cã nu s-a integrat ºi
lumea aceasta rãtãcitã. Basarabia nu s-a integrat însã ºi nu 
este vina ei. ªi, deci, eu, fãrã ea, fãrã lumea asta, aºa cum
este ea, rãtãcitã, Basarabia, eu nu mã pot considera deplin 
integrat.

Mã bucur însã, frate dragã, c-au venit ºi timpuri
când uite, stãm aici ºi poate cã este ºi altcineva prin
preajmã care ne înregistreazã, dar nu-mi mai este fricã,
nu-mi mai este teamã ºi asta mã bucurã cel mai mult. Cã
ne putem întâlni, cã trecem vama, chiar dacã uneori nu
prea uºor, dar aþi ajuns aici la noi ºi noi putem sta de
vorbã ºi lucrul cel mai im por tant pe care trebuie sã-l ºtie
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românii, ºi cei de-aici ºi cei de dincolo de Prut, este cã
istoria nu se mai poate da înapoi. Din momentul în care
vom ºti cã istoria nu mai poate fi întoarsã, va fi bine în
Þara Româneascã. Deci, cu rãbdare, cu înþelepciune, sã
facem lucrul pe care nu am putut sã-l facem în timpurile
acelea draconice, satanice. Deci, eu sunt op ti mist, foarte
op ti mist, deºi se spune cã, mã rog, graniþa va fi întãritã la
Prut, vor fi niºte vize, dar eu ºtiu cã comunismul, bol -
ºevismul nu mai poate reînvia, imperiul nu mai poate
reînvia, cu toate tancurile lui, cu toate rachetele lui. ªi eu
cred cã voi apuca vremurile când vom fi împreunã noi,
românii de pe ambele maluri ale Prutului, vom fi îm pre -
unã cu adevãrat.

— Dincolo de optimismul poetului, sã acceptãm ºi
vizionarismul sãu. Avem o patrie de cuvinte întreagã.
Când credeþi cã am putea avea ºi o patrie de pãmânt
întreagã?

— Deci, vã pot spune. Eu sunt autorul mai multor
cãrþi de versuri pentru copii ºi al unor manuale pentru
copii. Am fost la multe întâlniri cu copii din clasele
primare, din gimnaziu, din licee ºi, când intru, de pildã, în 
sala de clasã, la clasa întâi, prima întrebare pe care o pun
copiilor este întrebarea „Ce limbã vorbiþi, copii, mol -
doveneascã sau românã?” Copiii îmi rãspund în cor:
„Limba românã”. Apoi: „Copii, ce sunteþi, moldoveni
sau români?” Copilaºii îmi rãspund în cor: „Români!”
Deci ei au la ora actualã ºapte aniºori. Când vor absolvi
liceul, se vor trezi chiar cu totul, vor avea optsprezece
ani, ei vor fi în România întreagã, vor realiza ceea ce
n-am realizat noi, cei înfricoºaþi, rãtãciþi, înfricoºaþi de
Siberii ºi de toate. Repet, mersul istoriei nu mai poate fi
întors ºi vom veni spre þarã, dar ºi þara trebuie sã vinã spre 
noi, sã ne înþeleagã, sã nu ne jigneascã. Mulþi români din
þarã, care nu ne cunosc suferinþa, ne fac ba ruºi, ba
kaghebiºti, ba cutare. Sã nu uite cã suntem români ºi am
trecut prin mari suferinþi. Basarabia este un copil cu
inima în afara pieptului. Am vãzut un film documentar

despre un copil care s-a nãscut cu inima în afara piep -
tului, iar niºte mâini de aur ale unor chirurgi au reuºit sã
punã inima la locul ei. Asta este ºi Basarabia, un prunc cu
inima în afara pieptului. Inima Basarabiei trebuie pusã la
locul ei. Locul ei este limba românã, este istoria românã,
credinþa strãmoºeascã. ªi lucrul acesta îl putem face
numai împreunã, în primul rând românii din þarã ºi apoi
românii de-aici.

***

Acum, în încheiere, vreau sã subliniez cã eu per -
sonal, mã simt foarte împlinit ºi onorat pentru faptul cã
am avut fericitul prilej ºi marea ºansã de a-l întâlni ºi (de)
a-l cunoaºte pe Grigore Vieru Poetul – mare per so -
nalitate a culturii ºi spiritualitãþii noastre româneºti ºi nu
numai, având convingerea ºi nãdejdea cã vom ºti cu toþii
pe mai departe, sã ne cinstim înaintaºii, potrivit meritelor
ºi vredniciilor fiecãruia, cu toate cã în aceste vremuri,
pre þuim mai mult pe alþii de oriunde ºi de aiurea, cãci ni se 
par a fi mai exotici, mai spectaculoºi, mai senzaþionali!...
Însã, rãmânem convinºi de faptul cã ce este nobil rã -
mâne iar ce este ieftin, apune!... 

Aºadar, cei alungaþi din turnurile babilonice ale
acestei lumi, pot bate acum la porþile cetãþii noului Ieru -
salim – cel bisericesc ºi ceresc, ce „nu are trebuinþã de
soare, nici de lunã, ca sã o lumineze, cãci slava lui
Dumnezeu a luminat-o, fãclia ei fiind Mielul” (Apoc. 21,
23). Lucrarea aceasta scriitoriceascã ºi cãrturãreascã ce 
rãmâne în urma autorului simbol ºi poet, cu alte cuvinte,
va fi pe mai departe, una de referinþã în domeniul istoriei
culturii, limbii, literaturii ºi a spiritualitãþii noastre auten -
tice, care ar trebui sã se afle la îndemâna tuturor celor ce
rãmânem convinºi de faptul cã: noi, locului ne þinem, cum 
am fost, aºa rãmânem!... 

Dumnezeu sã-l ierte ºi sã-l odihneascã!

Veºnicã sã-i fie pomenirea ºi amintirea! Amin!
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Omagierea lui Grigore Vieru pe Internet

Facem cunoscutã, prin intermediul revistei noastre, valoroasa iniþiativã de publicare a
unui site pentru cinstirea memoriei lui Grigore Vieru. Pagina de deschidere conþine ur -
mãtorul mesaj al realizatorilor, pe care îi felicitãm din toatã inima:

Dragi vizitatori,

Dintr-un efort comun de omagiere a Poetului Grigore Vieru, cu o deosebitã emoþie, în
data de 14 februarie 2009, ziua în care Poetul ar fi împlinit 74 de ani, am lansat site-ul
www.grigorevieru.md, mon u ment vir tual al Poetului „podului de cuvinte”. Prin acest site,
ne-am propus sã oferim o sursã de informare ºi un repertoriu al operei lui Grigore Vieru.
Sperãm ca, prin intermediul acestei pagini web, sã pãstrãm vie amintirea celui ce ne-a
cãlãuzit copilãria ºi a cântat dragostea de þarã, de limba românã ºi a visat la unirea între fraþi.

Vã îndemnãm cu drag sã descoperiþi ºi redescoperiþi creaþiile Poetului, pentru a
pãstra vie can dela nemuririi creaþiilor Domniei Sale.



Omagiu lui
Grigore Vieru 

Conf. univ. dr. Constantin MÃLINAª 

 Fiind la Alba Iulia de 1 Decembrie 2008, l-am vãzut pe
Grigore VIERU la Sala Unirii. Venea alene, sprijinit de Vasile
Tãrâþeanu de la Cernãuþi... Venea din pãmânt, din Dolj, unde
fusese cu Adrian Pãunescu la adunãri publice, ca sã-l susþinã
pentru alegeri în faþa românilor, dar din pãcate aceºtia nu au
înþeles... ºi Adrian Pãunescu a cãzut. L-am vãzut atunci, era foarte 
fragil ca fizic, dar ferm la discurs. Am ºi vorbit împreunã, ceea ce
m-a onorat foarte mult, cãci vorbeam cu un Patriarh al limbii
române...  nu ºtiam cã este pentru ul tima oarã !

 Îmi amintesc cã în ziua de 14 noiembrie 2002, la Buºteni a
venit Grigore Vieru la întâlnirea cu noi, bibliotecarii, ºi a adus cu
sine cartea sa Strigat-am cãtre Tine, apãrutã la Editura Litera
Internaþional, pe care ne-a dat-o gratuit la toþi. Pe tren, de la
Buºteni la Oradea, am citit-o ºi am compus (ºi notat!) poezii pe
marginea ei. Poezii inspirate din lectura versurilor lui. Iatã, acum
transcriu pentru prima datã din acele simþiri, ca un omagiu la
memoria vie a lui Grigore Vieru, care le-a provocat: 

 POEME LA LECTURA DIN CARTEA LUI GRIGORE VIERU  

Dragã carte de limba românã / îþi dãruiesc gura mea / ca sã daþi mânã cu mânã / ºi un pâlc de poezii / adunate pe
rapid / cum cãdeau la lecturã / ca seminþele din cartea / Domnului Vieru Grig / iar frãþeasca îmbrãþiºare în România

unitã / doar se amânã!  
Trecem, trecem nesfârºit/ prin tunel / cu speranþa sãgeata 

albã / ca zãpada lipitã pe el / poºta aceasta subteranã ce vrea sã
ne spunã / ieºirea va veni, va veni / speranþa noastrã din fire /
este atât de oþeloasã / mizeria pol i ticã n-o poate îndoi!  

Doi români de piatrã / de aceeaºi formã / unul tencuit /
unul netencuit / se adunã, se adunã / ºi fac un zid / cu limba
românã boltitã deasupra / în formã de infinit!  

Clipele ne sunt grele de nepãsare / chiar ºi fluxul se duce
la fund / apãsat de tãcerea timpului prezent / despre nedreptatea
uriaºã fãcutã Basarabiei. / Sã punem la Cetatea Albã o cruce de
tei / sã legãm fluxul limbii române / de braþele ei / sã îmbumbãm 
apa de þãrm cu nasturi / în formã de porumbei!  

Ochiul meu ca o len tilã / plânge neamului de milã / de
milã ºi de ninsoare / cã prea mulþi stau ºi nu-i doare / clipa cea
cuvântãtoare / care spune sã se adune / tot românul mers în
lume / ºi sã-ºi dea palma de frate / tot pe spate, tot pe spate!  

Strigat-am carte cãtre tine / începuture de bine / în -
ceputure de mâine / ºi-a ieºit isteþ ploiosul / înfrãþind pielea cu
osul / îmbrãcând ochiul cu pleoapa / subþiind cu lacrimi toaca /
daþi-mi iarbã de curaj / ca sã trec mereu prin Blaj!  

Mângâie-mã negurã / steaua lui Vieru mã strigã / peste
curbe de mioriþã / aburind a mãmãligã / ºi înot de-a latul latul /
pânã mi se-n aur capul / Doamne, de ce vrei s-aprinzi / steaua
plinã de oglinzi / ºi sã mã ridici pe grinzi!  

Lapte bãtut Basarabie / cu inima încrâncenatã / ca stema
Parisului / în chip de corabie bine curbatã / unde-þi sunt pânzele
sechestrate / de te voi uita vreodatã / mãcar o clipã / mã
bate-rãzbate în palmã / cu clipele numãrate! 

 Oradea, 18 ianuarie 2009 
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Adam PUSLOJIÈ,

poet, Ser bia

BASARABIA TA…
Lui Grigore Vieru

Basarabia ta, frate, e doar un vis
de a trãi liber ºi to tal deschis...
cum, bunãoarã, unii tot viseazã
raiul lui Adam, prima hipostazã

din care, în curând, va fi izgonit
spre gura mitului tot mai priponit
de inima cerului, albastrã mereu
unde te vãd acum pe tine ºi eu - 

fratele tãu slav, dar nu ºi vitreg,
din slava veche, din slavonã ieºit
spre tine, la tine acasã - negreºit
astãzi ajuns, luminos ºi întreg.

20 ianuarie 2009 

MAI LIBER
CA ZÃPADA

Poetului Grigore Vieru

Uneori, uitam cã sunt
Un om liber.

Visez ºi nu mã trezesc.
Îmi trezesc doar inima 
Sã o ascult atent cum
Bate ºi nu bate.
Sã o strâng de gât

Cu sãrutul cuvintelor
Risipite ºi uitate
Undeva prin mine.

La o întrebare nevinovatã
Rãspund greu
De tot: Mamã!

Brusc aud cum trece
Un înger, purtând
Sub aripi ultimul surâs
Al unui om din Basarabia.
Care este simplu de tot, el
Surâsul cel nevinovat,
Surâsul de pominã, surâsul 
De sãrbãtori…cu Isus.

Nu voi uita
Cã sunt un om mai liber ca
zãpada!

TE POMENEªTI...

Te pomeneºti cu Grigore Vieru
La tine acasã. Asta îmi 
Sunã bine de tot, pentru cã
Destãinuieºte ºi explicã
Faptul cã ºi tu eºti tot
Acasã, undeva pe lume.
N-avem nicio ºansã, bãtrâne,
mi-ai spus îngrijorat.
Þi-am tãcut din suflet.
Ba da...avem una! Asta 
Tot tu spuneai, în continuare,

Aproape imediat cu primul 

Acord al tãcerii mele. Sunt

Convins cã dumnezeul nostru

Încã mai poate inventa.

Aºadar, rãbdare, omule

Mai liber ca zãpada. Sunt

Versuri, versurile tale, chiar 

Nemaipomenit de nescrise.

Tu faci bine, Grigore

ªi atunci când nu

Taci din versuri!

27 ianuarie 2009

Poetul Laurian Stãnchescu, citind poeziile lui Adam Puslojiè, 
la lansarea numãrului 4 al revistei

 „Fa milia românã”, Baia Mare, 30 ianuarie 2009.

Foto: ªtefan Selek



Tata îmi spunea: „Trãieºti între oameni ºi
toate le vei face cu oamenii” 

Interviu realizat de Nicolae ROIBU
coresp. revistei Flacãra lui Adrian Pãunescu la Chiºinãu

Nãscut pe 29 iunie 1965, la Chiºinãu, Cãlin Vieru, 
feciorul mai mic al lui Grigore Vieru, a absolvit
Universitatea de Medicinã din Moldova (1989) ºi
Uni versitatea de Studii Europene (2007). 
Timp de zece ani, a lucrat în calitate de medic, iar
în prezent este om de afaceri. Cu ocazia zilei de
naºtere a marelui poet, i-am solicitat un interviu în
exclusivitate pentru TIMPUL. 

— Stimate domnule Cãlin Vieru, 14 februarie este
ziua de naºtere a tatãlui dumneavoastrã, Grigore Vieru.
Cum visa el sã ºi-o sãrbãtoreascã în acest an? 

— Nu cred cã pentru tata ziua de naºtere era mai
importantã decât orice altã zi, când era împreunã cu
copiii la o grãdiniþã, cu elevii la o ºcoalã sau cu cititorii
sãi la vreo bibliotecã. Acestea se întâmplau destul de des
ºi la toate se strãduia sã fie prezent. În aºa fel, tata se
nãºtea de fiecare datã din nou. Anume aceste întâlniri
erau zilele lui de naºtere. Mã îndoiesc cã îºi rezerva timp
spe cial pentru a visa cum sã-ºi sãrbãtoreascã ziua de
naºtere. 

— Totuºi, în ce anturaj obiºnuia, de obicei, sã-ºi
sãrbãtoreascã ziua de naºtere? 

— În sânul familiei, cu cei dragi, dar lucrul acesta
nu dura. Foarte multã lume venea sã-l felicite ºi sã-i ureze 
sãnãtate. 

— În viaþã, a avut prieteni adevãraþi? Dacã da,
cine sunt ei, în afarã de cei pe care îi cunoaºtem cu toþii
(scriitori, compozitori, interpreþi, actori etc.)? 

— Nu poþi þine în ascuns un adevãrat prieten, chiar
dacã el este un in dian din Patagonia. Despre un amic, vrei 
nu vrei, îþi aduci aminte, povesteºti. Grigore Vieru nu a
avut prieteni „conspiraþi”, a avut prieteni adevãraþi pe
care îi cunoaºtem cu toþii. Repet: nu a avut prieteni
„conspiraþi”. Dintre aceºtia, cred eu, vor apãrea mulþi, de
acum înainte. 

— În ziua accidentului fa tal, unii colegi ºi prieteni
(Nicolae Dabija, Andrei Strâmbeanu º.a.) îl sfãtuiau sã
nu plece la Cahul, ci, mai degrabã, sã-l omagieze pe
Eminescu pe Aleea Clasicilor Literaturii Române din
Chiºinãu. Cum credeþi, ce l-a fãcut totuºi sã accepte
invitaþia la Cahul? 

— Tata îmi spunea: tu trãieºti între oameni ºi tot ce
vei face, vei face cu oamenii. 

Încearcã sã-i iubeºti pe toþi sau mãcar stimeazã-i.
El purta o mare dragoste pentru oameni ºi avea o stimã
deosebitã pentru contemporanii sãi. Odatã vorbit un lu -

cru, acesta rãmânea bãtut în cuie. Celor de la Cahul, tata
le-a promis cã vine ºi atunci altã soluþie nu a mai existat. 

— Dupã aproape o lunã de la ac ci dent, care noi
detalii aþi mai aflat despre acesta? A mai fost demolat
blocul de beton cu panoul publicitar de care s-a zdrobit
maºina? 

— Nimic nou, numai lucruri ºtiute. Blocul de be -
ton încã nu a fost demolat. 

— Am auzit cã o sã-l demolaþi chiar dumnea -
voastrã? 

— Da, am întreprins deja în aceastã direcþie anu -
mite eforturi. 

— Cum credeþi cã trebuie înveºnicitã memoria lui
Grigore Vieru? Pentru ce veþi opta per sonal în acest
sens? 

— Fãrã ca sã mai miºcãm noi ceva, memoria po -
etu lui este înveºnicitã prin op era sa, care, ºtim bine, nu se
aflã în cãrþi închise, nerãsfoite, pe rafturile de sus ale unei 
biblioteci. Versurile lui vibreazã în sufletele noastre, de
la mic la mare. Din cele propuse ºi întreprinse de cãtre
consilierii municipali ºi, îndeosebi, de primarul gen eral
al Chiºinãului, Dorin Chirtoacã, mie per sonal mi-ar plã -
cea ideea Casei-muzeu „Grigore Vieru”, unde am fi alã -
turi de mai multe lucruri dragi familiei, unde fiecare
stilou, carte sau fotoliu este o parte din viaþa noastrã. 

— Unde credeþi cã ar putea fi amplasat acest
muzeu? 

— Deocamdatã, nu ºtim. Un lucru rãmâne cert - ar
trebui sã fie în centrul istoric al capitalei. S-ar putea gãsi o 
cãsuþã modestã, aºa cum a fost ºi tatãl meu, poetul Gri -
gore Vieru. 

— Vã amintiþi o întâmplare cu tata din copilãria
dumneavoastrã? 

— Eram la Ialta, cred cã prin 1975, la Casa de
creaþie a scriitorilor. Tata mi-a spus cã vom merge douã
seri la rând la cinematograf. Lucru cu rios, fiindcã nu
obiºnuia sã meargã la cin ema. „Sunt filme despre strã -
moºii noºtri!”, mi-a explicat. Aºa am privit filmele „Da -
cii” ºi „Columna”, din care am învãþat douã lucruri:
primul - cine suntem ºi de unde venim, al doilea - ca sã
cunoºti un adevãr, uneori este nevoie sã pleci departe de
casã. 

— Aþi mers, adeseori, împreunã la Pererâta. Ce
amintiri vã leagã de baºtina tatãlui dumneavoastrã? 

— La Pererâta mergeam în fiecare varã. Îmi plã -
ceau mai multe lucruri la þarã, fiindcã erau altele decât
cele de la oraº. Îmi plãcea porumbul copt pe jãratec,
învârtita fierbinte, abia scoasã din cuptor. Mã trezeam
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dis-de-dimineaþã ca sã ajung primul la coteþ, unde gã -
seam ouã proaspete… 

— În gen eral, cum a fost Grigore Vieru ca tatã? 

— Grigore Vieru a fost un tatã obiºnuit, îºi fãcea
griji pentru copiii sãi, pe care-i iubea foarte mult, dar
dozat, lucrul acesta eu înþelegându-l abia când a devenit
bunic. Îmi aducea aminte des o înþelepciune popularã:
„Mângâie-þi copilul numai în timpul somnului”. 

— Dar ca bunic cum era Grigore Vieru? 

— Grigore Vieru, bunicul, având cinci nepoþi, cred 
cã a fost fericit. 

— V-aþi înscris în cursa electoralã pe listele PLDM.
Ce anume doriþi sã faceþi din ceea „ce n-a dovedit nici
tata”? 

— Eu cred cã nu au existat lucruri pe care nu le-a
dovedit tata. Altceva este cã existã lucruri cãrora le-a fost

pus un început, dar unele dintre ele dureazã în timp, nu se
întâmplã pur ºi simplu la un moft de-al nostru sau la
finalul unui miting din piaþã. Aceste lucruri trebuie pur -
tate de noi cu grijã, în timp ºi spaþiu. Ocrotindu-le, ele se
vor coace ºi se vor pro duce într-un mod firesc. 

— Ce sfaturi v-a dat poetul, dintre care, pe unele,
le-aþi urmat, iar pe altele aveþi de gând sã le urmaþi în
continuare? 

— Sã fiu echilibrat, sã mã mulþumesc cu ceea ce
am, sã merg la bisericã. Am învãþat sã mã mulþumesc cu
puþinul, sã nu sufãr când ceva îmi lipseºte ºi sã mã strãdui
sã trãiesc dupã legile creºtine. 

— Vã mulþumim pentru interviu. Vã dorim sã se
împlineascã toate lucrurile la care a visat Grigore Vieru, 
cel care a fost mai mult decât un poet. 

(TIMPUL, 13 februarie 2009)

„Mereu a fost cu gândul la noi,
la cei din Tiraspol…”

Raisa PÃDUREAN,
profesor, Tiraspol

Ce-ar fi oare un copac fãrã rãdãcini? Ce-ar fi un fluviu fãrã izvor? Ce-ar fi un popor fãrã trecutul sãu?
Cine aº fi fost eu fãrã Mãria Sa Grigore Vieru? Rãdãcina mea a pornit de la mama mea care mi-a dat viaþã, apoi
de la Mãria Sa Grigore Vieru, mai bine zis, de la op era Marelui Poet. Anume op era Sa m-a condus ºi mã con -
duce în viaþã.

De mic copil l-am cunoscut din cãrþi. Dar per sonal am avut marea fericire sã-l cunosc în ziua cînd a
împlinit jubileul de 60 de ani. Am retrãit lîngã EL cele mai frumoase clipe din viaþã pentru cã mã aflam alãturi
de cel care mi-a fost drag mereu; ca OM, ca POET, ca un MARE PATRIOT al neamului românesc. Altã datã
ne-am îmbrãþiºat în ziua eliberãrii deþinutului pol i tic Andrei Ivanþoc, acolo la „vama” trans nistreanã, dincolo
de bariera separatistã. Aveam niºte emoþii deosebite atunci. M-a cuprins ºi m-a îmbrãþiºat ca un tatã. Cred cã
nici de la tatãl meu nu am simþit atîta cãldurã sufleteascã. ªi atunci am zis: Dumnezeule, acest Om cred cã îºi
iubeºte ºi duºmanii nu numai pe cei apropiaþi! În acea zi Maestrul o îmbãrbãta pe soþia lui Andrei Ivanþoc ºi ne
încuraja pe toþi, cu toate cã noi ne simþeam mai tari decît EL. Repet, anume Maestrul Grigore Vieru a venit sã-l
întâlneascã ºi sã-l încurajeze pe Andrei Ivanþoc, nu cei de la conducere care ne-au trãdat ºi ne-au vândut
pãrticicã cu pãrticicã.

Domnia Sa, fiind bolnav, a arãtat cã este mai puternic decît orice armã ridicatã împotriva sa. Mereu a fost 
cu gîndul la noi, la cei de la Tiraspol, altfel nu ar fi participat alãturi de noi la di verse mitinguri de pro test
împotriva regimului comunist ºi al nedreptãþii cre ate de ei. De cîte ori aveam fericirea sã ne întîlnim mã întreba: 
Ce mai fac profesorii ºi elevii de la Tiraspol? Era la curent cu toate problemele ºi zicea: „Sunteþi adevãraþi
EROI, voi meritaþi toatã stima mea ºi meritaþi mult mai mult de la „statul nostru”. Conducerea þãrii n-a binevoit
sã se întîlneascã cu acei profesori care au apãrat ºi apãrã identitatea naþionalã, fiindcã ei nu simt ºi nu gîndesc
româneºte, aºa cum a gîndit Marele Poet, aºa cum gândim noi, dascãlii ºi toþi cei care trec prin dublu regim
comunist aici la Tiraspol. Marele maestru al cuvântului Grigore Vieru ºtia bine cine se aflã la conducere ºi cã ei
niciodatã nu vor recunoaºte ceea ce facem noi, profesorii ºi copiii români din Tiraspol.

Mã mîndresc mereu cã am avut de la cine învãþa lucruri frumoase, dar cel mai im por tant lucru: sã-mi
iubesc Graiul, Pat ria, Neamul românesc ºi sã trans mit aceastã DRAGOSTE enormã copiilor ºi elevilor mei. Nu
mã pot împãca cu gîndul cã Domnia Sa a plecat. A plecat valorea naþionalã a Basarabiei, a plecat un OM scump, 
un prieten fi del care a avut cel mai curat suflet.

L-am petrecut în lumea celor drepþi pe Marele Poet al neamului românesc - GRIGORE VIERU. Mi-e
sufletul pustiu, suntem îndureraþi fiindcã am pierdut cel mai scump tezaur pe care l-am avut aici în Basarabia.
Nu-l vom uita niciodatã. Dumnezeu sã-l ierte pe Mãria Sa Dascãlul literaturii ºi al culturii româneºti din
Basarabia.
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Amintiri despre bãdiþa Grigore Vieru 

Anatol RÃSMERIÞÃ,
ac tor, SUA 

Dragostea cea de toate zilele 
Apoi au venit ºi sãrbãtorile Crã ciunului, cu co -

lindatul, ºi cu bãdiþa Grigore... 
Echipa de colindãtori, în frunte cu neobositul preot 

Constantin Alecse, era gata de plecare. 
— ªi eu cu voi – se auzi vocea timidã a lui bãdiþa

Grigore, pe care-l luasem doar cu câteva ore mai de vreme 
de pe aeroportul internaþional din Los An geles. 

— Poate te odihneºti un pic, bãdiþã Grigore, îi zic... 
dupã douãsprezece ore de zbor... 

— Vreau sã-i cunosc pe fraþii mei români din Cal i -
for nia. Sã-i colind îm preunã cu voi... sã ne bucurãm... 

Auzind cã ºi bãdiþa Grigore merge cu colindatul,
s-au alãturat ºi câþiva artiºti din ansamblul „Timiºul”,
care tocmai se afla într-o vizitã-turneu pe la noi. De’abia
am încãput cu toþii într-un microbuz ºi alte câteva maºini. 

Intrãm în casele gospodarilor români ºi îi co lindãm 
frumos. Gazdele se uitau mirate ºi neîncrezãtoare cãtre
poet. De recunoscut îl recunoºteau cu toþii, dar sã creadã
cã-i chiar el, cu adevãrat, ºi chiar la ei în casã... Era peste
puterea lor sã creadã. Numai copilaºii îl re cunoºteau

dintr-odatã ºi credeau... Veneau di rect la el cu „Albinuþa” 
în mâini. 

Poetul se apleca, îi mângâia pe creºtet, apoi ºop tea
fiecãruia ceva tainic la ureche. Nu ºtiu cu ce fel de
cuvinte mãiestre le ºoptea taina ceea, de-i fãcea sã le
sclipeascã ochii de bucurie. Poetul se bucura ºi râdea
împreunã cu ei, fericit ºi el ca un copil... 

Cred cã acele momente, erau de fapt, clipele lui
solare. Iubea, ºi era iubit de copilaºi. 

Dragostea... 
Mag no lia 
— Hai sã vedem o minune, Anatol!
M-a luat de mânã ºi am coborât în fugã scãrile,

apoi am alergat cãtre poarta ce dã spre trotuarul bu -
levardului din faþa locuinþei mele. Era o dimineaþã se ninã
ºi caldã, pe la mijloc de ianuarie, când prind sã
înfloreascã magnoliile din Cal i for nia. 

ªi ea – era acolo – în mijlocul trotuarului, plinã de
flori, aºteptându-l pe poet... ea, MAGNOLIA!!! 

A înconjurat-o de câteva ori, privindu-i fascinat
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Plecaºi ºi dumneata spre ceruri 

Sã-l întâlneºti pe bãdiþa Mihai

Acolo sus sunt mulþi poeþi de faimã

ªi barzi ºi muze ºi îngeri... în alai !

Îi vei gãsi pe Cezar ºi Nichita,

Alãturi de Alecsandri cel blând

Pe Goga, pe Coºbuc, pe Labiº

ªi mulþi ce scris-au „ghiersuri” pe Pãmânt.

Te va întâmpina ºi Carmen Sylva

Regescul vers sã-þi spunã pe-ndelete 

Iar Bolliac ºi doamna Mite Kremnitz 

Vor declama rondeluri ºi sonete.

Cu fraþii Vãcãreºti când vei da mâna

Te-or saluta cu ochii înlãcrimaþi

ªi zice-þi-or duios din alãutã 

Imnul poeþilor... demult plecaþi.

Romanþa despre plopii fãrã soþ

Pe muzica bãtrânului ªorban

Þi-o vor cânta suav un cor de îngeri

ªi Ve ron ica Micle la pian.

Vei sta-ntre Cal li ope ºi Erato 

La hora celor nouã muze

Iar prea-sfioasele nimfe Camene

Te-or sãruta pe frunte cu a lor buze.

Poate Bacovia e dus la templu

Sã inspecteze-n hruba cu pãcat

Sicriele de plumb ºi smoalã

A epigonilor ce vor pleca spre iad. 

Acolo sus e veºnic primãvarã

ªi s-a deschis pentru poeþi tot ceru’

Te-aºteaptã îngerii ºi Domnul

Cu bucurii... dragã Grigore Vieru!

Iar noi, care-am rãmas acasã

Atâta timp cât vom mai fi pe lume

O sã purtãm în inimã ºi-n suflet,

Cu dragoste, al tãu ilustru nume.
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coroana bãtutã cu flori, ºi mângâindu-i
tulpina, cu un fel de gingãºie pe care
numai bãdiþa Grigore putea s-o aibã. 

Ea, tandrã, i-a acceptat mângâierea 
ºi l-a iubit pe loc, pentru totdeauna. 

Dragostea... 
La taifas cu Adrian, Tu dor ºi bã -

diþa Grigore 
Aflând cât de mult iubesc poezia

lui Adrian Pãu nescu ºi, mai ales, cât de
mult a fãcut poetul pentru cenaclul „Fla -
cãra”, pe timpurile când cei mai mulþi ve -
deau lumea numai în roºu, bãdiþa Grigore
mi-a zis cu tristeþe: „Eºti unul din foarte
puþinii, care vorbesc astãzi cu dragoste
despre acest mare poet. Toþi se întrec a-l
judeca pe nedrept, ºi chiar a-l condamna, pentru niºte
fapte de care poetul nu a avut vreodatã ºi nu are ºtire...
vrei sã vorbeºti cu el un pic?... Are nevoie de susþinere
moralã, mai mult ca oricând... O sã se bucure Adrian...”

A for mat numãrul de la Bucureºti al lui Pãunescu.
Aflând despre ce era vorba, Pãunescu, care tocmai vor -
bea de la alt telefon cu Tu dor Gheorghe – haiducul bard
din Craiova – a unit, numai el ºtie cum, cele trei legãturi
telefonice în una singurã: Los An geles – Bucureºti –
Craiova. 

A fost cea mai dulce ºi cea mai frumoasã „tele -
conferinþã”, cum a „botezat-o” atunci, pe loc, Adrian
Pãunescu, din viaþa mea. 

Am vorbit, am spus glume, am râs, am cântat, am
visat împreunã cum, într-o zi, o sã ne întâlnim ºi o sã cânt
cu Tu dor „poezie cântatã”, într-un spectacol nemai po -
menit ºi unic, iar Adrian o sã facã comentarii, aºa cum
numai Adrian Pãunescu ºtie sã facã... 

Vorbeam cu doi oameni foarte dragi ºi apropiaþi
sufletului meu; doi oameni, cu care nu mã întâlnisem ºi
nu ne vorbisem niciodatã pânã atunci... 

Bãdiþa Grigore asculta ºi zâmbea, cu zâmbetul cela 
al lui... El ne cunoºtea bine pe toþi trei ºi ne iubea foarte
mult. 

Dragostea... 
Pentru prima datã, pe pãmântul Patriei 
Când am coborât din avion, pe aeroportul din Oto -

peni ºi am pãºit pentru prima datã pe pãmântul PATRIEI
mele necunoscute, am simþit cum de emoþii mi se înmoaie 
picioarele. Bãdiþa Grigore, care mã aºtepta cu o seamã de
prieteni în sala de aºteptãri, m-a luat uºurel de braþul
stâng. „ªi mie”, zice bãdiþa Grigore, „mi s-au înmuiat
picioa rele, când am pãºit pentru prima datã pe pãmântul
Þãrii...” „O sã treacã, Anatol...!” De celãlalt braþ, mã
sprijinea prietenul Ion Anton. El se þinea tare pe picioare.
Era ieºean... 

A doua zi, bãdiþa Grigore m-a luat sã-mi arate
„Calea Victoriei” din Bucureºti. Am chemat un taxi.
Când l-a vãzut pe poet, ºoferul a pãlit la faþã, apoi de
fericire, s-a înroºit ca para focului: 

— Domnule poet!... Doamne!... ce noroc... unde
vreþi sã vã duc, domnule poet?! 

— Vreau sã-i arat fratelui Anatol „Calea Vic -
toriei”... 

— S-a fãcut, domnule poet... numaidecât...! 
Când am ajuns pe „Calea Victoriei”, ºoferul a

refuzat cat e goric sã primeascã bani de la poet. În schimb
s-a apropiat, a îngenunchiat, ºi i-a sãrutat poetului mâna. 

— Sunt rãsplãtit, a zis. Sã vã dea Dumnezeu multã
sãnãtate! ªi sã ne trãiþi, domnule poet!... Apoi, fericit, a
urcat la volan ºi a plecat... 

Apoi l-au zãrit trecãtorii. Se apropiau, câte unul,
câte trei, mai mulþi, de nu-i mai putea  numãra... veneau
în faþa lui, ºi – literalmente – i se închinau ºi-i sãrutau
mâna. Bãtrâni, femei, tineri, intelectuali, muncitori, stu -
denþi ºi mai ales þãranii, veniþi de la þarã, cãci era du -
minica, zi de târg în Bucureºti... 

Aºa cã nu a mai putut sã-mi mai arate „Calea
Victoriei”, bãdiþa. Dar nu mi-a pãrut rãu atunci, dupã
cum nu-mi pare rãu nici astãzi pentru cã am vãzut în
schimb altceva; ceva mult mai profund decât o simplã
admiraþie „gen Hol ly wood”, pentru poet. 

— Parcã nu ai fi numai poetul, ci ºi „Marele Preot”
al neamului dacic, de pe timpurile lui Burebista, bãdiþã
Grigore, îi zic. 

— Ei ºtiu cã-i iubesc foarte mult, ºi-mi dau în
schimb toatã dragostea ºi tot respectul lor înzecit, dragul
meu Anatol... 

Dragostea... 
Cu bãdiþa, la Putna 
La Putna a venit lume dupã lume. Din toate col -

þurile Þãrii ºi de peste Oceane. Au venit sã sãrbãtoreascã
luminoasa amintire a Marelui ªtefan al Moldovei. Multã
armatã, multã securitate, poliþie..., înalte oficialitãþi,
înalþi prelaþi... 

Am ieºit cu bãdiþa Grigore pe strada Centralã ºi
pare-se cã ºi unicã, ce taie oraºul în douã, de la un capãt la 
celãlalt. 

De cum l-au vãzut, au prins a veni cãtre el. Valuri
dupã valuri. În câteva min ute, strada în jurul nostru, s-a
umplut de lume. 

Traficul rutier, foarte intens în acele ore, s-a blocat
din ambele pãrþi. Lumea a for mat pe loc un fel de rând...
Veneau la el sã îi sãrute mâna... 

Poetul îl întreba pe fiecare cum îl cheamã, apoi le
scria cu mâna lui, pe cãrþile, hãrþile, ilustratele, sau pur ºi
simplu pe pagini albe, rupte dintr-un caiet, numele fie -
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cãruia, dându-le instantaneu un „autograf”, dupã mai
multe cuvinte de urãri de bine ºi sãnãtate, semnând dedi -
caþia, simplu ºi mod est, „Grigore Vieru”. 

Aºa a trecut o orã, au trecut douã, trei... Veneau, îi
sãrutau mâna, primeau „autograful”, îl strângeau la piept
ca pe un odor de mare preþ, ºi plecau fericiþi cã ºi-au
primit „tainul” de dragoste de la „poetul ºi marele lor
preot”. 

În tot acest rãstimp, n-am auzit nici o voce furioasã 
de ºofer înjurând ori claxonând, nici un oºtean din multa
armatã, nici un poliþist sau jandarm sã încerce sã îm -
prãºtie lumea, ca sã deblocheze traficul... 

Poliþiºtii, oºtenii, jandarmii ºi ºoferii, aºteptau ºi ei
cuminþi, în rând, sã-ºi primeascã „tainul” lor de dragoste
dela bãdiþa Grigore. 

Dragostea... 
„Nici un prooroc nu este bine primit în pat ria

sa” (Luca 4,24) 
Nimic asemãnãtor la Chiºinãu, în republica „Mol -

doveneascã”. 
Mergeam cu bãdiþa Grigore pe bulevardul Cen tral

al Capitalei, în timp ce valuri de trecãtori veneau din faþã,
valuri ne ajungeau ºi ne întreceau, din spate... Când ne
vedeau, plecau ochii în jos, sau îi îndreptau voit în altã
parte. 

Din când în când auzeam frânturi de conversaþii,
într-o limbã strãinã ºi rece... Nici un cuvânt în limba pe
care poetul a iubit-o atât de mult ºi a apãrat-o... cu preþul
vieþii. 

Niciunul nu s-a uitat spre noi; niciunul nu ne-a
salutat; nimeni nu s-a înghesuit sã-i sãrute poetului mâ -
na... Pãºeam amândoi tãcuþi, singuratici ºi triºti... atât de
triºti... Doi strãini, într-un oraº înstrãinat ºi duºmãnos... 

Ah, Dragostea... 
Mag no lia: O, minune! 
Priveam DVD-ul cu spectacolul de omagiere a

celor ºapte-zeci-de-ani de la naºterea poetului, pe care mi
l-a trimis bãdiþa Grigore, prin prea bunul ºi prea blândul
nostru prieten, Flo rin Cârlan, de la New York. 

Înflorea tremurãtor / o magnolie / ºi zicea, cã mor /
cã mor / o magnolie.../ 

Am dat sunetul la maxim, ºi am deschis larg uºa, ºi
am strigat: 

—Auzi ce frumos a mai scris bãdiþa Grigore / Des -
pre tine, Mag no lia?! / Auzi ce frumos mai cântã Angela
Similea?! / Despre tine cântã, Mag no lia!…

A auzit. Dimineaþa, am gãsit-o cu câteva bucheþele 
de flori, împrãºtiate cochet prin coroana desfrunzitã. 

Magnoliile nu înfloresc niciodatã toamna. Ce-ai
fãcut, Magnolie?!

Dragostea...
S-a stins din viaþã poetul Grigore Vieru
Când am auzit cumplita veste, l-am sunat pe bãdia

Ion Ungureanu. 
— Ce e? Cum e, bãdiþã Ioane? 
— Nu e bine, Anatol... parcã sunt niºte ºanse... dar

puþine... 
Plângea bãdiþa Ion; plângeam ºi eu la celãlalt capãt 

al pãmântului; plângea ºi Tezeu cu noi. Ce putem face? 
Spre dimineaþã, am auzit la televizor o voce gravã

anunþând: s-a stins din viaþã poetul Grigore Vieru... cel
mai mare poet... Înlãcrimat, am ieºit afarã pe scãri... 

— ªtii, Mag no lia... bãdiþa Grigore al nostru nu mai 
este... s-a dus bãdiþa Grigore... s-a stins...!!! 

Mag no lia ºtia. De data asta n-a mai înflorit deºi
eram în a doua jumãtate a lunii ianuarie... 

Închid ochii ºi-l vãd pe bãdiþa Grigore pãºind, fãrã
grabã, pe o razã dreaptã de luminã, fãrã de sfârºit parcã... 

De fapt, nici nu e o razã; e un drum, desemnat de
Atotputernicul Cre ator, numai pentru el, bãdiþa Grigore – 
Poetul ºi Marele Preot al Neamului – ºi, acest drum e
fãcut, numai din Luminã, Dragoste, Liniºte ºi Pace. 

La capãtul drumului, LUCEAFÃRUL aºteaptã rãb -
dãtor, sã-i revinã lacrima pe obraz... Bãdiþa Grigore...!!! 

Iar pe de o parte ºi alta a drumului, douã ºiruri
nesfârºite, de Magnolii înflorite, toate semãnând leit cu
Mag no lia ceia... 

Poetul, se apropie zâmbitor de câte una, ad mi -
rându-i coroana bãtutã de flori, o înconjoarã mângâindu-i 
tulpina cu gingãºie, apoi se opreºte ascultând concentrat.
Vrea sã desluºeascã ceva, ...acuma, greu de desluºit,
strigãtul meu ºoptit: „La revedere, bãdiþã Grigore!”... ºi
„pe curând”. 

(Los An geles, Cal i for nia,
8 februarie 2009)
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Grigore Vieru, vãzut de aproape
 Ion ANTON,

scriitor, Los An geles, Cal i for nia

„Prin moarte, la Înviere ºi de aici în veºnicie”

Mi-au trebuit câteva sãptãmâni spre a mã dez -
meteci din ºocul produs de moartea omului care a purtat
în sine un neam întreg, Grigore Vieru. Am sã folosesc
cuvântul „moarte” nu mai pentru a exprima o stare, aceea
prin care trupul s-a dat pãmântului din care s-a întrupat.
Am zis o stare, deoarece cãlãtoria omului între naºtere ºi
moarte, este o stare efemerã. Sfânta Scripturã vorbeºte de 
o a doua stare a locatarului vre melnic, Duhul Sfânt, în
trup, care este starea veºniciei. În unul din cântecele sale,
Grigore Vieru enunþa douã versuri de chin tesenþã a cre -
dinþei: „Lumea asta-i cum o vezi, / Iar cealaltã-i cum o
crezi”. Adevãr absolut. 

Eu cred cã marele poet a vãzut lumea în care a trãit
ºi a comensurat-o în multitudinea dimensiunilor ei, cu
neasemuitul sãu suflet. Astfel, prin tot ceea ce a creat ºi a
lãsat în dar posteritãþii, chiar de n-ar fi crezut în veºnicie,
el însuºi s-a plasat în veºnicie, stare pe care o mãsoarã
doar eternitatea. În graba de a exprima fiecare sen ti men -
tele provocate de dispariþia pãmânteanã a omului Grigore 
Vieru, l-au numit poetul Grigore Vieru, a încorporat ºi a
lãsat prin creaþia sa, întregul univers de simþire al unui
neam. Afirm acest lucru având câteva lucruri irefutabile. 

L-am cunoscut în ambele ipostaze. Ipostaza de ti -
tan al culturii ºi deci al României ºi ca om. Chiar dacã
Bãdiþa Grigore, cum îi plãcea sã-i spun în par tic u lar, nu
prezenta diferenþã între cele douã ipostaze, ca om se
abandona în braþele prieteniei autentice. Atunci în þe -
legeai de unde îºi trag seva multitudinea de calitãþi pe
care le avea (poet, compozitor, literator pentru copii,
autor de nenumãrate aforisme, luptãtor neînfricat pentru
drepturile neamului sãu, union ist împãtimit, etc). Câteva
împrejurãri ne-au apropiat mult. 

A fost peste douã luni oaspetele Americii. Atunci
l-am cunoscut prima oarã în imensitatea personalitãþii
sale. Am locuit împreunã douã luni, am descins împreunã 
în comunitãþi româneºti: în Los An geles, San Fran cisco,
Sac ra mento, Las Ve gas, San Diego, New York. Atunci
am vãzut cã Grigore a fost asimilat ca un vechi prieten cu
care lumea se întâlneºte dupã mulþi ani. Atunci am înþeles 
cã lumea îl percepe ca pe un purtãtor de cuvânt al idea -
lurilor românilor de pretutindeni. Am vãzut modestia fãrã 
putinþã de a o exprima. Aceastã manierã a sa, con form
cãreia adevãrul scripturistic este cã cine se smereºte se
înalþã, mi-a sugerat o definiþie a altruismului - omul
acesta este fericit, numai în mãsura în care iºi face se -
menii fericiþi. Tot atunci am vãzut uºurinþa cu care creea -
zã. Cum cuvântul izbucneºte pur ºi simplu din sufletul
sãu. Astfel a lãsat la Los An geles un prinos Californiei.
Cântecul „Atâta-i de dulce” în cuvintele ºi acordurile
sale, îngemãneazã dragostea ºi dorul de þarã, cu bucuria
de-a fi oaspetele Americii. Ne-am vãzut la Chiºinãu, la
Iaºi, la Bucureºti. Dar un alt ar gu ment al mãrimii
titanului Grigore Vieru l-am primit la Putna, în 2004,
când am stat împreunã vreo douã sãptãmâni. Cã a fost

primit cu onoruri de oficialitãþile Putnei ºi ale României,
cã a fost invitat pe scena oficialã, alãturi de preºedintele
României, primul ministru A. Nãstase ºi P.F. Patriarh
Teoctist, împreunã cu distinsa sa doamnã, Raisa Vieru,
mi s-a pãrut firesc. Dar când, ieºind pe uliþele satului, oa -
menii pe care nu-i bãnuiam cã au auzit de Grigore Vieru,
l-au oprit în drum, l-au pipãit ca pe Mesia, i-au sãrutat mâna, 
i-au solicitat autografe pe palme, haine, ºerveþele ºi tot ce
aveau fiecare la îndemânã, am înþeles pânã unde se întinde
ecoul personalitãþii marelui Vieru, purtãtorul de idealuri, al
unui întreg neam de pe cele douã maluri ale Prutului. 

ªi a venit anul 2008. Fãrã un plan prestabilit, când
am ajuns în România, primul lucru ce l-am fãcut, l-am
sunat pe Bãdiþa Grigore. Bucuros îmi spune cã, peste
câteva zile, merge la niºte festivaluri de poezie ºi la Satu
Mare, pentru a primi un titlu de Doctor Honoris Causa ºi
cã mã invitã sã-l însoþesc. Primesc, fiind onorat ºi, la
sfârºitul lui octombrie, mergem la un fes ti val al poeziei
pe malul Ozanei la Vânãtori Neamþ. Organizatorul
întregului tra seu a fost poetul ºi editorul Dan iel Corbu, cu 
soþia sa - doamna Filomena Corbu ºi cu foarte tânãrul
vlãstar - Casandra Corbu, o deja consacratã poetesã. Cu
poetul ºi ziaristul Horia Zilieru, din Iaºi, cu directorul
TVR Iaºi, Grigore Elisei. Organizare ireproºabilã ºi
întâlniri cu elevii Seminarului Teologic Neamþ, cu
stareþul Mâ nãs tirii Neamþ, Preacuviosul Ben e dict, cu
elevii ºcolii din Vânãtori, cu oficialitãþile comunale, cu
renumita bi blio tecã sãteascã, bibliotecar dna Maria
Cosofret, cu obºtea comunei, prin dna Adriana Petrariu, 
avându-l ca invitat pe talentatul in ter pret Fuego, cel care
interpreteazã cântecele pe versurile ºi muzica lui Grigore
Vieru. Cu escale la Vatra Dornei ºi la Sighetu Marmaþiei,
am ajuns la Satu Mare. Pe drum am mai avut o mostrã de
cum este perceput omul naþional, Grigore Vieru. Într-o
comunã ne opreºte un echipaj de doi po liþiºti, cã ºoferul
ar fi depãºit regimul de vitezã. Noi, cuminþi în maºinã,
am aºteptat ca poliþia sã-ºi facã datoria. Dupã ce i-a fixat
amenda (1,5 mil.), poliþistul ºi-a aruncat privirea în
maºinã ºi a întrebat ºoferul cu cine este? Spunând cã este
cu poetul Grigore Vieru, poliþiºtii au anulat raportul, iar
poetul cu modestia ºi bunul simþ arhicunoscute, a coborât 
ºi a traversat drumul, mulþu mind poliþiºtilor. 

Pentru cã sunt la episoade care contureazã imensa
po pularitate a poetului, relatez: într-un an nu ne-am putut
întâlni, dar am stabilit sã ne vedem în gara internaþionalã
Nicolina Iaºi, deoarece poetul cãlãtorea de la Chiºinãu la
Bucureºti cu trenul. Am întârziat puþin ºi când am ajuns,
trenul nu plecase, dar grãnicerii vamali nu m-au lãsat sã
intru pe peron. Spunând cã am o întâlnire cu poetul,
Grigore Vieru, grãnicerii m-au ºi condus la com par -
timentul sãu ºi au mai întârziat plecarea cu câteva min ute. 
Mã întorc la Satu Mare. Aici, sub patronajul poetului Gh.
Vulturescu, Bãdiþa Grigore, împreunã cu distinsa soþie,
Raisa, s-a bucurat de toate onorurile. 

În ziua de 24 octombrie 2008, într-o festivitate
deosebitã, în care mulþi confraþi interni ºi internaþionali,
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au elogiat meritele incontestabile ale marelui poet, la
edificiul cul tural al neamului românesc, Grigore Vieru a
primit premiul de poezie, POESIS, pe anul 2008. Dupã
masã, într-o întâlnire academicã, poetul ac a de mi cian,
Gri gore Vieru a primit titlul de Doctor Honoris Causa al
Universitãþii „Vasile Goldiº” din Arad. Nu vã obosesc cu
ceremonialul clasic pentru astfel de eve nimente, ci doar
amintesc cã, cuvântul de Laudatio a fost rostit de
Rectorul Universitãþii ºi de academicianul Ni colae
Breban. Cuvântul poetului a fost în nota pe care i-o
cunoaºtem. Nimic epatant. Simplu ºi profund, aºa cum îi
este întreaga personalitate. Acest mo ment prin fru mu -
seþea ºi simplitatea lui m-a întors cu gândul la anul 1990,
când a fost ales membru de onoare al Academiei Ro -
mâne. Dupã cuvântul de Laudatio, rostit de ac a de mi cian
Zoe Dumitrescu Buºulenga, Grigore Vieru, cu o mo -
destie ºi atitudine de heruvim, spune: „Am vrut sã ajung
cioban, la o stânã din Carpaþi, dar Dumnezeu m-a în -
vrednicit sã ajung la Ac a de mia Românã”. Dupã ce i s-a
cântat Gaudeamus ºi melodia „Limba noastrã”, in ter -
pretatã de soþii Doina ºi Ion Aldea Teodorovici, a venit
momentul felicitãrilor. 

Sâmbãtã, 25 octombrie, am plecat la un lung drum, 
Satu Mare-Iaºi. Cum însã compania lui Gr. Vieru este
timp de aur, a trecut repede. La ora 1 din noapte am ajuns
la Iaºi ºi încã am mai stat câteva ore la taifas în casa fam.
Doina ºi Mihai Ciobanu. Pentru a doua zi, avem pla -
nificatã o întâlnire în satul Hermeziu, care se aflã la vreo
32 de km de Iaºi, locul de baºtinã a junimiºtilor,
Negruzzi. Vizita aceasta era doritã de peste 7 ani, dar
mereu ceva o amâna. O doream nespus de mult deoarece
aceastã întâlnire avea mai multe semnificaþii. Hermeziul
este satul în care am vãzut lu mina zilei, este locul în care
au trãit ºi creat C Negruzzi, Leon Negruzzi ºi nona -
genarul Iacob Negruzzi. Aici, în septembrie 1876, s-a
nãscut prima femeie avocat din România, Ella Negruzzi.
Prin valoarea lor negruzzeºtii au adus în Hermeziu, toþi
junimiºtii vremii, aici au avut loc nenumãrate cenacluri ºi 
ºezãtori literare, de la care n-au lipsit Alecsandri, Ko -
gãlniceanu, V. Pogor, pleiada lui de junimiºti, trupele de
la Teatrul Naþional din Iaºi, în frunte cu Matei Millo ºi
câþi nu-i mai încape enumerarea. Iar cel mai im por tant
eve niment chemãtor al lui Grigore Vieru la Hermeziu a
fost cã ºcoala din Hermeziu, ctitorie a negruzzeºtilor, la
1875, Eminescu a vizitat-o, în calitate de in spec tor ºco -
lar. Do rinþa noastrã împlinindu-se, obºtea din Hermeziu
îm preunã cu mulþi oameni de litere din Iaºi l-au întâm -
pinat pe bardul din Pererâta, aflatã la vreo 25 de km mai
la deal de Hermeziu, cu pâine ºi sare din care, împreunã
cu doamna Raisa, soþia sa, au gustat cu sfinþenie. Dupã un 
parastas pentru fii satului care s-au jertfit pentru apãrarea
Þãrii ºi Slavei Sfintei lui Dumnezeu Biserici, o întâlnire
cu tinerele vlãstare ale ºcolii, care au recitat din creaþiile
marelui poet ºi au cântat melodii compuse de el, ne-am
întâlnit în sala parohialã, unde s-au schimbat impresii,
s-au recitat versuri, s-au ospãtat cu bunãtãþi culinare
preparate de gospodinele Hermeziului. Bãdiþa Grigore a
pãºit cu grijã pe uliþele satului spre a nu tulbura ne -
numãraþii paºi ai junimiºtilor. De la Hermeziu am revenit
la Iaºi, unde, în aceeaºi primitoare casã a Doinei ºi a lui
Mihai Ciobanu, am depãnat impresii din ghemul marelui
poet. Atunci mi-a mãrturisit bãdiþa Grigore jurãmântul

sãu fãcut în 1991, pentru neamul sãu. Atunci au fost
confruntãri armate între moldoveni ºi transnistreni, sol -
date cu multe victime, când s-a împuºcat frate pe frate.
Jurãmântul sãu era: Jur în faþa lui Dumnezeu, sã nu vâr
cuþitul în inima fratelui român de peste Prut ºi sã nu fac pe 
placul satanei care ne-a învrãjbit. Sã lupt pânã la capãtul
vieþii, pentru unirea cu Þara. Mãrturie acestui jurãmânt, îi 
închin ºi eu câteva versuri. 

LUI GRIGORE VIERU

El n-a murit, luaþi aminte
Doar trupul l-a lãsat, sub iarbã undeva. 
Cu binecuvantarea Cerescului Pãrinte, 
Mai vrea sã împlineascã la neamul lui ceva.

Nu poate adormi, cât neamu-i în nevoi,
Cã numai pentru neam el s-a jertfit. 
În veºnicie a pãºit cu grijã pentru noi,
Odihnã sus nu are, rugând necontenit. 

El rugãciunea-ndreaptã, pentru cei de pe pãmânt.
Nemãrginita lui credinþã este vie,
Cã vieþuind el a fãcut un jurãmânt, 
Pentru rãpita-n douã, jertfita Românie. 

Sã nu pãºeascã-n cer, spre nemurire,
Pânã pe fii ºi fraþi, nu-i va vedea uniþi, 
Sã n-aibã el odihna ºi sfânta izbãvire 
În miros de tãmâie ºi rugãciuni fierbinþi, 

El mijloc este Sus pentru pãrinþi ºi fraþi,
Din inima-i se-nalþã flacãra cea vie, 
Spre-naltul cer, în zvon de psalmi cântaþi,
Cât pe pãmântul zbuciumat, mai este-o Românie.

Ultimele comori de desfãtare în preajma poetului
ºi omului Grigore Vieru, le-am trãit în 3 noiembrie 2008,
în apartamentul sãu din Chiºinau, când dupã ore de con -
fesiuni, mi-a fãcut o mãrturisire ºocantã. Era extrem de
mâhnit, scâr bit, întristat, de mizeria unor mâzgãlici, care
în subsolul decãderii lor umane ºi mo rale, l-au admo -
nestat în scris pe marele om, Grigore Vieru: de când tot
spui cã mori ºi nu mai mori? De aceea i-am înþeles mai
adânc versurile din Doina, scrisã înainte de moarte, în
care cu un strigãt de disperare spune: 

Ajuns-am a umbla mereu 
În braþe cu mormântul meu 
ªi nu ºtiu unde sã-l mai pun,
Sã am un somn mai lin, mai bun. 
În anii în care l-am cunoscut, nu cred cã era vreo

ocazie, în care poetul sã nu re cite versurile închinate
confruntãrii cu moartea: „Eu nu am moarte cu tine nimic”.

Cred, însã, cã cele mai profetice versuri în care
admonesteazã viclenia morþii, sunt acestea: 

Pe tine moarte nu te mai salut. 
M-aºtepþi în drum vicleanã ca o spânã,
Dar ai sã-þi iei din mine ce e lut, 
Iar ce e foc, îþi va scãpa din mânã. 
ªi aºa a ºi fost. Trupul sãu s-a dat morþii, iar s ufletul

sãu, prin tot ceea ce a lãsat posteritãþii, s-a dat veº niciei,
veghind asupra neamului sãu, pe care l-a iubit din Grãdina
Tatãlui Ceresc. Dumnezeu sã-l odihneascã în pace!

30 AN 10, NR. 1 (32), APRILIE 2009 FAMILIA ROMÂNÃ



FAMILIA ROMÂNÃ IN MEMORIAM GRIGORE VIERU 31

IARTÃ-MI VINA…

Lui Grigore Vieru,
Duminicã, 18 ian. 2009, ora 1.30

Te-ai dus ºi Tu, unde vom merge toþi
Când se va stinge peste noi Lu mina,
Ne-am cunoscut acolo printre Moþi,
La Târgul de pe Muntele Gãina…

„Frate Nicule!” aºa mi-ai zis -
ªi Tu mi-ai strâns în braþe Poezia,
Mi se pãrea cã retrãiesc un Vis,
Atunci ºi-acum când înnegresc hârtia…

Se umezise Aerul sub pleoape
Când te priveam ºi nu-mi venea sã cred,
AVRAM IANCU îmi era pe-aproape
ªi Crucea lui mi-e martorul întreg!

Doamne, cât de mult ne-asemãnam,
Era în glasul tãu atâta jale -
„Sã îmi trimiþi o pozã sã te am
ªi câteva din versurile tale…”

Eu le-am trimis, þi le-am trimis pe toate,
Dar nici acuma, frate, când îþi scriu
Cuvintele acestea-nlãcrimate
De le-ai primit vreodatã, nu mai ºtiu…

ªi-acolo sus, pe Muntele Gãina,
De va mai fi vreodatã ca sã vin,
De unde eºti, tu singur, iartã-mi vina-
Eu mai rãmân, eu mai rãmân puþin…
………………………………
S-a dus ºi el sã nu-l cuprindã gerul,
Gerul pe care l-a urât mereu,
Sã-i dãm de-a pururi liniºtea lui Vieru-
Sã-l odihneascã Bunul Dumnezeu!

* * *

SUNT OSTENIT
DE-ATÂTA RUGÃCIUNE…

In memoriam
Grigore Vieru

Lãsaþi-mã sã m’odihnesc puþin
În Lacrima ce mi-a fost datã mie
Din Ochiul Creatorului divin
Sã locuiesc aici în Poezie...
Zãpada peste mine sã se-aºtearnã-

Nu trebuia, nu trebuia sã mori!
În jurul meu acum e-atâta iarnã
ªi soarele se-ascunde dupã nori;

E vinovat ºi el cã tu te-ai dus,
Spre ceruri gândul dacã mi-l ridic
Parcã aud dojana ta de sus-
„Cu tine, moarte, n-am avut nimic”!

ªi cât ai stat tu, frate, printre fraþi,
Adeseori nu te-am bãgat în seamã,
Ne tot vorbeai de flori ºi de Carpaþi, 
Ne tot plângeai despre-o anume
Mamã,

De Dorul ei de pe-un picior de plai
Cã nu îºi are Acasã toþi copiii -
La despãrþirea ta ºi mereu-vai!
Noi ne slãvim plecaþii ºi nu viii!
.....................................................

Sunt ostenit de-atâta Rugãciune,
Lãsaþi-mã sã m’odihnesc puþin,
Mãcar acum fã, Doamne, o minune
Cu neamul meu- sã îl trezeºti. Amin.

* * *

GRIGORE VIERU

Mi s-a spus cã ºi cu tine seamãn,
Tu, cel rãmas de dincolo de Râu,
Grigore Vieru - fratele meu geamãn,
Frate întru Lacrimã ºi Gând.

Noi amândoi avem aceeaºi Þarã,
Acelaºi suflet ºi acelaºi grai,
Aceeaºi Poezie înfioarã
Turmele luminii peste plai;

Aceeaºi iarbã vara o usucã
Acelaºi soare ºi acelaºi vânt,
Cine-i acel’ ce vrea sã ne traducã
Dorul nostru fãrã de cuvânt?

Când amândoi visãm pe româneºte,
Frate-al meu de dincolo de zãri,
Cine-i târziul care ne pândeºte
Paºii noºtri tãlmãcind cãrãri?...

Mi s-a spus, a nu-ºtiu-câta oarã,
Pe numele tãu, frate în cuvânt,
De-au început ºi Munþii sã mã doarã 
Sunt Tu, Grigore Vieru, ori eu
sunt?!

DESPRE 
GRIGORE VIERU

Pe Grigore Vieru îl 
di vinizãm ºi îi vom purta
o veº nicã recunoºtinþã. 
În spectacolele noastre am 
cântat cântece pe versurile 
domniei sale :

Strãine pofte ne-au rãpit
Când via dulce, când
ogorul,
Dar nimeni nu a izbutit
Din piept sã smulgã
tricolorul.

Atât de minunat scânteie
De crezi cã de pe bolþi
albastre
L-a rupt Hristos din
curcubeie
Sã-l deie României
noastre...

Ca scriitoare, Mia a
dat citate în monografia „
Spini ºi Aureolã – viaþa
Episcopului Martir Ioan
Suciu ”  ºi în romanul „De
ce am fu git de acasã”.

ROMÂNCUÞELE
Surorile Pãdurean, Can ada

GÂNDIND LA
GRIGORE VIERU

Cum orice om viseazã 
a fi cos mo naut,
dorea în mintea-i treazã,
sã treacã peste Prut.
 
O coalã de hârtie 
rãmâne iarãºi albã.
În epitaf el scrie
dorinþa de-a fi iarbã.
 
Durerea e comunã
ºi ne uneºte ceru’
ce-ºi puse în cununã
o stea, ce e Vieru!
 
Abia dupã ce pierdem,
simþim ce am pierdut
ºi trebuie sã credem
cã Dumnezeu a vrut!

Viorica GÃINARIU

Poezii de Nicolae NICOARÃ-HORIA



A cãzut o stea din Basarabia

Ionuþ ÞENE

Vestea morþii marelui poet Grigore Vieru m-a lovit 
ca un trãznet. Credeam cã poetul durerii basarabenilor de
sub ocupaþia ruseascã va trãi „pururi tânãr” ºi, iatã, în
urma unui ciudat ac ci dent de maºinã, el moare. Acum 15
ani, tot un cuplu celebru al suferinþei cântecului emi -
nescian, Doina ºi Aldea Teodorovici, deceda într-un ac -
ci dent de maºinã sus pect. Prea multe morþi din rândul
unioniºtilor basarabeni au fost produse de accidente de
maºinã. Sincer când am citit despre moartea lui Vieru am
plâns ca un copil. Am primit emailuri ºi telefoane de la
prieteni care deplângeau dispariþia poetului unirii Ba -
sarabiei cu România. 

În ziua aceasta îngheþatã bocnã, de parcã ar fi o
iarnã siberianã, s-a stins poetul Grigore Vieru, care era
prietenul lui Mihai Eminescu ºi Octavian Goga. Poate de
aceea, era atât de urât de fel de fel de „elitiºti” ºcoliþi pe la
Bãneasa ºi Bruxelles ºi care acum mãnâncã banii publici
în funcþii culturale, pentru cã denigreazã valorile noastre
ºi, în primul rând, pe Eminescu. În ziua când H.R. Pa -
tapievici, - cel care a zis cã România este o „faþã de cur”,
iar „Carpaþii o fecalã” -, era reînscãunat la ICR de o clasã
politicã de ciolãnari ºi patibulari al cãrui scop este bu -
zunarul propriu ºi distrugerea valorilor naþionale, Gri -
gore Vieru murea rãpus de dragoste de Eminescu când se

întorcea de la o comemorare a Poetului Naþional.

Nãscut dincolo de Prut, Grigore Vieru dorea sã
„sorbim” acest râu blestemat, aºa cum au fãcut-o strã -
moºii noºtri la 1859 cu Milcovul, genialã imag ine creatã
de Alecsandri în Hora Unirii. Grigore Vieru a luptat, cu
arma cea mai de temut, cu poezia împotriva Uniunii
Sovietice pentru ca românii sã fie din nou uniþi în spirit ºi
în fruntariile þãrii lor, România. ªi drept recunoºtinþã
reprezentanþii statului român l-au izolat ºi ignorat la fel ca 
autoritãþile comuniste de la Chiºinãu. Aºa-ziºii in te lec -
tuali de operetã de pe Calea Victoriei, preocupaþi de
sinecurile politicienilor corupþi ºi de amantele lor ajunse
pe coperþile tabloidelor ºi la ministere, au uitat de poeþii
autentici ai Basarabiei ºi, în spe cial, de Grigore Vieru. El
deranja politicienii pentru cã era union ist ºi iubea limba
lui Eminescu, mã rog acum când e de bon ton sã-þi înjuri
þara ºi cultura ºi sã te plimbi în excursii costisitoare pe
banii publici ca sã iei masa la Bruxelles, cu repetenþii la
moralã. Criticii literari l-au ignorat pe Vieru ºi nu l-au
introdus în istorii literare, deoarece nu cãdea bine la tot
felul de mancurþi, deghizaþi ca sponsori generoºi.

Pe Grigore Vieru l-am cunoscut în 1988, când
România trãia cea mai cruntã dictaturã, dar totuºi au -
toritãþile de atunci i-au permis poetului basarabean sã
vinã ºi sã publice poezii în þarã. În URSS începuse glas -
nostul ºi peres troika ºi poeþii basarabeni veneau la noi ca
la ei acasã. Îi citeam cu nesaþ poeziile publicate în revista
„Tri buna” ºi mã minunam cum poeþii de dincolo de Prut
scriu aºa de bine româneºte, deoarece învãþasem re cent la 
geografie cã acolo este Rusia. Poeþii ca Vieru au pãstrat
flacãra spiritului românesc ºi nu au lãsat-o sã se stingã
când KGB-ul fãcea ordinea la Chiºinãu. 

Vieru într-un interviu publicat atunci în „Tri buna”
spunea cã prima oarã când a ajuns la Bucureºti a fost
fascinat cã în parcuri erau inscripþionate plãcuþe în limba
românã: „Nu rupeþi florile!” sau „Nu cãlcaþi iarba!”.
Pentru el a fost o revelaþie a limbii, deoarece în Chiºinãu
se vorbea ºi scria obligatoriu numai ruseºte. 

L-am vãzut în vizitã la sediul revistei „Tri buna”,
când eram elev la Liceul „Ady-ªincai”. Fizionomia lui
eminescianã te copleºea. Din prima clipã a ºtiut cã s-a
întors acasã. El a vrut ca întreaga Basarabie sã se întoarcã
acasã într-o Românie reîntregitã ºi a luptat pentru asta. A
fost þelul vieþii lui…Când am auzit cã a murit am lãcrimat 
ºi m-am pus la masa de scris ºi am compus urmãtoarea
poezie pe care i-am dedicat-o. Îþi spun acolo în ceruri
unde sigur eºti Grigore Vieru – om care te considerai în
modestia ta simplu ca iarba - de-a dreapta Tatãlui cã nu te
voi uita niciodatã ºi voi lupta ca Testamentul tãu de a uni
Basarabia cu România sã se împlineascã.
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A CÃZUT O STEA

In memoriam Grigore Vieru

A cãzut o stea în iarba simplitãþii
A cãzut firul ierbii sub coasa nopþii
Sângele lui era Prutul care izbea nãvalnic
inima românului
ªi nici un baraj de urã strãinã
nu a stãvilit dragostea sa imensã
ºi fierbinte ca soarele de pe porþile maramureºene
pentru pãmântul acesta în care cresc cuvintele
lui Mihai Eminescu
ca florile din cununa Unirii
ca lacrimile Maicii Domnului
A cãzut… ºi un izvor a þâºnit limpede dintre
zidurile
prãbuºite ale imperiilor
în care copiii îºi oglindesc feþele rotunde ºi
frumoase
ca România reîntregitã

Cluj-Napoca, 18 ianuarie 2009



Grigore Vieru, poet al Românimii

Ion BOGDAN

Un gând pios mã determinã sã scriu aceste câteva
rânduri. Vãd ºi astãzi fruntea înaltã a Poetului, pletele
sale „eminesciene”, dar mai ales aud cuvintele Sale - de
un lirism ºi o profunzime rar întâlnite. 

Cu puþini ani mai vârstnic decât mine, nu L-am
cunoscut pânã în 1989, la comemorarea Centenarului
trecerii în eternitate a Eminescului. Îl ºtiam dinainte, din
citite ºi auzite. Noi, la Biblioteca Judeþeanã primeam,
prin acele vremuri, revista „Literatura ºi Arta” de la
Chiºinãu, scrise în „chiriliþã”, iar, mai apoi, cu litere
româneºti. I-am trimis „Calendarul Maramureºului” din
1980, prin poetul - ºi el trecut în eternitate - Ioan Ale -
xandru. Peste câteva luni ne aducea vestea cã Poetul
Grigore Vieru îl þine la cãpãtâi, cãpãtând, încã de pe
atunci, mai multã încredere în ceea ce lucra întru Cuvânt - 
el fiind, de altfel, cel care a luptat pentru Limba Românã,
prin poeziile Sale, încã din tinereþe, în ciuda tuturor
opresiunilor deznaþionalizante. 

În 15 iunie 1989 am „fu git” de la serviciu, îm -
preunã cu poetul Emil Florescu din Ulmeni, la Co me -
morarea sutei de ani a lui Mihai Eminescu, într-un tren de 
Bucureºti foarte înghesuit. Era un fel de bravadã, riscantã 
pentru mine din cauza lipsei de la „muncile” zilnice. De
abia ajunºi în Bucureºti, lângã Piaþa Universitãþii am
comandat o jerbã de flori. Când sã trecem strada, pe
trecerea de pietoni traversa Ioan Alexandru. Eram pe la
jumãtate, ne-am întors cu Ioan Alexandru care venea de
la priveghiul de noapte pentru Mihai Eminescu. L-am
întrebat cum îl putem întâlni pe Poetul Grigore Vieru.
Ne-a spus cã la amiazã va fi, împreunã cu ceilalþi scriitori
români din Basarabia, la Hotelul „Dorobanþi”, lângã Pia -
þa Romanã. Dupã ceremoniile de la cimitir, am ajuns la
ho tel ºi aºteptam cu sufletul la gurã sã recunoaºtem
Poetul. Îl ºtiam din fotografii. L-am vãzut intrând pe uºã,
cu oarecare întârziere. M-am dus di rect la El ºi i-am spus
cine sunt ºi cã vin din Maramureº. Eu eram emoþionat,
dar ºi Poetul s-a bucurat de întâlnire. Am stat, împreunã
cu Grigore Vieru, Nicolae Dabija, Mihai Cimpoi, Mat -
covschi, vreo 3 ore. Aveau un avion spre Ipoteºti, ne-au
invitat ºi pe noi, am spus cã nu putem merge. S-au recitat
poezii, s-a horit, s-a cântat „Odã în metru an tic” de
Eminescu - a fost o comemorare de suflet, frumoasã ºi
esenþialã: ºi astãzi, la trecerea Poetului Grigore Vieru în
eternitate, ne aducem aminte de Eminescu: „Nu credeam
sã învãþ a muri vreodatã/ Pururi tânãr înfãºurat în man ta-
 mi/ Ochii mei înãlþam visãtori/ La steaua singurãtãþii ...

Vino-mi iar la sân nepãsare tristã/ Ca sã pot muri liniºtit/
Pe mine mie redã-mã.”

M-am mai întâlnit, apoi, ocazional, cu Poetul Gri -
gore Vieru, de vreo 3 ori în tramvaie/autobuse, la
Bucureºti. Ne bu curam cã ne recunoaºtem. Câteva staþii
dialogam. Mã supãram câteodatã de mo dul cum au fost
primiþi scriitorii din Ba sarabia de cãtre cei din
România-Mamã. Nu erau decât jocuri de interese ale
unora ºi altora. I-am spus cã merg acasã, în Ma ramureº,
deoarece, cum zicea Eminescu, „în timp, toþi venim din
Maramureº.” 

N-am avut îndrituirea ºi po si bili ta tea sã-L fac sã
vinã ºi la noi, în Ma ra mureº, de unde, în timp, era ºi
ªtefan cel Mare, strã-strãnepotul Voievodului Bog dan I.

Astãzi, la vestea trecerii în e te rni tate a Poetului
Grigore Vieru, îmi vin în minte versurile Dumisale, de
prin 1980: „În aceeaºi limbã/ Toatã lumea plânge,/ În
aceeaºi limbã/ Râde un pãmânt./ Ci doar în limba ta/
Durerea poþi s-o mângâi,/ Iar bucuria/ S-o preschimbi în
cânt.// În limba ta/ Þi-e dor de mama,/ ªi vinul e mai vin,/
ªi prânzul e mai prânz./ ªi doar în limba ta/ Poþi râde
singur,/ ªi doar în limba ta/ Te poþi opri din plâns.// Iar
când nu poþi/ Nici plânge ºi nici râde,/ Când nu poþi
mângâia/ ªi nici cânta,/ Cu-al tãu pãmânt,/ Cu cerul tãu
în faþã,/ Tu taci atunce/ Tot în limba ta.”

Mihai Eminescu scria despre poeþii care se în cu -
metau întru cuvânt: „Vãd poeþi ce-au scris o limbã ca un
fagure de miere”. Poetul Grigore Vieru a fost ºi va rã mâ ne
unul dintre marii poeþi ai Românimii. Îmi per mit, cu în -
gãduinþa Dvs., sã transcriu un poem recitat la Co memorarea 
din 1989 a lui Mihai Eminescu. Se întituleazã Poetul: 
Poetul e în lume stea de veghe / în clipe de grea cumpãnã
venind  precum o flacãrã fãrã de seamãn / sã lumineze
inimã ºi gând  // în casa lumii aripa-i semeaþã / zvoneºte
zborul nalt ºi pur de mâine / iar dacã din pãmânt îºi face
strâmtã casã / de veghe steaua lui de-a pururea rãmâne.

În constelaþia lucrãrii întru Cuvânt, Poetul Grigore
Vieru va rãmâne o stea strã lucitoare. 

A fost ºi rãmâne un gânditor, sau cum spunea un
prieten de generaþie a Dumisale, Poetul Gheorghe Pituþ:
„Cu cât gândim mai mult/ Se face timp în plus ”.

O pioasã aducere aminte în acest timp de tristeþe
pentru POETUL Grigore Vieru, trecut în eternitate în
preajma zilei de naºtere a lui Mihai Eminescu, împli -
nindu-ºi destinul lumesc, dar mai ales ºi prin Cuvânt.

Maramureº, duminicã,18 ianuarie 2008
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Cinci gândiri pentru Grigore Vieru 
Ion BOGDAN 

1

nu mi-am minþit nicicând poporul
„Ascult mierla
Ca sã nu mint” - spunea Grigore
Vieru
cel tare ca fierul
cel nãscut sã apere limba noastrã pre 
acest pãmânt
de aceea a ºi plãtit scump obolul

în aceastã viaþã
un gând de tristeþe în inimã se
înalþã

ne-am suit la cerul
de-a pururi prea senin albastru

am redevenit doar þãrâna
care nu ne mai amânã
în lutul generos de astru
fiind prezent mereu
ºi fãurit din greu

acum trei nopþi
visam ºi 
în noaptea larg deschisã
se petreceau evenimente mari
prescrise în faima multor preºedinþi

erau prezenþi cu toþii

ca o prevestire
s-a petrecut dintre noi

prin grea tãcere îmi dãdeau de ºtire
cã pleacã
neaplecat
din ziua albã 
în ziua cea neagrã
un mare Voievod
al Cuvântului Limbii Române

ce lung e drumul 
prin spaþiile largi
ale timpului

cele prea dragi de scurte
va rãmâne doar puterea Cuvântului
ca un glas de mierlã

cuvinte nemaispuse
ºi nimãnui supuse

liber glas în colþul nostru de cer

mândru vier în via poemelor
ale aceluia care va rãmâne
pe bunã dreptate
în eternitate

El este paznicul viei
al vieþii noastre
al Pãmântului fãcut prin Cuvânt

este Steaua de Vineri

Liber ºi Sfânt
Maramureº,

duminicã, 18 ianuarie 2009

2

via mea o pãzea
stãpânul boabelor de struguri
de argint ºi de aur
înfãþiºaþi în ciorchini 
de mângâiere prin Cuvânt

era Grigore Vieru
era stãpân peste tãria silabelor

mai de deasupra de Cuvânt

a venit un greu vânt
era crivãþul de la Rãsãrit
fãcea crevase pe dealuri
în case
în oase
în inimile noastre

le-a despãrþit
le-a risipit pe toate coclaurile

erau balauri

a fost 
atât de multã vreme
un ger cumplit
Poetul s-a opintit ºi l-a oprit
cu puterea Lui
cu puterea baºtinei Pãmântului

Poetul ne-a ºi fãcut sã renaºtem
într-o limbã de demult
din strãbuni omeneascã

astãzi Vieru
paznic al Cuvântului
s-a dus sã spunã
Domnului Dumnezeu
cã Domnul a fãcut lucrarea
El doar a pãzit
Domnul a cuprins roadele
ºi i le dãruieºte
cu prisosinþã
pentru prea dulcele vin
cel binefãcãtor de Cuvânt
din care dãinuie toate cele ce sunt
ºi cele ce nu mai sunt
însã vor fi
ºi se vor veºnici

din tãtãrãmni
din strã-strãmoºii noºtri
în vecii vecilor
în eternitatea care ni se aratã
atât de apropiatã

iatã a ºi sosit sã ne îngroape
într-o silabã 
într-o literã
întru boaba de strugure
care adânc sã ne tulbure

prin inimã ne-a ºi trecut
ºi ºi-a ºi petrecut 
cât a vrut
prin zarea de aer ºi lut

prin inimã ne va trece
ºi îºi va ºi petrece
inimã, inima mea,
rabdã-te, nu mã durea,
de-oi putea, 
te-oi mângâia

3

lumea noastrã arde în parã de foc
cum sã-i mai fac la inimã loc

lumea asta arde în parã
cum sã mai am eu ticnealã
am avut ºi eu un dor
zi ºi noapte sta în odor
ºi striga cu gurã amarã
sã ies numai un pic afarã
am ieºit



 Poetul Grigore Vieru a plecat…
Maria BILÞ

Ajutã-mã, Doamne! Privirea s-a tulburat, s-a rã -
sucit nevrut în întuneric. Lacrimile curg, curg pânã în
rãdãcinile mele,… ºi mai departe… pânã în rãdãcinile
nea mului meu strã moºesc. S-a mai stins o stea, lunecând
fulgerãtor spre o gurã de lut. Pãmântul s-a deschis, a
cuprins-o cu braþele lui negre, întunecate, pentru veºnicie.

Poetul Grigore Vieru nu mai este?
Steaua lui nu mai strãluceºte?
E ianuarie. E iarnã, zãpadã, zloatã, vânt, frig, ger.

Din când în când soarele îndrãzneºte sã ne arate semne de 
prietenie. Parcã ar cãuta ºi fruntea poetului pierdut. Frun -
tea poetului – fruntea lui înaltã, bãtutã de gânduri – sã o
mângâie.

Poetul, voievod al cuvintelor, din codrii Moldovei, 
sorbind din izvorul nesecat al tinereþii fãrã bãtrâneþe ºi-al
vieþii fãrã de moarte – izvorul stirpei române…

Poetul Grigore Vieru nu mai este?

Steaua lui nu mai strãluceºte?

Ne vom gândi la poetul Grigore Vieru dar nu cum
ne-am gândit ºi cum l-am simþit pânã acum. „Fiinþa sa de
abur” nu va mai ºopti lin ca o adiere a pãdurii, ca mur -
murul izvoarelor. Când povestea poetul despre copilãria
ºi „mierea literaturii române”, nu era bãiatul care avusese
nenorocul de a se fi nãscut pe malul celãlalt al Prutului, el
înfãþiºa „generaþia mutilatã în fiinþa sa naþionalã, un po -
por care-ºi pierduse speranþa”. 
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iatã
m-am dus
acum sunt doar umbrã în sus

va rãmâne doar Cuvântul
lerui-ler
ºi iarã ler

fost-am un straºnic Vier
lerui-ler

4

stau la fereastra deschisã
cãtre muntele de foc Igniº
cãtre Creasta Cocoºului
un vul can stins dedemult
in illo tem pore
din micul masiv Gutâi sau
din Þibleº
cel care purta
ca un stindard emblema zeiþei
Cybela
zeiþa Mamã a Pãmântului 
ºi a Zeilor
a lutului care suntem 
cel de pãmânt

Pãmântul este o minge de lut
care se învârte în jurul 
unei alte mingi de foc
numitã Soare
cel So lar - Soler
lerui-ler

Domnul Soare
Sfântul Domn Mare
stau la fereastra deschisã spre
Univers

?cine mai sunt?

Poetul nu ne-a lãsat decât Cuvântul

prin Cuvânt s-a întemeiat lumea

Poetul a plecat
ne-a lãsat singuri
toate fetele au rãmas singuriþe
nimeni nu le mai sãrutã în guriþã
nimeni nu le mai alintã
nici o babã nu le mai descântã
sã îºi gãseascã ursitul
soþiorul
sã îºi astâmpere doriorul
cel de foc
ºi cu mare noroc

nimeni nu vine

nimeni

toþi pleacã
precum într-o Odisee a lui Ulise
eu rostesc cum mã cheamã
ºi-i spun Ciclopului Morþii
cã sunt EU
SINGUR EU

care am rãmas atâta de singur

sunt mai singur decât singurãtatea
mi-i greaþã
cum trece ziua ºi noaptea
cum se face iar dimineaþã

dar Steaua Poetului
din eterne hãuri
din nou ºi mereu mãreaþã
se înalþã

va veni de la Sfânta Vineri
sã rãmânem mereu tineri

5

a mai venit un zvon de stele
premeditat în aºteptare
de bun au gur ori poate rele -
cum le înþelege fiecare

?ce veste ne aduce steaua?
nu ºtim ºi nici putem rosti
dar peste toate pãstrãm zaua
Cuvântului ce suntem ºi vom fi

prin volburarea grea a lumii
în vremurile noastre triste
datori vom fi tot timpul humii -
rãmâne-va Cuvântul sã EXISTE

Maramureº, 20-21 ianuarie 2009



Aºa l-au cunoscut ºi l-au perceput mulþi prieteni ºi
confraþi ai sãi.

Poetul Grigore Vieru, esenþã tare, puternicã, cres -
cut din rãdãcini statornice de dor de þarã, pe malul stâng
al Prutului, la Pererita, numai la doi paºi de Miorcanii
poetului Ion Pillat, dincoace de Prut, n-a pierit în strân -
soarea vârtejurilor timpului. ªi-a ridicat semeþ fãptura
spre limpezimea albastrã a cerului, cãtre Dumnezeu, seva 
cuvintelor potolind mereu setea de înãlþare a omului.

În fragilitatea fãpturii sale ardea un vis: „Viaþa
întreagã am dorit sã trec Prutul. Am reuºit sã-l trec în -
grozitor de târziu - …Cred cã a fost cea mai fericitã zi din
viaþa mea.” În confesiunile sale poetul ne transmite ne stin -
gherit dragostea pentru acest popor român, pentru limba
strãbunilor. Întreaga sa creaþie poeticã este la fel de grãitoare.

Am înþeles pãsul sufletului poetului Grigore
Vieru. A pãstrat amintiri teribile despre evenimentul Po -
dul de Flori, pe Prut, mai 1990. Am vãzut ºi eu cu ochii
mei Podul de Flori, atunci am trãit o zi întreagã cu
sufletul strâns ghemotoc într-o inimã care bãtea sã mã
piardã,…Podul de Flori pe luciul apei liniºtite a Prutului,
privit de sus de pe un pod de cale feratã Fãlciu - Prut -
Cantemir. Fãpturi înghesuite, cu buchete de flori în mânã
ºi…ploaie multicolorã peste zãbranicul apei trezite din
somnu-i adânc. Flori, flori pentru jinduitul Prut!

O zi de primãvarã. Duminicã, soare, luminã, spe -
ranþã ºi…amintiri, amintiri…oameni care se strigau pe
nume, se regãseau, se îmbrãþiºau, plângeau de bucurie, cu 

lacrimi cât bobul de mazãre pe obraji, poate ºi de amar
nemãrturisit plângeau; apoi dulcea pâine româneascã,
coaptã în cuptor, rumenitã ºi gustoasã, vinul din pod -
goriile basarabene, pãmântul reavãn, cãlcat în sus ºi-n
jos, mirându-ne cã semãnãm atât de bine unii cu alþii.

ªi noi din Munþii Bacãului mersãsãm sã vedem
aceastã mare minune. ªi eram acolo români de pre tu -
tindeni, câtã frunzã ºi iarbã ºi „ne-am îndulcit cu vorbe
româneºti” ca ºi la Pererita, ca peste tot unde românii au
îmbrãþiºat Prutul cu înfiorarea aºteptãrilor, cu senti men -
tul nemuririi acestui neam.

Poetul Grigore Vieru a visat sã trãiascã în Ro -
mânia, visa sã trãiascã la poalele Carpaþilor, la una dintre
cele mai rãtãcite stâni pe vãile munþilor, sã i se piardã
urmele, urmele sale atât de adulmecate de neprieteni.
Visa Poetul sã ajungã sã fie de ajutor mioarelor dar
Dumnezeu a vrut sã ajungã la Ac a de mia Românã cã era
luminã pentru toþi.

Pãmântul pe care l-a iubit atât de mult acum îl
desparte de splendorile acestei lumi. Credinþa, limba
noastrã, datinile, cum îs la noi, prin poezia sa, se vor
pãstra „acum ºi în veac”, Poetul tribun apãrând din spaþii
celeste izvorul stirpei române.

Poetul Grigore Vieru nu mai este?

Steaua lui nu mai strãluceºte?

Poetul Grigore Vieru a plecat…„casã vãduvã ºi
tristã/ De pe margine de Prut.”
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Donaþii pentru un bust al poetului Grigore Vieru în parcul Ciºmigiu

Într-o perioadã în care valorile tradiþionale ºi
cul turale româneºti, sunt minimalizate ºi supuse unui
atac continuu, s-a constituit un grup de initiaþivã, care
ºi-a propus sã realizeze ºi sã doneze Municipiului Bu -
cureºti, bustul lui Grigore Vieru pentru a fi instalat
acolo unde îi este locul, alãturi de ceilalþi scriitori
români din micul Panteon al Literaturii Românilor aflat 
în Ciºmigiu. 

Basarabeanul Grigore Vieru, poetul naþional al
tuturor românilor, este un simbol al rezistenþei ºi con -
tinuitãþii prin culturã a spiritului românesc în spaþiul
unic ºi unitar al poporului nostru de pe cele douã maluri 
ale Prutului. Moartea sa ne-a lãsat cu sufletul cernit, ºi
cu lacrimi în ochi, rugându-ne pentru odihna Martirului 
pentru românism, dar în acelaºi timp ne-a determinat
sã-i preluãm crezul ºi sã-i continuãm lupta pentru pro -
pãºirea într-o singurã Românie pe care s-o lãsãm unitã
urmaºilor noºtri. 

Dumnezeu ºi Grigore Vieru, ºi minþile lu mi nate,
ºi toþi Eroii Neamului sunt ºi speranþa, ºi cã lãuzitorii ºi
Sfinþii noºtri protectori pe drumul spinos ºi greu al re -
naºterii româneºti care este idealul su prem al oricãrui
român. Ridicarea bustului lui Grigore Vieru în Pan -
teonul Literaturii Române nu poate fi o operã singularã, 
este doar un nou început de cinstire a valorilor noastre
spirituale. Bustul va fi selectat ºi premiat în urma unui
con curs la care sunt chemaþi sculptorii din întreg spa -
þiul românesc. 

Românii de pretutindeni care cinstesc aceste va -
lori perene româneºti sunt îndemnaþi sã doneze o sumã
chiar ºi simbolicã pentru constituirea  fondului de pre -
miere care va rãsplãti cea mai reuºitã operã. 

Comitetul de iniþiativã: Pr. Constantin Alexe,
Popescu Mircea, Neculai Popa, Ion Anton, Mihai Ni -
colae, Radu Luchian, Vir gil Ciucã, Mihai Stan, Bechiº
Vasile, Fundaþia Naþionalã pentru Românii de Pre -
tutindeni. 

Pentru SUA donaþiile se pot face la:

Ro ma nian World Coun cil

363 N Palm Ave

Rialto, CA 92376

sau:

Wash ing ton Mu tual

Wash ing ton Mu tual Bank, FA

Rialto Fi nan cial Cen ter 1295

101 Foot hill Blvd

Rialto, CA 92376

Bank Ac count: 3083948263

Pentru România ºi Europa donaþiile se pot face la:

Banca Transilvania, sucursala Bucureºti, Piaþa Chibrit

Str. Calea Griviþei Nr. 395, sec tor 1

cod cli ent 859628, cont bancar 25110000486859628

cod IBAN RO47 BTRL 0450 120C 8596 28XX 



Un mon u ment viu pentru Grigore Vieru 

Nicolae DABIJA

Destinul postum al lui Grigore Vieru a început.
Autorul volumului „Numele tãu” a fost mai mult

decât un poet. 
El a fost însuºi simbolul Basarabiei înstrãinate.
Vieru a murit la 74 de ani neîmpliniþi, dar – prin

cele pe care le-a realizat: cãrþi, poeme, articole, cântece,
manuale ºcolare, activitate extraliterarã etc. – ca ºi cum ar 
fi trãit câteva vieþi într-o singurã viaþã.

Acum se discutã mult ce ar trebui sã se facã pentru
înveºnicirea numelui distinsului nostru contemporan. 

Se propune ca pe locul panoului de beton unde s-a
stins marele scriitor sã-i fie ridicatã o statuie, care, ilu -
minatã de reflectoare, s-ar vedea de departe ºi care ar
putea deveni un simbol al uneia dintre intrãrile principale 
în capitala republicii.

Se propune ca edificiul unde sunt sit u ate ma jo -
ritatea redacþiilor publicaþiilor republicane sã poarte nu -
mele Poetului ºi acestuia sã i se spunã: Casa Presei
„Grigore Vieru”.

Se propune ca numele lui sã-l poarte ºcoli, grã -
diniþe, biblioteci…

Se preconizeazã ca una dintre strãzile capitalei
noastre sã se numeascã „Grigore Vieru”.

În 1990, în calitatea mea de membru al Comisiei
municipale pentru schimbarea denumirilor de strãzi, am
propus ca strada V. Jukovski din Chiºinãu sã poarte
numele lui Grigore Vieru.

Argumentele mele au fost urmãtoarele: poetul lo -
cuieºte pe aceastã stradã; odatã ºi odatã vom avea în
Chiºinãu o stradã care sã-i poarte numele; de ce sã n-o
facem acum, cât poetul mai este viu, cu atât mai mult cu
cât precedente existã: la Moscova, scriitorul Aleksandr
Serafimovici, autorul romanului „Torentul de foc”, lo -
cuia pe strada Aleksandr Serafimovici, etc. 

Primarul de atunci, Nicolae Costin, a dat înþe -
legãtor din cap ºi a zis: 

— Las’ Grigore Vieru mai întâi sã moarã ºi atunci
îi vom gãsi o stradã care sã-i poarte numele, chiar în
centrul capitalei.

Din pãcate, strãzile principale din centrul urbei
sunt ocupate. Pentru creatorii de valori naþionale au mai
rãmas ceva ulicioare sau strãzi sit u ate la periferiile ca -
pitalei noastre. 

Am auzit mai multã lume optând pentru ca numele
Poetului sã-l poarte Strada Armeneascã (stradã în centrul
urbei, variantã plauzibilã, când pe ea nu mai locuieºte de
mult nici un armean).

Fa milia lui Grigore Vieru a propus ca numele lui
Vieru sã-l poarte un bulevard din cartierul Râºcani, unde
a locuit Vieru mai mulþi ani în tinereþile sale poetice.

Dar poetul a aparþinut familiei cât a fost viu, acum
numele lui e un bun naþional ºi nu doar fa milia trebuie sã
decidã care sã fie strada ce i-ar purta numele.

Peste zece mii de concetãþeni au optat ca numele
lui Grigore Vieru sã fie acordat actualei strãzi Puºkin.

Marele regizor ºi om de culturã Ion Ungureanu a
rugat sã nu contrapunem doi mari poeþi: Puºkin, unul
dintre clasicii literaturii universale, a fost ºi el un ne -
dreptãþit al sorþii, fiind un exilat pe meleagurile noastre. 

Credem ºi noi cã ar fi o nelegiuire sã scoatem
numele poetului rus din Chiºinãu.

Existã o opinie cã ar fi mai potrivit sã fie mutat
acolo unde el s-ar simþi cel mai bine: pe colina Puºkin,
unde a locuit Marele Poet rus trei ani de zile, acolo se aflã
Muzeul „A.S. Puºkin”, caldarâmul îi mai þine minte paºii
ºi unii arbori ºi-l mai amintesc… (sau chiar între bule -
vardele Moscova ºi Sankt Pe ters burg din cartierul Râº cani).

Se ºtie cã strada Puºkin nu s-a nãscut cu acest
nume: ea s-a numit pânã la 1944 ºi Gubernialã, ºi Arhi -
ereascã, ºi Regele Carol I…

În toate capitalele lumii strãzile centrale au am -
prentã naþionalã. 

Grigore Vieru face parte din cohorta sau din fa -
milia lui ªtefan cel Mare, Eminescu, Mateevici, Ale -
xandru cel Bun, Iorga.

Strada care i-ar purta numele – din re spect faþã de
noi înºine – ar trebui sã se afle în vecinãtatea sau în
preajma acestora. 

Grigore Vieru era oaspete des la edificiile de pe
aceastã stradã: Biserica Sfânta Teodora de la Sihla, Am -
basada României, Casa Presei, Catedrala „Naºterea Dom -
nului”, Uniunea Teatralã, Uniunea Scriitorilor (situatã o
vreme în clãdirea Liceului „Natalia Dadiani” de la colþ cu
Str. 31 Au gust 1989), Universitatea de Stat, Liceul Ro -
mâno-Francez „Gh.Asachi”, Palatul Naþional etc.

Deºi… împãrtãºim ºi pãrerea lui Ion Ungureanu: Gri -
gore Vieru nu are atât nevoie de strãzi care sã-i poarte
numele, de statui sau busturi. El ºi-ar fi dorit cel mai mult ca
Limba Românã sã-ºi gãseascã locul ei în Constituþia re -
publicii ºi ca în ºcoli sã revinã cursurile de Istorie a Ro -
mânilor, valori pentru care a luptat pânã în ul tima sa clipã.

Acesta ar fi cu adevãrat un mon u ment viu dedicat
memoriei Poetului. 

Pentru asta s-ar putea renunþa ºi la rebotezarea
strãzii Puºkin…

Marele Poet rostise într-un poem: 
Uºoarã, maicã, uºoarã,
C-ai putea sã mergi cãlcând
Pe seminþele ce zboarã
Între ceruri ºi pãmânt….
Acum El merge cãlcând pe fulgii care zboarã între

ceruri ºi pãmânt, înãlþându-se cãtre ceruri, lãsându-ne
orfani ºi nãpãstuiþi.

N-am ºtiut sã-l preþuim.
N-am ºtiut sã-l apãrãm.
Nu l-am meritat.
Iartã-ne, bãdie Grigore!

(Literatura ºi Arta, nr. 5, februarie 2009)
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     Revista presei : Grigore Vieru

Selecþie realizatã de Simona DUMUÞA

S-a stins Grigore Vieru
Jurnalul naþional, 18 ianuarie 2009, www.jurnalul.ro

Singuratic, cu plete lungi, romantice, cu capul pu -
þin aplecat într-o parte, cu faþa suptã, uºor resemnatã, cu
privirile vii, curioase ºi neliniºtite, cu vorba înceatã,
moale, bine cumpãnitã, dar care poate cãpãta tonuri
aspre, biblice, dupã cum îl descria cu câþiva ani în urmã
academicianul Eugen Simion, poetul Grigore Vieru a
reprezentat o busolã pentru românii basarabeni, dar o
busolã care nu arãta nordul, ci spaþiul de dincolo de
Prut. Scrierile sale au îngemãnat curaj ºi speranþã, iar
cuvântul lui „tunã, ca sã strãlumineze bolþi, ºi plouã,
pentru ca lanul sã lege rod ºi mugurul sã scoatã frunze ºi
flori”, scria în ultimul numãr al revistei „Literatura ºi
Arta” scriitorul Nicolae Dabija.

Eugen Simion: „Publiciºtii din Bucureºti s-au
grãbit sã-l judece, sãvârºind astfel, înainte de
toate, un pãcat moral”
Cotidianul, 18 ianuarie 2009,
 www.cotidianul.ro

„Grigore Vieru era un poet ciudat, cu o anume
fragilitate, vulnerabilitate în fiinþa sa. În acelaºi timp era 
un poet cu un cuget tare, de aceea cei cu spiritul obiectiv
îl pot considera un simbol al luptei naþionale din Ba -
sarabia. Pãstrând proporþiile, el ºi generaþia sa repre -
zintã pentru aceastã provincie româneascã de peste Prut
ce a reprezentat generaþia lui Goga pentru Transilvania
de început de secol XX. Existã o similitudine de destin
care are ºi un ecou pe plan po etic. Vieru, Dabija ºi alþi
poeþi basarabeni recurg la un vers simplu, care poate fi
înþeles ºi de cãtre cei izolaþi de restul Europei, aflaþi sub
ocupaþia strãinã. Ei scriu o poezie tradiþionalã, tran -
spusã în formule lirice sim ple. Publiciºtii din Bucureºti
s-au grãbit sã-l judece, sãvârºind astfel, înainte de toate,
un pãcat moral, pentru cã oamenii aceia ºi-au pus pielea
la saramurã scriind, în timp ce colegii lor ilfoveni nu
fãceau altceva decât sã se joace cu cuvintele”, a declarat 
duminicã, pentru NewsIn, preºedintele Secþiei de Filo -
logie ºi Literaturã a Academiei Române, Eugen Simion.

Organizaþia Studenþilor Basarabeni din
Bucureºti, îndureratã de moartea lui 
Grigore Vieru
Ro ma nian Global News, 19 ianuarie 2009,
www.rgnpress.ro

Trecerea la cele veºnice a celui care a clãdit Podul 
de cuvinte dintre Chiºinãu ºi Bucureºti este o pierdere
imensã pentru românii de pretutindeni. Recunoscut drept 
poetul celor trei sfinte teme: Mama, Limba ºi Dragostea,
Grigore Vieru va trãi veºnic prin op era sa. Aceasta
reuneºte valorile, frãmântãrile ºi nãzuinþele unui neam.

Pe ambele maluri ale Prutului, op era lui Vieru este trãitã 
cu aceeaºi intensitate, iar stingerea sa este deplânsã cu
aceleaºi lacrimi amare. Leagãn al spiritualitãþii ro mâ -
neºti, Grigore Vieru va ramâne mereu zãlog al dãinuirii
noastre în timp ºi spaþiu. 

Grigore Vieru, un luptãtor învins de moarte /
Mariana Butnariu

Gazeta de Sud, 19 ianuarie 2009, www.gds.ro

Grigore Vieru a plecat dintre noi pe aripi de înger, 
la doar câteva zile dupã ce l-a sãrbãtorit pe Luceafãrul
poeziei româneºti, Mihai Eminescu. Cu Basarabia ºi
România în suflet, Grigore Vieru a reuºit sã încânte cu
versurile sale copii ºi adulþi, poeþi ºi oameni simpli.
Grigore Vieru a iubit România ºi cultura româneascã, de 
la poeþi, scriitori ºi artiºti plastici, pânã la locurile în -
cãrcate de istorie ºi vieþuite de urmaºii plãieºilor lui
ªtefan cel Mare. Prima întâlnire cu plaiurile mioritice a
avut loc în 1973, când poetul a trecut Prutul în cadrul
unei delegaþii de scriitori sovietici. A participat la în -
tâlnirea cu redactorii revistei Secolul XX: Dan Hãulicã,
ªtefan Augustin Doinaº, Ioanichie Olteanu, Geo ªerban,
Tatiana Nicolescu. A vizitat Mãnãstirile Putna, Voroneþ,
Suceviþa, Dragomirna, Vãratec. Vizita în România a fost
ca un bal sam pentru sufletul poetului. S-a întors la Chi -
ºinãu cu un sac de cãrþi. Mai târziu, poetul a fãcut
urmãtoarea mãrturisire: „Dacã visul unora a fost ori
este sã ajungã în Cos mos, eu viaþa întreagã am visat sã
trec Prutul”. […] El a devenit un poet tribun, aºa cum
singur considera: „Eu sunt un poet liric, chiar tragic,
prãpãstios. Abia aºtept ca lucrurile sã se reaºeze în
matca lor, pentru a reveni, la chemarea mea fireascã, la
poezia liricã”. În 1989 a fost ales deputat al poporului.
Adunându-i în jurul sãu pe cei mai populari interpreþi ºi
compozitori de muzicã uºoarã din Basarabia, poetul a
întreprins un turneu în Moldova de peste Prut. Artiºtii au
fost primiþi cu lacrimi în ochi. Un an mai târziu, Grigore
Vieru a fost ales Membru de Onoare al Academiei Ro -
mâne ºi i s-a publicat la Editura Hyperion cartea pentru
cei mici „Frumoasã-i limba noastrã”. În 1992, Ac a de -
mia Românã l-a propus pentru Premiul No bel pentru
Pace. […] Poetul va fi înmormântat probabil lângã ma -
ma sa, sub piatra funerarã pe care a pus sã fie dãltuite
douã epitafuri: „Pierzând pe mama, îþi rãmâne Pat ria,
dar nu mai eºti copil”, iar pentru sine: „Sunt iarbã, mai
simplu nu pot fi”. Sensul epitafului sãu poetul l-a ex -
plicat în felul urmãtor rudelor ºi prietenilor: „A fi simplu 
nu este o treabã uºoarã. A fi simplu înseamnã sã mori
câte puþin în fiecare zi, în numele celor mulþi, pânã când
te pre schimbi în iarbã. Iar mai simplu ca iarba ce poate
fi?!”.
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«Moarte picura din nori». In Memoriam
Grigore Vieru, un ultim apãrãtor al limbii
române / Theodora Stoica

Gardianul, 19 ianuarie 2009, www.gardianul.ro 

«Un om firav, dar extrem de puternic». 
Aca de micianul Rãzvan Theodorescu ne-a po ves tit

cã l-a cu noscut pe poet încã din 1990, însã au fost mai
apropiaþi în perioada 2000-2004, când a fost ministru al
culturii, iar Vieru a fost consilier pentru Basarabia.
„Mi-a fost prieten ºi coleg la Academie, a fost o con -
ºtiinþã, un om firav, dar extrem de puternic. A crezut în
lucruri în care alþii nu mai cred, în limba românã pe care
el o respecta imens ºi de care alþii îºi bat joc. A fost o
luminã ºi un mare român”, ne-a declarat Theodorescu.
Acade mi cia nul îºi aminteºte de momentul în care se afla
în casa artistului din Chiºinãu, unde s-a întâlnit cu o
serie de „prieteni aflaþi în slujba limbii române”. „Atunci,
Vieru mi-a spus: Dacã vei ajunge vreodatã ministru - pe
vre mea aceea nici nu se punea problema - poate îi vei
ajuta pe toþi fraþii de aici. M-am bucurat cã am putut sã
mã þin de cuvânt când am ajuns ministru ºi am dat
anumite subsidii pentru cartea româneascã din Ba sa rabia.
El a fost foarte fericit cã ceea ce am promis în casa lui din
Chiºinãu s-a înfãptuit”, ne-a povestit Rãzvan Theodorescu. 

Grigore Vieru a plecat puþin / Tatiana Dabija

România liberã, 19 ianuarie 2009,
www.romanialibera.ro

Vieru a fost, poate, cea mai puternicã voce ba -
sarabeanã proromâneascã. A strigat, fãrã teamã, cã ºi
dincoace, ºi dincolo de Prut se vorbeºte limba românã ºi
ºi-a dedicat întreaga viaþã pentru împlinirea marelui sãu 
vis: „Unirea Basarabiei cu Þara-Mamã, România”. Nu
ºi-a vãzut visul cu ochii, dar nici n-a renunþat ºi, într-un
fel, a reuºit sã le uneascã prin cuvântul scris ºi prin
podurile de flori al cãror artizan a fost. Prietenii lui spun
cã Vieru a fost însuºi „sufletul Basarabiei”. Prezenþa
poetului la Marile Adunãri Naþionale din centrul Chi -
ºinãului de dupã 1989 a încurajat mulþimea. La 7 no -
iembrie 1989 a fost unul dintre cei care au oprit tancurile 
sovietice citind poezii, la 10 noiembrie acelaºi an a
participat la asaltul Ministerului de Interne, când mi -
nistru era actualul ºef al statului, Vladi mir Voronin. „Cu
ajutorul lui am obþinut limba românã, alfabet latin, iden -
titate româneascã, podurile de flori”, rezuma scriitorul
Nicolae Dabija câteva dintre darurile pe care Vieru le-a
fãcut basarabenilor.

Grigore Vieru, decorat post-mor tem

Evenimentul zilei, 19 Ianuarie 2009, www.evz.ro

Preºedintele României l-a decorat post-mor tem pe 
Grigore Vieru „în semn de recunoºtinþã ºi înaltã
apreciere pentru dragostea ºi talentul cu care a militat,
de-a lungul întregii sale vieþi, prin puterea cuvântului,
pentru convieþuirea oamenilor în pace ºi înþelegere, rã -
mânând în sufletul tuturor românilor ca un simbol al
legãturilor dintre fraþii de aceeaºi limbã”, se aratã
într-un comunicat al Administraþiei Prezidenþiale.

Cãrþile lui Grigore Vieru au dispãrut din
librãriile din Chiºinãu / Vitalie Cãlugãreanu
Deut sche welle, 22 ianuarie 2009, www.deutsche-
 welle.de

Librãriile din Chiºinãu au rãmas fãrã cãrþile lui
Grigore Vieru. Dupã moartea poetului basarabean, au
fost cumpãrate pânã ºi cãrþile cu biografia sa. 

Autoritãþile moldovene au promis cã întreaga ope -
rã nepublicatã a lui Grigore Vieru va vedea lu mina
tiparului în cel mai scurt timp. De asemenea, o stradã din 
Chiºinãu ar putea purta în curând numele marelui poet. 

Moartea poetului Grigore Vieru ºi op era sa intens
mediatizatã în ultimele zile i-au determinat pe mulþi ba -
sarabeni sã-ºi revadã atitudinea faþã de idealurile sfinte.
În încercarea de a se regãsi în poezia marelui poet, de a
afla rãspunsuri la întrebãrile faþã de care ieri erau indi -
ferenþi, oamenii au dat buzna în librãrii ºi au cumpãrat
toate cãrþile scrise de Grigore Vieru: „Abia acuma am
realizat cã ar fi nevoie sã avem în casã o carte a acestui
poet”. Vânzãtorii din librãrii spun cã în ultimele trei zile
au vândut mai multe cãrþi de-ale lui Grigore Vieru decât
pe tot parcursul anului trecut: „Chiar ieri am su pli -
mentat o parte din stocuri astfel încât în librãrii sã fie
dacã nu toate zece titluri pe care le are Vieru, mãcar
cinci sau ºase dintre ele. (...) Cel puþin în librãria mea au
fost vândute mai multe cãrþi de-ale lui Grigore Vieru
decât pe tot parcusul anului 2008”. În timp ce Guvernul
co munist a promis cã în timpul apropiat va contribui ca
întreaga operã nescrisã a poetului Grigore Vieru sã vadã 
lu mina tiparului, Primãria Chiºinãu a promis cã o stradã
din centrul capitalei va purta numele marelui poet.

Grigore Vieru / Eugen Simion
Ziua, 24 ianuarie 2009, www.ziua.ro 

Am scris în mai multe rânduri despre Grigore
Vieru ºi mã pregãteam sã scriu din nou despre el cu
ocazia apariþiei unei masive antologii din poezia sa
(„Taina care mã apãrã”) publicatã re cent la Iaºi într-o
colecþie coordonatã de Dan iel Corbu. S-a întâmplat,
însã, ceea ce s-a întâmplat (dispariþia brutalã a poetului) 
ºi, iatã, suntem siliþi de acum înainte sã folosim alte
timpuri ale verbului a fi când va veni vorba despre acest
poet - cum i-am zis odatã - al lacrimii, al luminii. […]A
murit un om bun ºi inimos ºi a dispãrut din peisajul
literar românesc o voce care uneºte duioºia cu rãz -
vrãtirea împotriva rãului, injustiþiei ºi aroganþei im pe -
riale. Când dispare un prieten dispare ºi ceva,
i re cu perabil, din tine. Când prietenul se întâmplã sã fie
ºi poet, dispare ºi posibilitatea de a exprima bunãtatea ºi
frumuseþea lumii. Rãmâne, desigur, poezia lui ºi rãmâne
câtã vreme prietenii sãi vor fi în viaþã amintirea bunãtãþii 
ºi sfiiciunii sale serafice. L-am vãzut ºi l-am ascultat ul -
tima oarã, la 18 decembrie. La Ac a de mia Românã când
a vorbit în numele basarabenilor premiaþi de înalta in -
stituþie. Era cum îl ºtiam, poate mai tras la faþã ºi cu
surâsul mai îndurerat decât altãdatã. N-a uitat însã sã
aminteascã de ceea ce se petrece în Basarabia, iar pe
dedicaþia pe care mi-a dat-o pe „Taina care mã apãrã”,
a scris ceva despre „vremurile pãgâne” ºi despre con -
fuzia de valori mo rale ºi estetice ce s-a instalat în Ro -
mânia. O veche suferinþã a lui: venea la Bucureºti ca la o
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Mecca a spiritului ºi, aici, unii publiciºti arþãgoºi ºi
imbecili îl suspectau de bolºevism ºi-i batjocoreau poe -
zia. La Chiºinãu, o foaie numitã „Moldova Suveranã” îl
trata de spion român... Cum vine asta: Vieru spion al limbii
române ºi, în genere, spion al spiritualitãþii naþiei sale?...

Vieru! Ce noroc sã fii român! - Întâmplãri din
Basarabia / Vasile ªeicaru
Jurnalul, 25 ianuarie 2009, www.jurnalul.ro 

Dupã ’90 am început sã merg în turnee cu Grigore
Vieru ºi cu Doina ºi Ion Aldea Teodorovici, împreunã cu
trupa lui Ion, numitã de el „Telefon”! Ion ºi Doina aveau
un grup de dansatori care fãceau animaþie, grup for mat
din fete ºi bãieþi, el intenþionând sã înfiinþeze un teatru de
revistã „Teodorovici”. 

Eu vã spun doar ce am aflat de la el atunci, la
începutul anilor ’90. În toate proiectele lui Ion intra ºi
Grigore Vieru, cel care scrisese pânã atunci versuri
pentru aproape toate cântecele lui ºi con tinua sã-i scrie.
Noi ne întâlneam de regulã în holul hotelului în care eu
eram cazat, dar ºi la Doina ºi la Ion acasã. Ne fãceam
planuri sã cântãm împreunã, Ion avea niºte idei sen -
zaþionale, pentru mine destul de ciudate ºi uneori mi se
pãreau foarte îndrãzneþe... ce visãtori mi se pãreau aceºti
oameni minunaþi! Visam sã facem un turneu în Rusia... sã 
ajungem pânã în Si be ria! La toate discuþiile astea asista
din umbrã, în liniºte, dar cu atât de atot cuprinzãtoare-i
personalitate ºi prezenþã: Grigore Vieru! Nenea Grig, cã
aºa îi spuneam cu toþii, era atât de firav, încât puteai avea 
impresia cã, dacã ridicai puþin tonul în prezenþa lui, i-ai
fi putut face fãrã voia ta rãu. Eu nu l-am vãzut niciodatã
încruntat, niciodatã supãrat, niciodatã agi tat... doar
trist, nedrept de trist! 

Grigore Vieru a devenit post-mor tem cetãþean
de onoare al oraºului Chiºinãu
Moldova azi, 17 februarie 2009, www.azi.md

Regretatului poet Grigore Vieru i-a fost atribuit
post-mor tem titlul de „Cetãþean de onoare al oraºului
Chiºinãu”. Consilierii municipali au votat în una ni mi tate 
o decizie în acest sens marþi, 17 februarie, transmite
Info-Prim Neo. Liderul fracþiunii Partidului Pop u lar
Creº tin Dem o crat (PPCD), Alexandru Corduneanu, a
spus cã este o greºealã mare faptul cã Grigore Vieru nu a
fost decorat cu acest titlu înainte de a se stinge din viaþã,
iar aceastã greºealã nu trebuie repetatã ºi faþã de alte
valori ale neamului. 

Despãrþirea de Grigore Vieru / Gheorghe Pârja
Graiul Maramureºului, 20 ianuarie 2009, www.graiul.ro

Scriu cu mîna tremurîndã despre stingerea din
viaþã a poetului Grigore Vieru, dupã ce a fost implicat
într-un ac ci dent rutier undeva lîngã Chiºinãu. Se în -
torcea de la omagierea marelui sãu prieten întru Limba
Românã, Mihai Eminescu. Vestea morþii lui, într-o noap -
te spre duminicã (18 ianuarie) a cuprins partea fragilã a
fiinþei mele: sensibilitatea sporitã la des pãr þirea de un
mare prieten. Mi-am recapitulat întîlnirile cu Grigore
Vieru, petrecute în teritoriile româneºti de pe cele douã
maluri ale Prutului. ªi am reacþionat cu o stare de me -
ditaþie: viaþa este profund trecãtoare, iar cu clipele as -
trale ale prieteniei nu te mai întîlneºti. Da, viaþa este

op era noastrã inevitabilã. Grigore Vieru este simbolul
durerii unui pãmînt înstrãinat, numit Basarabia. Dar el
ne va rãmîne poetul Limbii Române oriunde ea se ros -
teºte. Marea întrebare pe care ne-a pus-o Grigore nouã a
fost: cum simþiþi, oare, voi, sfîºierea geograficã? Aici
poetul îmbracã haina lui Ulise. Cicatricea lui Ulise,
sintagmã splen did comentatã de Mihai Cimpoi, se rãs -
frîngea asupra culturii basarabene. Se ºtie cã viaþa ºi op -
era lui Grigore Vieru sînt profund mar cate de nos tal gia
Patriei pierdute. Poetul percepe degradarea logosului în
Basarabia ca o primejdie de moarte pe trupul Limbii
Române. Îmi spunea Grigore: „Aº putea sã îndur toate
nenorocirile revãrsate asupra Þãrii mele, afarã de una
singurã: asuprirea limbii strãmoºeºti”. Sclavagismul ling -
vistic din Basarabia l-a durut pe Grigore Vieru. De aceea
a strigat: „Veniþi sã vã treziþi, fraþi basarabeni, în sufe -
rinþele ºi lu mina Limbii Române. Sãlãºluiþi-vã în ea, întru 
vecie, pînã în cele mai depãrtate hotare ale dreptãþii ei”.

La moartea lui Grigore Vieru / Alecu Reniþã

For mula AS, nr. 853/2009, www.for mula-as.ro

„Din Basarabia vã scriu, / Dulci fraþi de dincolo
de Prut. / Vã scriu cum pot ºi prea târziu, / Mi-e dor de voi 
ºi vã sãrut.”

Sufletul neînvins al Basarabiei
Se rotunjesc douã decenii de când nu am mai vãzut

atâtea lacrimi pe chipul Basarabiei. Atunci, în 1989,
când dupã o jumãtate de secol de arest ºi exil, au reintrat
în casa noastrã limba românã, alfabetul latin ºi tri co -
lorul, lumea plângea de bucurie. Astãzi, aproape 4 mili -
oane de oameni îºi scaldã ochii în lacrimi de mare
du rere, când cel mai cunoscut ºi iubit dintre ei îi pã -
rãseºte, fãrã sã-ºi vadã visul împlinit. 

De ce se simte Basarabia aºa de orfanã prin moar -
tea lui Grigore Vieru? Cum a reuºit Poetul sã devinã un
simbol al renaºterii ºi demnitãþii naþionale din Basa -
rabia? Prin ce minune divinã a supravieþuit în cumplitele
lupte identitare, purtate cu verticalitate de-a lungul în tre -
gii vieþi?

Cîteva gînduri despre Grigore Vieru / Nichita
Danilov

România literarã, 6.02-12.02.2009, www.romlit.ro

Funeraliile poetului Grigore Vieru au avut pentru
românii de dincolo de Prut, ºi pentru românii în gen eral,
o semnificaþie aparte. Prin faþa catafalcului, depus în
incinta Teatrului de Operã ºi Balet din Chiºinãu, s-au
perindat rudele, prietenii, delegaþiile oficiale, scriitori,
artiºti, dar mai ales oameni simpli, veniþi cu mic, cu mare, 
din Chiºinãu, din Bãlþi, Cahul, Soroca ºi din toate col -
þurile Basarabiei, ºi nu numai. Din partea ofi cia litãþilor
Republicii Moldova au participat, printre alþii, foºtii pre -
ºedinþi Mircea Snegur, Petru Lucinschi ºi actu alul pre -
ºedinte Vladi mir Voronin, întreg cabinetul de miniºtri,
precum ºi înalþii funcþionari ai primãriei, în frunte cu
primarul gen eral al Capitalei, Dorin Chir toacã... Ro -
mânia a fost reprezentatã de o delegaþie gu ver namentalã
condusã de ministrul Culturii ºi Cultelor, Teodor Pa -
leologu, alãturi de cîteva delegaþii oficiale sosite din
partea primãriilor ºi a consiliilor judeþene din Iaºi, Ba -
cãu, Piteºti ºi alte cîteva oraºe ale þãrii.
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Avram Iancu (1824 – 1872)

Nicolae NICOARÃ-HORIA

De mult am vrut sã scriu despre El, despre acest
Munte de Duh ºi de Adevãr - AVRAM IANCU!

Am amânat, poate ºi da toritã faptului cã Vidra lui
era atât de aproape de Sohodolul naº -
terii mele! Dar cu cât m-au îndepãrtat
paºii de colosul acesta de piatrã de -
tunatã, de-aici, din Câmpia A ra dului,
pe unde au trecut ºi paºii lui, mãreþia
acestui Munte se vede mai deplinã!

Nu se ºtie ex act nici acum ziua
ºi luna în care pruncuþul de la Vidra
de Sus (azi Avram Iancu) a vãzut lu -
mina zilei, dar din spu sele lui unor
prieteni era „la vre mea cireºelor coap -
te” (iulie -  august în A pu seni), când se
nãºtea el, acolo în cuibul de vulturi al
nea mului sãu… Îndrãznesc sã cred cã
ziua aceea era 28 au gust! 

Potrivit datelor din pro to colul
bisericii, în anul 1824, la Vidra de Sus 
sunt înregistraþi 18 copii nãs cuþi în
acest an. Sã fi fost, oare, Avrãmuþ al
nou ãsprã zecelea copil nãscut în sat?
El, care mai avea un frate, Ioan,
viitorul preot (popa Le pedeu), cu doi ani mai mare decât
el. Potrivit legilor de atunci, fa milia care avea doi feciori,
unul dintre ei era sortit sã fie oºtean în slujba armatei
austriece. Sã fi intervenit oare „bi rãul” pe lângã preotul
Vasile Gomboº din sat pentru a nu i se înregistra prun -
cul?! Cine ºtie…

Gheorghe Iancu, bunicul, preot ortodox în Vidra
de Sus, par tic i pant la Rãscoala lui Horea din 1784, vine
din þinutul Muntelui Gãina la Vidra de Jos, dupã care,
mutându-se în cea de Sus îºi con struieºte o casã în anul
1800, demnã ca o rugãciune înãlþatã spre cer, casa-muzeu 
de astãzi! Mama - Maria, nãscutã Gligor (Maria micã,
cum i se spunea datoritã staturii ei!), era o femeie harnicã, 
frumoasã ºi înþeleaptã. Tatãl - Alisandru Iancu, þãran
iobag, paznic al pãdurilor fiscului, apoi jude comunal,
nãscut în anul 1797.

Pãrinþii i-au pus numele de Avram celui ce avea
furi ºaþi sub pernã bãnuþi de argint, sã aibã viaþa curatã ca
argintul. Se spune cã dintre obiectele aºezate dupã cum
era obiceiul la capetele leagãnului, Avrãmuþ ar fi pus mai
întâi mâna pe coada securii…

Copil fiind, pe vremea când tatãl sãu, „omul stã -
pânirii”, judeca în ogradã pe cei rãzvrãtiþi sau încãlcãtori
de lege, îi spune cu pumnii strânºi de durere (pumnii cu
care mai târziu va lovi în pieptul furtunii!), cu ochii
înlãcrimaþi, ochii aceia albaºtri ca Arieºul; „Tatã, nu-i
bunã rânduiala de-acum! Tre buie schim batã! Nu-i drept
ca unii sã moarã de flãmânzi, iar alþii sã crape de sãtui!”

În casa dascãlului Mihai Gomboº - înte me ie torul
unui neam de cãrturari, Avrãmuþ în vaþã literele ºi nu -
merele, dupã care este trimis la ºcoala pri marã din

Neagra. La 10 ani merge la Câmpeni, gãzduit de fa milia
ªuluþiu, cu fiii cãreia va lega o prietenie pe viaþã, unul
dintre ei fiind chiar bio graful sãu de peste ani - Iosif

Sterca ªuluþiu! Aici urmeazã
„cursurile pri mare, cititul, so cotitul,
istoria ºi geografia, cân tul ºi desenul,
regulile mo ralei ºi ale bunei
cuviinþe”. 

Aici îl are ca dascãl pe Moise
Ioanette. Dupã ter mi na rea ºcolii din
Câmpeni, îm pli nind vârsta de 13 ani,
în toamna anului 1837, fãcând
drumul cu cãruþa, de la Vidra de Sus,
tatãl sãu îl înscrie la gimnaziul unic de 
trei clase din Zlat na (Ampelum),
vestita localitate minierã de pe Valea
Ampoiului. Zlatna, oraºul cãruia
poetul silezian de origine ger manã,
Mar tin Opitz (1597-1693), „pã rin tele
lite ra turii ger mane mo der ne”, îi
dedicã un amplu poem, Zlatna sau
despre liniºtea sufletului, tipãrit la
Stras bourg în anul 1644.

În protocoalele „Gimnaziului
umanistic”, care a func þionat din anul 1790, transfomat
apoi în „Gim naziu crãiesc”, îl gãsim înregistrat ca „Iank
Abra ham, de religie romano- ca tolicã!” Limba de predare
era cea latinã. Dupã patru ani de studii absolvã gim naziul
cu calificativul „eminens”. Aici, în localitatea minierã,
cunoscând mai îndeaproape suferinþele io ba gilor, se
horãrãºte sã devinã ju rist!

În anul 1841, la 17 ani, se înscrie la liceul pia -
riºtilor din Cluj, tot un liceu catolic, asemenea gimna -
ziului de la Zlatna - „Institutul su pe rior regesc al ro -
mano- catolicilor din Tran sil vania”, unde ur mea zã clasa
superioarã „humanitas” (de uma nitãþi), apoi cele douã
clase de filosofie, care erau obli gatorii pentru a putea
trece la drept, fiind coleg, printre cei 32 de tineri cursanþi, 
cu douãzeci de tineri români, dintre care amin tim pe
Iacob Mureºanu, Ioan Axente (Sever), Petru Popovici,
Enea Hodoº, Ioan Pipoº, Vasile Fodor.

Dupã terminarea celor trei ani, în 1843 se în toarce
la Vidra sa na talã, îmbrãcat în haine domneºti, spre deza -
mãgirea mamei sale, de pe vremea când îºi lepãdase
straiele þãrãneºti la plecarea lui la gimna ziul din Zlatna.

Acasã, printe moþi, cautã sã le cunoascã sufe rin -
þele, procesele lungi ºi nemiloase în care erau târâþi
aceºtia prin tribunalele vremii.

Voinicul de 18 ani, în 1844, se înscrie la cursurile
Facultãþii de drept din Cluj, alãturi de el, în acelaºi an,
erau Iosif Sterca ªuluþiu, Ion Pipoº, Nicolae Bîrlea.

Iosif Sterca ªuluþiu în Monografia sa închinatã
prie tenului din copilãrie, Avram Iancu, îl caracteriza ast -
fel: „Era un stu dent em i nent, cu un ex te rior plãcut,
blondin, mod est, cu inima deschisã, sincer ºi cu caracter, 
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avea mult tem per a ment, dar era foarte tol er ant faþã de
alte naþiuni ºi confesiuni, apoi þinea mult la parola cu -
vântului dat. Aceste însuºiri nobile le-a pãstrat în tot
cursul vieþii sale”.

La Cluj se împrieteneºte cu viitorul pre fect al Za -
ran dului - Ion Buteanu.

Terminând cursurile, în vara anului 1846, so licitã
gu ver nului un post de practicant, fãrã salariu, dar este
respins, nefiind nobil, pe motivul originii sale de plebeu.
Dupã câteva sãptãmâni petrecute la Sibiu, ca prac ticant la 
tezauriatul þãrii, pleacã la Târgu-Mureº, înscriindu-se
„can celist” (prac ticant) la „Tab la regeascã” (Curtea de
apel a Transilvaniei), în scopul de a deveni avocat.

Participã în 15 ianuarie 1847, ca practicant la Tab la
regeascã, la Dieta Transilvaniei de la Cluj.

Acelaºi ªuluþiu relateazã cã în drumul lor spre
casã, dupã dezbaterile parlamentare din Dietã, Iancu ar fi
spus urm ãtoarele cuvinte: „Frate ªuluþiu! Nu te supãra
pe mine, oricât de bun român ai fi, tu nu poþi simþi
durerea ce am simþit-o eu azi. Tu ºi fa milia ta nu sunteþi
robi ca mine ºi ca pãrinþii mei... Nu cu argumente filo -
zofice ºi umanitare vei putea convinge pe acei tirani, ci
cu lancea, ca Horea!”

În „cartelul” sãu din Târgu-Mureº - un fel de „Ca -
sina Românã” - locul de întâlnire, conversare ºi citirea
ziarelor ro mâneºti, la 26 martie 1848 se punea la cale
Adunarea de la Blaj, sub prestare de jurãmânt: „...sã ne
jurãm, fraþilor, cã pe Duminica Tomii (30 aprilie, n.n)
prin foc ºi prin apã ºi prin toate pericolele vieþii, vom
conveni în Blaj, nu numai noi (s.n.) ci sperãm ca ºi alþii
care vreau binele naþiunii noastre!”

Tot acum primeºte di ploma de avocat, meserie pe
care nu va ajunge sã o prac tice niciodatã.

Aflând despre complotul uneltit împotriva sa,
Iancu pleacã în Munþi, între moþii sãi, electrizându-le
conºtiinþa! Poposeºte la Abrud în casa lui Ioan Buteanu.

În Duminca Tomii, în fruntea celor douã mii de
moþi, Iancu soseºte la Blaj.

„Au sosit ºi Iancu ºi Buteanu - spunea Bãrnuþiu în
scrierile sale -, venind la adunare cu muntenii. Purta un
cojoc albastru, cu blanã de miel pe margini. O simplã
pãlãrie neagrã, cu pene de cocoº pe ea. Prezenþa lui dã
adunãrii mãreþia de sãrbãtoare ºi de luptã. Cei ce ºtiau
preþul galbinilor ce se puseserã pe capul lui ºi armata
trimisã la Viena dupã el aruncau sumanele ºi pãlãriile în
sus, strigând ºi cântând. De acum Iancu nu mai era
numai al moþilor. Era al întregului popor rãsculat din
Transilvania...”

Nicolae Begnescu, marele cântãreþ improvizeazã,
dupã op era Tancred de Rossini, Marºul, „Astãzi cu bucu rie/ 
Românilor veniþi / Pe Iancu în câmpie / Cu toþi-l însoþiþi...”

Astfel Adunarea din Duminica Tomii de la Blaj a
aprins în sufletul celor prezenþi ideea Revoluþiei.

3/15 Mai 1848 - Câmpia Libertãþii! 
„Libertate, Egalitate, Frãþietate!”
Ca niºte râuri ºerpuitoare vin aici pentru adunarea

„legiuitã” delegaþi din toate þinuturile locuite de români.
În sunet de cimpoaie, în 13 mai, vin moþii în frunte cu
Iancu ºi Buteanu, „vreo zece mii, organizaþi în cete ºi
disciplinaþi militãreºte”, dupã cum scria Silviu Dragomir, 
autorul monografiei Avram Iancu.

Prefectul de mai târziu, Vasile Moldovan, îi spune
Crãiºorului: „Când te vedem, Iancule, ni se pare, cã

însuºi Dumnezeu lucreazã în inimile naþiunilor la epocele 
mari!”

Pe Câmpia Blajului cei patruzeci de mii de români, 
adunaþi în formã de stea, ascultã cutremuraþi de emoþie
cuvintele Crãiºorului: „Uitaþi-vã pe câmp, românilor,
sîntem mulþi, ca cucuruzul brazilor, sîntem mulþi ºi tari,
cã Dumnezeu e cu noi!” Acolo se hotãrãºte ºtergerea
iobãgiei ºi proclamarea drepturilor românilor.

„Fãrã naþionalitate, spunea Bãrnuþiu, nu e li ber -
tate, nici luminã nicãieri, ci pretutindeni numai lacrimi,
întuneric, amorþire. Ce este apa pentru peºte, aerul
pentru zburãtoare ºi pentru toate vieþuitoarele? Ce este
lu mina pentru vedere, soarele pentru creºterea plan -
telor, vorba pentru cugetare, aceasta este naþionalitatea
pentru fiecare popor...”

 „Vrem sã ne unim cu Þara!”
La Blaj participã, pe lângã zecile de mii de þãrani

din toatã Transilvania, reprezentanþi de seamã ai celor -
lalte provincii româneºti ca: Dimitrie Brãtianu, Ale xan -
dru Ioan Cuza, Alecu Russo ºi alþii. Lui Nicolae Bãlcescu 
nu i s-a permis sã ia parte la Marea Adunare.

„Jurãmîntul de credinþã cãtre patrie ºi cãtre na -
þiunea românã” a fost rostit atunci de cãtre toþi cei pre -
zenþi, în numele lor ºi al celor rãmaºi acasã: „Jur cã voi
duce totdeauna naþiunea noastrã românã pe calea cea
dreaptã ºi legitimã ºi o voi apãra cu toate puterile în con -
tra oricãrui atac ºi asupriri. Nu voi lucra niciodatã în
con tra drepturilor ºi intereselor naþiunii române ºi voi
þinea ºi voi apãra legea ºi graiul român, precum ºi
dreptatea, egalitatea ºi frãþietatea. Pe aceste principii
voi respecta toate naþionalitãþile ardelene poftind egalã
respectare de la dânsele, nu voi încerca sã asupresc pe
nimenea, dar nu voi suferi sã ne asupreascã nimenea...”

Într-un entuziasm greu de spus în cuvinte, s-a în -
cheiat Adunarea de la Blaj, prin adoptarea unui pro to col
ºi înfiinþarea primei gãrzi naþionale româneºti.

Comitetul naþional român, ales la Blaj la 4/16 mai
1848, împãrþise Transilvania în 15 prefecturi, prefectul
era ºi comandantul legiunii de gardã naþionalã.

Comitetul per ma nent, cu sediul la Sibiu, îl avea ca
preºedinte pe mitropolitul Andrei ªaguna. Din comitet,
alãturi de Al.Papiu Ilarian, Aron Pumnul, Ioan Buteanu
º.a., fãcea parte ºi Avram Iancu.

Ca pre fect ºi comandant suprem al Legiunii a
XIII-a, Auraria Gemina, din Transilvania, Iancu vine în
Munþi, în fruntea moþilor sãi, care participaserã la Adu -
narea de la Blaj ºi aduce la cunoºtinþa celor rãmaºi acasã
hotãrârile luate acolo în numele lor ºi al naþiunii române -
desfiinþarea iobãgiei, independenþa naþionalã a românilor
din Transilvania, învãþãmânt românesc de toate gradele º.a.

„A fost stricat aerul prin case, ºi ca vijelia am
venit sã le curãþesc!”

„Ori izbim cu pumnul în pieptul furtunii, ori pie rim!”
Revoluþia dã în clocot. Pânã la sfârºitul lui octom -

brie 1848 ea cuprinde aproape întreaga Transilvanie.
Câmpeni, Abrud, Mãriºel, Arieº, Mureº, Someº,

Criº, Târnave, Þara Moþilor, Þara Zarandului, ªiria,
Arad... Pete de sânge care vorbesc!

Din capitala Þãrii Moþilor, de la Câmpeni, la 15
iunie 1849 Iancu, în calitatea sa de pre fect, îi scrie lo -
cotenet-colonelului I. Simonffi: „...voim iarã a vã spune,
ºi exclamãm: de credeþi în cer un Dumnezeu ºi pe pãmânt 
o patrie, luaþi alte mijloace de a trata cu noi, con -
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vingeþi-vã deplin, cã între noi ºi voi armele niciodatã nu
pot hotãrî...”

Tot atunci Nicolae Bãlcescu, în ideea împãcãrii, îi
scria la Sibiu: „Frate Iancule! Privim la tine ca la soarele
de meaza-zi!”

1850, 20 februarie. Avram Iancu soseºte la Viena,
împreunã cu o delegaþie a românilor, cãutând sã obþinã
din partea guvernului drepturile pentru români.

În 8 ºi 11 martie este primit de cãtre noul împãrat,
Francisc Iosif, care, dupã înmânarea memoriului,
rãspunde lapidar: „Voi cere de la miniºtri mei un raport ºi
vã asigur cã dorinþele juste ale românilor vor fi îm plinite”.

20 decembrie 1850. Cuprins de o mare neliniºte
(ciudatã premoniþie!), la Câmpeni, Avram Iancu îºi scrie
Testamentul sãu („Ul tima mea Voinþã”) :

„Unicul dor al vieþii mele fiind sã-mi vãd naþiunea
mea fericitã, pentru care, dupã puteri am ºi lucrat pânã
acuma, durere fãrã mult succes, ba togma acuma cu
întristare vãd cã speranþele mele ºi jertfa aduse sã prefac 
în nimic.

Nu ºtiu câte zile mai pot avea, un fel de presimþire
îmi pare cã mi-ar spune cã, viitorul este nesigur; voiesc
darã ºi, hotãrât dispun, ca dupã moartea mea toatã
averea mea miºcãtoare ºi nemiºcãtoare sã treacã în
folosul naþiunii pentru ajutor la înfiinþarea unei aca -
demii de drepturi, tare crezând cã luptãtorii cu arma
legii vor putea scoate drepturile naþiunii mele!”

În 18 au gust pleacã din nou la Viena, dar ºi de
aceastã datã românii sunt amãgiþi, ba mai mult, în fe -
bruarie 1851, Iancu, împreunã cu Cipariu, Bãrnuþiu ºi
Laurian, sunt chemaþi la poliþie, comunicându-li-se aces -
tora ordinul de a pãrãsi Viena, dupã ce Iancu refuzase din
nou sã primeascã decoraþia datã de împãrat, „Crucea de
aur pentru merite, cu coroanã”, spunînd: „Sã se decoreze
mai întâi naþiunea cu împlinirea promisiunilor!”

1852, 17 septembrie. Iancu este arestat ºi trimis
sub es cortã la Alba Iulia, unde fusese þinut în lanþuri ºi
strãbunul sãu Horia. Acolo, închis în clãdirea ju de cã -
toriei de ocol, este legat, umilit ºi bãtut de cãtre un ofiþer
austriac, slujbaº al împãratului. În faþa acestei insulte,
sufletul sãu a coborât „în smoala melancoliei ne sfârºite...”

Este trimis apoi sub arest la Sibiu unde i se însce -
neazã un proces. Dupã eliberare se duce la vechiul sãu
amic, Ilie Mãcelariu, prieten ºi coleg de la Facultatea de
Drept din Cluj... 

Reîntorcându-se în Apuseni, la 21 iulie 1852, Ian -
cu nu vrea sã dea ochi cu împãratul care vizita þinuturile
unde a avut loc Revoluþia, pe Muntele Gãina. La Vidra, la 
Câmpeni, Roºia Montanã, Detunata, Abrud sau Bu cium,
Iancu refuzã de asemenea întâlnirea cu monarhul.

1855, toamna. Pe Câmpia Libertãþii de la Blaj, cu
creºtetul descoperit, „ca în faþa unui al tar”, Craiul Mun -
þilor, cu ochii înlãcrimaþi scruteazã depãrtãrile… „Eu
nu-s Iancu. Eu sunt um bra lui Iancu, Iancu e mort!”

1872. Þara Zarandului... „Câtã lume am umblat
eu, þarã mai bunã, mai dulce, mai bogatã, cu oameni mai
primitori ca Þara Zãrandului, n-am aflat. Dacã voi muri,
numai aici sã mã îngropaþi...”, mãrturisea Craiul Mun -
þilor într-unul din ultimii ani ai vieþii sale zbuciumate.

În revista Fa milia, Iosif Vul can scria cu înfri -
gurare aceste cuvinte: „Condeiul nostru încã e ud, cãci
abia scriseserãm necrologul marelui nostru poet Dimitrie
Bolintineanu, ºi iatã acuma soarta fa talã ne sileºte a-l lua

din nou în mânã, sã-l înmoiem în lacrimile noastre ºi sã
anunþãm naþiunii iarãºi o ºtire tristã, cã eroul nepãtat din
1848, regele munþilor - cum l-a numit poporul, - unul din
martirii scumpi ai noºtri, gloriosul dar nefericitul Avram
Iancu, a murit la Baia de Criº, în 10 septembrie, în etate
de 48 de ani... Cine a fost Iancu? Expresia unei idei înalte, 
unei dorinþe strãbune, care nu se va stinge nici odatã din
sânul naþiunii române...”

El, regele munþilor, cel fãrã coroanã, adormea
pentru totdeauna singur ºi flãmând, pe prispa unui brutar, 
Ion Stupinã, de la Baia de Criº, în dimineaþa zilei de 10
septembrie 1872. „Nu avea nimic asupra lui decât o
nãframã zdrenþuitã, fluierul de cireº ºi jalba cãtre
împãrat, unsã ºi mototolitã...” 

La 13 septembrie 1872, declarat „mort naþional”,
jelit de popor, de prefecþii ºi tribunii sãi, în frunte cu cei
36 de preoþi, trupul lui cobora în pãmântul de la Þebea,
aproape de gorunul celuilalt Crãiºor, Horea, el, nepotul
lui, cum îi plãcea sã spunã adeseori!

Într-o zi de duminicã, 31 au gust 1924, la o sutã de
ani de la naºterea lui Avram Iancu, în discursul rostit la
serbarea de la Þebea, Majestatea Sa Ferdinand I, primul
Rege al României întregite, spunea, printre altele, vãdit
emoþionat: „Ai murit chinuit pe roatã, tu nefericitule
Horia cu ai tãi! Iar tu viteazule între viteji, Avram Iancu,
închis-ai ochii rãtãcitori pe drumuri, singur numai cu
fluierul tãu, cu sufletul întunecat ºi nemângâiat pentru cã
îþi vedeai zãdãrnicitã þinta luptelor tale ºi totuºi jertfa
voastrã era sfântã cãci dreptate s-a fãcut îndeplinindu-se
înþeleapta vorbã a poporului, „apa trece, pietrele rãmân!”

La Baia de Criº a fost dezvelit bustul eroului,
realizat de sculptorul Romulus Ladea.

Ce înãlþãtoare cuvinte rostea atunci ºi preºedintele
Asociaþiunii pentru literatura românã ºi cultura po po -
rului român (Astra), Vasile Goldiº:

„Tu, Iancule ºi Moþii tãi, aþi trãit ºi aþi murit
pentru libertate. Idealul acesta rãmâne la temelia vieþii
noastre naþionale. Pentru izbândirea ºi desãvârºirea
acestui ideal vor trãi ºi vor muri gen eraþiile, cari te
urmeazã. Ci tu dormi liniºtit, Iancule, acolo la pragul
bisericuþei din Þebea, în um bra gorunului lui Horia:
geniul tãu vegheazã deasupra naþiunii române”.

Alexandru Bãlãceanu, în „Voinþa Poporului” din
Arad consemna urmãtoarele: „E o tragedie unicã în isto -
ria omenirii, care întrece în mãreþie legenda miticã a lui
Oedip Rege!”

Numai gorunul, Gorunul lui Horea, de peste ºase
sute de ani, martor al durerilor neamului nostru, nu mai
este! Poate atunci, în 12 iulie 2005, când furtuna l-a
doborât la pãmânt, aproape de mormântul sãu, sufletul
Iancului ar fi lãcrimat... 

Se prãbuºea ultimul dintre prietenii sãi dragi!
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 Re quiem pentru Basarabia
Adrian BOTEZ

zile de primãvarã - zile de
prigoanã – înviatã

uitã-te la Nistru – cum 
curge – uitã-te la
viaþã – cum se duce – tânãrã – fãrã
rost – fãrã de luminã – fãrã de
Mistic Pribeag - Cãlãuzã

uitã-te la Nistru – cum 
curge – degeaba – uitã-te la
sânge – cum ºiroieºte
degeaba – uitã-te la
gânduri – cum se nãpustesc pe
strãzi – degeaba

niciun duh nu trece peste
apele Nistrului – nu pluteºte
niciun duh pe
deasupra strãzilor – incendii sumbre de
speranþe – cu gâtul 
ars –  lacrimi stoarse de
gaze lacrimogene

(oameni de cenuºã – peste tot - numai oameni de
cenuºã...)

zile de primãvarã – zile de
prigoanã – degeaba
te uiþi la Rãsãrit: nu rãsar decât monºtrii 
nopþii – care
nu mai trece – degeaba te uiþi spre

Apus – cãci acolo
în mod corect – de toþi ºtiut – moare orice
soare

uitã-te la Nistru – cum 
curge – uitã-te la
Prut – cum tace
vinovat: n-a venit
ceasul – „încã nu s-au întrunit
toate condiþiile  - ºi toate conjuncturile n-au 
încã nuntit”... – la masa lor
otrãvitã...

aºa ºoptesc apele Prutului – scuzându-se faþã de
apele Nistrului...

neamurile tac – cu
spatele la neamul care
moare – la a nu se mai ºtie 
câta generaþie de
sfinþi inutili... - li s-a 
refuzat martirilor – calendarul – dinainte de
Facerea Lumii – dinspre Rãsãrit – spre
Apus

sã-þi fie ruºine – soare
cã te mai ridici deasupra
mâlului – de pe fundul
Nistrului – de pe fundul
Prutului – unde zac
uitate – îngropate de ape – moaºtele lui Hristos...

Basarabia îºi plânge din nou fiii, rãstignitã între Nistru ºi Prut

În restul lumii - tãceri vinovate, tãceri neputincioase, declaraþii vinovate, declaraþii neruºinate.
Cruciada copiilor Basarabiei numitã tentativã de loviturã de stat - ce grotesc!
Ce ruºine pentru Europa mileniului trei, care stã cu drepturile omului în braþe, dar se declarã

„îngrijoratã” când oamenii sunt bãtuþi pentru ideile lor.
ªi ce parfum de Yaltã în „îngrijorãrile” Statelor Unite!
Iar noi „ne-am descurcat” cum am putut, în dansul nostru istoric pe sârmã, pe lama cu ascuþite tãiºuri. 
Am putut vedea - ce grozãvie! - vechiul mecanism al represiunii arãtându-ºi colþii. Dar ei nu au învãþat 

lecþiile istoriei: oamenii pot fi omorâþi, dar ideile hrãnite cu sângele martirilor nu pier niciodatã!

Redacþia

Poemul face parte din ciclul Re quiem pentru Basarabia - Poeme de doliu ºi de jale.
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Declaraþie de presã

Poliþia cere bani de la persoanele arestate

Primãria municipiului Chiºinãu îºi exprimã indignarea în legãturã cu perceperea de bani  de
la persoanele care au fost sau sunt încã arestate în izolatoarele de detenþie preventivã, pentru
participare la acþiunile de pro test din 7 aprilie a.c. 

În acest sens, menþionãm cã pe parcursul zilei de 16 aprilie 2009, în incinta Comisariatului
Gen eral de Poliþie al municipiului Chiºinãu, un poliþist percepea de la pãrinþi sau rudele celor
arestaþi o taxã de 5,90 lei pentru fiecare zi de detenþie. Pentru taxa perceputã, poliþistul elibereazã
chitanþã ºi face însemnãrile de rigoare într-un registru. 

Considerãm drept umilinþã perceperea taxelor de la cetãþenii care au fost reþinuþi ºi arestaþi
în legãturã cu evenimentele din 7 aprilie, în privinþa cãrora a fost aplicatã tortura ºi au fost
maltrataþi ºi supuºi unui tratament inuman ºi degradant. 
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Moºtenire comunistã
  Arcadie GHERASIM,

jurnalist, Chiºinãu 

 Dacã guvernul RM ar spune adevãrul despre ade -
vãrata stare de lucruri, s-ar trezi faþã în faþã cu o populaþie
complet demoralizatã ºi protestatarã. Dar guvernul nu are 
nevoie de o astfel de populaþie ºi continuã sã-i insufle cã
situaþia proastã înseamnã, de fapt, o situaþie bunã, cã
albul este roºu ºi cã toate panglicile tãiate în variantã
televizatã ar reprezenta… culmile civilizaþiei. Iar po -
pulaþia priveºte oarecum straniu acest tratament, îi zâm -
beºte preºedintelui sau premierului, dar o face numai de
dragul telegeniei viitoarelor reportaje de la „Mu-u-unu”.
Dupã plecarea oaspeþilor, zâmbetul dispare ºi cetãþenii
RM continuã sã numere pe degete adevãrata moºtenire pe 
care le-o lasã guvernarea comunistã. Experþii de la IDIS
„Viitorul” au analizat minuþios întreaga gamã de frustrãri 
ale moldovenilor ºi le-au sintetizat în „Cele mai presante
100 de probleme ale RM în anul 2008”. Le enumerãm ºi
noi pe cele mai simptomatice, în speranþa cã le vor fi de
folos viitorilor alegãtori pentru a le reformula în întrebãri
adresate cerºetorilor de voturi stacojii.

Iatã problemele pe care le constatã oamenii: zeci
de planuri ºi strategii fãrã finalitate; înstrãinarea cetã -
þeanului de procesul decizional; dezvoltare economicã
fãrã bunãstare socialã; dependenþa extremã a guvernului
de preºedinþie; înrolarea politicã a instituþiilor publice;
reformele în RM decurg foarte încet; apropierea de UE -
doar în vorbe; Consiliul Europei continuã monitorizarea
RM; Fondul de rezervã al guvernului - sac fãrã fund
pentru proiectele guvernãrii; extinderea corupþiei; per -
soane dubioase în funcþii-cheie; justiþia aservitã puterii
politice; condamnarea RM la CEDO; prigonirea opo -

ziþiei; simularea dialogului cu societatea civilã; audio -
vizualul la cheremul puterii; accesul limitat la informaþie; 
preþ speculativ la gaze; problema vinului; lipsa auto -
nomiei financiare lo cale; investiþii strãine modeste; ter -
minalul de la Giurgiuleºti; deficitul balanþei comerciale;
prãbuºirea industriei zahãrului; aplicarea TVA la im -
portul de utilaje, echipamente ºi producþia agricolã; in du -
stria naþionalã în impas; evoluþia cursului valutar; lipsa
spaþiului de locuit pentru tineri, sãrãcia; deficitul forþei de 
muncã; lipsa unor politici în agriculturã; abandonul co -
piilor; ratã înaltã a avorturilor în rândul adolescentelor; a
fi bãtrân în RM înseamnã un blestem; traficul de fiinþe
umane; criza demograficã; construirea monumentelor
din banii publici; lipsa de încredere în poliþie; corupþia în
instituþiile de învãþãmânt su pe rior; delicvenþa juvenilã;
discriminarea femeilor; narcomania; HIV/SIDA; majo -
ritatea moldovenilor din afara þãrii muncesc la negru;
situaþia criticã în domeniul sãnãtãþii; lipsa locurilor de
muncã bune pentru tineri; protecþia socialã a persoanelor
cu dizabilitãþi; migraþia ºi destrãmarea familiilor; lipsa
opoziþiei sindicale; mica corupþie - mijloc de promovare
a intereselor în administraþie; problema cursului de isto -
rie integratã în ºcolile din RM; problema celor douã
mitropolii; cultura la sat în impas; politicã externã nea -
decvatã; RM, încã membrã a CSI; compromiterea Pla -
nului de Acþiuni RM-UE; regimul de vize pentru
cã lã toriile în România; Moldova-NATO: un pas înainte,
unul înapoi… 

Frumoasã moºtenire dupã opt ani de comunism!

(Timpul, 5 februarie 2009)

Iubitorii de porci
Nina NEGRU,

cercetãtor, Biblioteca Naþionalã a Republicii Moldova, Chiºinãu

Dupã ce am ascultat duminicã, 1 iulie, tâlcuirea
Evan gheliei despre vindecarea demonizaþilor Gadarei de
cãtre Mântuitorul Iisus Hristos, care i-a supãrat pe por -
cari, mi-a fost dat sã aud luni o poveste ºi mai urâtã.

Într-o bibliotecã niºte elevi îl proslãveau pe Sf.
ªtefan cel Mare la 2 iulie. Printre faptele de vitejie aflãm,
cu zâmbet in dul gent, cã sfântul voievod ar fi comis ºi
gestul „înþelept” de a pune un porcar în scaunul de mi -
tropolit la Suceava, dupã ce, chipurile, l-ar fi gãsit ne -
vrednic pe un „po pã”. Unii i-au lãudat pe copii cã „aºa de
frumos s-au prezentat”, alþii ºi-au pus întrebãri despre
felul în care ar trebui comemorat un sfânt, publicul îm -
pãrþindu-se în funcþie de ceea ce înþelegea fiecare din
fenomenul „ªtefan cel Mare”.

Sunt de pãrere cã dacã vom con tinua sã împuiem

capul copiilor cu snoave ºi pãtãranii despre cãþeaua Mol -
da ºi mitro poliþii porcari, facem jocul moldoveniºtilor
primitivi ºi al ateilor care ne obligau sã scriem la ºcoalã
compuneri pe mo tive anticlericale.

Nu atât perspectiva porcarului de a ajunge arhiereu 
de ranjeazã, cât dispreþuirea spiritului ºi obiºnuinþa de a
falsifica adevãrul istoric. Se ºtie cã cei doi mitropoliþi din
epoca ºtefa nianã - Teoctist ºi Gheorghe - nu au fost
porcari, ci cãlugãri (primul fãcând parte din dinastia
Muºatinilor), care ºi-au legat numele de marile ctitorii ºi
realizãri culturale ale domnitorului. ªi cã punctul de
cãpetenie al psihologiei românilor, în jurul cãruia gravita
viaþa intelectualã ºi moralã a acelor timpuri, era credinþa
în nemurirea sufletului, sentimentul religios profund. Nu
cred cã un elev care ar învãþa religia în ºcoalã sau de la
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pãrinþi ar putea sã accepte sã re cite papagaliceºte texte cu
„popi” negativi ºi porcari pozitivi, între ei cu un Sfânt
ªtefan care-ºi hrãnea populaþia cu „mãmãligã ºi foame”.
Este în  aceastã grilã de lecturã a epocii ºtefaniene ceva
din starea de spirit a târgoveþilor Gadarei, care-l alungau
pe Iisus ca sã rãmânã cu porcii lor. Sf. Nicolae Ve -
limirovici ne îndemna sã nu osândim pe negustorii din
Evanghelie înainte de a ne întreba câþi iubitori de porci
numãrã cetatea noastrã.

Unul dintre cei mai mari cãrturari ai Bisericii
noastre, pãrintele Ioanichie Bãlan, a ostenit mulþi ani ca
sã ne dea Patericul românesc încã înainte de 1990. Cum
se face cã  nu ºtim sã preþuim pe marii noºtri scriitori
bisericeºti ºi asceþi originari din Dobrogea primelor se -

cole, ca Sf. Ioan Cassian sau Dionisie cel Mic, ctitorul
erei creºtine? Într-un man ual de Istoria Românilor
alcãtuit de basarabeni citeam acum câþiva ani despre
marele teolog al Rãsãritului ºi al Apusului, Sf. Ioan
Cassian, numai niºte snoave zeflemitoare ºi niciun rând
despre uriaºa sa operã. Nu va trece nepedepsitã
colaborarea noastrã, chiar dacã numai iresponsabilã, ºi
nu rãuvoitoare, la efortul de falsificare a istoriei ºi
neglijare a valorilor. Când V. Stati sau L. Boia  pun în
manualul de istorie pe Mihnea Turcitul ºi Vlad Înecatul
ca eroi emblematici în locul lui Sf. ªtefan cel Mare ºi
Mihai Viteazul, moldovenii vor sãri sã-i apere pe marii
voievozi cu snoave, iar ardelenii cu documentele pe
masã.

Colindul, de la Tiraspol la Baia Mare
Di ana IONESCU

A treia parte a proiectului „Limba ro mânã peste
graniþã” a fost gânditã în timpul cãlãtoriei la Chiºinãu ºi
Tiraspol. Prin ur mare, i-am pus un subtitlu „Tradiþii de
Crã ciun” ºi am început sã lucrãm, atât echipa de la Baia
Mare, cât ºi Raisa.

Sãrbãtoarea creºtinã a Naºterii Dom nului are o
semnificaþie aparte în viaþa cre dincioºilor români de pre -
tudindeni. Ea tre zeºte rezonanþe afective de înaltã sensi -
bilitate ºi de puternicã trãire spir i tualã. La aceasta
con tribuie în mare mãsurã, tradiþia veche ºi scumpã a
colindelor, care înfã þiºea zã evenimentul de extraordinarã
importanþã al venirii în lume a Fiului lui Dum nezeu
întrupat. Ele reprezintã cântecul nostru strã moºesc ºi una
din cele mai vechi forme de manifestare a folclorului
religios românesc. Ele sunt ºi rãmân mãrgãritare izvo -
ditoare de culturã ºi pentru fraþii noºtri din Transnistria. 

Pentru ca porþile inimilor noastre sã se deschidã
împreunã, spre a cânta, dupã datina strãbunã, „colindul
sfânt ºi bun” ºi pentru a duce mesajul pãcii ºi înfrãþirii
între oameni, tabãra pentru elevii de la Liceul „Lucian
Blaga” din Tiraspol a fost programatã în sãptãmîna 15-20 
decembrie 2008.

Nu intenþionez sã vã povestesc prea multe despre
proiect, pentru cã veþi întelege din mesajele primite de la
participanþi, dupã sosirea lor acasã, cum ºi în ce mãsurã
ºi-a atins el scopul. Am sã vã spun doar cã, pe lângã
echipa iniþialã, ni s-au alãturat mulþi oameni de bine care
au fãcut ºederea celor 20 de elevi transnistrieni ºi a
profesorilor însoþitori, ºi acþiunile propuse, sã se desfã -
ºoare aºa cum am dorit ºi sã le umple de bucurie sufletele.

Înainte de a cita câteva impresii, doresc sã men -
þionez modul extraordinar în care s-au pregãtit ei pentru
acest schimb de tradiþii la întâlnirile care au avut loc la
Colegiul Naþional „Vasile Lucaciu” ºi la instituþiile par -
tenere din proiect: doamna profesoarã Raisa Pãdureanu a
înfiinþat un grup vo cal intitulat  „Sânzienele” ºi a pregãtit
un scurt dans spe cific zonei „Malanca”. Toþi copiii au
avut cos tume populare româneºti din Transnistria! Co lin -

dele lor, care au o melodicitate ºi texte foarte plãcute,
diferite de ale noastre, au stârnit emoþii pânã la lacrimi.

Dumnezeu ne-a iubit mult în aceastã sãptãmânã.
Am simþit, parcã, tot oraºul Baia Mare alãturi de noi.
Lucru la care a contribuit ºi mass-me dia lo calã, fapt
pentru care îi mulþumim. Dar iatã ce ºi cum au simþit ei
toate cele întâmplate:

Graiul românesc auzit acolo, la Baia Mare e ceva
deosebit de al nostru, dar ne-am înþeles foarte bine cu elevii
ºi cu profesorii de la Colegiul Naþional „Vasile Lucaciu”.

Dumneavoastrã sunteþi persoana care aþi pus su flet
pentru ca noi sã ne simþim bine acolo departe de Basarabia. 
Anume, eu acest lucru l-am simþit pe tot parcursul ºederii ºi
mã apucã o nostalgie, fiindcã aº dori sã mã reîntorc ca sã
pot vizita ºi alte locuri frumoase le gate de istoria neamului
meu.

Închinãciune pânã la pãmânt domnului di rec tor de
la Biblioteca judeþeanã, tuturor celor care ne-au pri mit cu
sufletul deschis. Doamna directoare Delia Pop ºi pro fe -
sorului de religie care este de o bunãtate rar în tâlnitã în
zilele noastre. Pentru prima datã în viaþã am avut ocazia sã
merg în România, la fel pentru prima datã am participat la
dezbaterile organizate într-o insti tuþie de învãþãmânt. Iar
colindãtorii de la Catedralã ºi spectacolele organizate de
gazde m-au surprins uºor prin dulceaþa cuvintelor ºi res -
pectarea tradiþiilor din Maramureº. A fost ceva fan tas tic,
ceva deosebit pentru mine ºi colegii mei.

Vã mulþumesc cã sunteþi, cã vã gândiþi la cei care
suferã ºi trãiesc în condiþii vitrege.

Alina Marin, elevã în clasa a XII-a R, Tiraspol

Mi-a plãcut foarte mult cum ne-aþi pri mit, cum aþi
avut grijã de organizarea zilelor, cum aþi preþuit fiece
minut rezervat pentru co linde. M-a impresionat mult dez -
baterea cu ele vii clasei a XI-a D ºi sârguinþa pe care au
depus-o elevii. Au fost foarte ama bili, glumeþi ºi prie -
tenoºi.(…)

 Aici oamenii sunt mai prietenoºi decât la noi. Vreau
sã accentuez colindul nostru la Bi bli o teca Judeþeanã din
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Baia Mare ºi o foarte impresionantã
lecþie a domnului di rec tor Teodor Ar -
delean. O mare bucurie am avut când
am aflat cã plecãm la mânãstirea Bâr -
sana (am auzit de ea dar nu credeam
cã o sã am vreodatã ºansa sã o vizitez). 
Acea frumuseþe ce mi-a strãbãtut ini -
ma nu o pot uita pânã acum ºi cred cã
nu o voi uita nici odatã… precum ºi
masa pe care au organizat-o mãi cuþele 
(a fost foar te gustoasã) drumul a fost
greu pânã acolo dar este explicabil.

Andrei Lupan

Baia Mare este un oraº foarte
frumos în care noi ne-am petrecut în -
ceputul vacanþei de iarnã. Datoritã
pro iectului de colaborare dintre liceul
nostru ºi Colegiul Na þional „Vasile
Lucaciu”, am vizitat multe locuri fru -
moase, monumente, mânãstiri, bi se ri ci,
oameni care sunt un exemplu pentru
noi. M-a impresionat Colegiul „Va sile Lu caciu”,
Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu”, e ceva ce nu poþi
vedea pe la noi. Alãturi de Di ana am simþit acea caldurã de
care avem nevoie mereu, ea ne-a îndrumat pe tot parcursul
cãlãtoriei. Am fãcut cunoºtinþã cu elevii clasei a XI-a D, cu
care acum suntem prieteni. Le-am arãtat unele din obi -
ceiurile noastre, iar ei au pregãtit pentru noi un spectacol
minunat. Cel mai mult m-au impresionat dez baterile pe
tema „Limba românã – temelia neamului”. Oare poate fi
ceva mai scump si mai dulce decât limba în care au vorbit
strãmoºii noºtri, limba în care vorbim noi? M-am convins
încã odatã cã limba românã vorbitã de noi aici în zona
transnistreanã nu se deosebeºte deloc de limba românã
vorbitã în Maramureº, ne-am înþeles foarte bine, numai cã
noi mai folosim unele dialecte  pe care locuitorii din Baia
Mare nu le folosesc. (…)

 Vreau sã mulþumesc organizatorilor, coor do na to -
rilor acestui proiect, tuturor celor care au participat la
acest proiect  ºi sper cã în viitor ne vom mai întâlni în
aceeaºi ambiaþã plãcutã.

 Dumnezeu sã vã aibã în pazã ºi sã vã dãruiascã tot
binele din lume, dragi prieteni!

 Cu mult drag,

 Irina Bolbocean, Tiraspol

Încã de mic copil visam foarte mult sã vizitez þara,
fiindcã am auzit despre ea atâtea lucruri frumoase. Am avut
marea fericire, poate uni ca în viaþa mea sã fiu alãturi de
fraþii mei de departe anume în perioada Sãrbãtorilor de
Crãciun. „Limba românã peste graniþe”, anume în cadrul
acestui proiect am avut norocul sã particip. Obiceiurile ºi
tradiþiile din Maramureº m-au impresionat mult. Costumele 
naþionale se deosebesc mult de costumele din alte zone ale
þãrii. Acum sunt elevã în clasa a XI-a ºi deja visul meu este
sã plec în þarã pentru a con tinua studiile. Mi-ar plãcea foate 
mult sã mã reîntorc anume în acest oraº, Baia Mare, fiind -
cã, con sider eu, de aici va porni viitorul meu.

Biblioteca colegiului unde munceºte doamna Di ana
Ionescu este dotatã cu multã literaturã ºi cu calculatoare.
Înþeleg prea bine cât de uºor le este tuturor elevilor de la

acest colegiu sã-ºi pregãteascã temele atunci când dispun
de un tezaur atât de bogat!

Nu am mai avut ocazia sã primesc cadouri niciodatã
în viaþã, mai ales la Sãrbãtorile de Crãciun. Dar aceastã
cãlãtorie a fost cel mai frumos cadou din viaþa mea. Pâinea
Sfântã primitã de la Preasfinþia Sa Episcopul Iustinian ºi
care am adus-o acasã sã guste din ea ºi rudele care mã
aºteptau cu mare nerãbdare… Atâtea dulciuri ºi bucurii am
avut în aceste zile de neuitat! Strãzile oraºului in un date de
oameni cu feþele vesele ºi bucuroºi, toþi erau în aºteptarea
sãrbãtorilor de Crãciun.

Sunt dintr-o familie sãracã ºi nu am acasã cal cu la tor 
sã pot vedea multe minuni ale lumii.

Con sider cã Mãnãstirea Bârsana este una din mi -
nunile lumii. Îmi e ruºine sã spun, dar pentru prima datã în
viaþã am vizitat o mânãstire. Doar din cãrþi pot citi, însã
realitatea este cu totul alta. Acolo, la Baia Mare, a rãmas o
bucãþicã din sufletul meu. De aceea am decis cã, dupã
absolvirea liceului, voi merge la studii în România ºi anu -
me, la Universitatea din Baia Mare.

Alisa Manoli, elevã a Liceului Teoretic
„Lucian Blaga”,Tiraspol

Salut toþi prietenii din Baia Mare! Vã scrie Slabaia
Oxana, elevã a Liceului Teoretic „Lucian Blaga” din ora -
ºul Tiraspol.

Acolo la Baia Mare ne-am simþit mai bine ca acasã ºi 
am vorbit limba strãmoºilor noºtri, limba românã liber,
fãrã a ne teme cã cineva ne va opri ºi ne va face observaþii,
ceea ce se întâmplã aici, la Tiraspol, unde suntem ca strãini
la noi acasã.

Vã mulþumim pentru fiecare zi organizatã pentru noi
ºi pentru vizita la mânãstire ºi la Episcopie, pentru neuitata
vizitã de la Catedralã care ne va rãmâne în memorie pentru
toatã viaþa.

Anume la Baia Mare am vãzut multe lucruri intere -
sante ce ne-au bucurat sufletele. Am fãcut cunoºtinþã cu
oameni noi ºi buni, apropo, pânã acum colaborãm cu ei.
Mi-aº dori foarte mult sã mã întorc la voi ºi din nou sã fim o
echipã, care þine unul la altul! 
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Vã îmbrãþiºez ºi vã salut de aici de departe, dintr-o
zonã de  unde bat mii de inimi de români, care viseazã ºi
meritã o viaþã mult mai bunã.

 Cu mult re spect,

 Oxana, cl.a X-a, real

O vacanþã de vis, o sãptãmânã de neuitat
Am visat, am sperat ºi pânã la urmã am plecat acolo,

de unde m-am întors cu cele mai frumoase gânduri. Acolo,
la Baia Mare, m-am simþit mai bine ca acasã deoarece
pentru prima datã am putut vorbi liber limba românã. Am
simþit ºi am gândit româneºte cu adevãrat. (…)

Am vãzut ce înseamnã Crãciunul cu adevãrat. Bu -
curii, cadouri ºi multe împliniri. A fost un vis care a devenit
realitate. Acum am despre ce sã le povestesc prietenilor ºi
colegilor mei de aici din Tiraspol despre vacanþa de vis
pentrecutã în Maramureº.

 Irina Frunze,
elevã a Liceului Teoretic „Lucian Blaga”

Am descoperit pentru mine ceva mai frumos decât
pot fi doar munþii cu pãduri cufundate în farmecul imaculat
al ninsorii: acea splendidã nãvãlire de aer fa mil iar,
incredibil de proaspãt ºi incredibil de generos pe care-l
expirã oamenii din Baia Mare, ceea ce nu ajunge uneori în
Tiraspol, ba chiar ºi în dreapta Nistrului… un  strop de
frãþie, de înþelegere infimã. (…)

E unul din primele oraºe din România vizitate de
mine, pe care-l pot numi un oraº Luminat din toate punctele
de vedere: bisericile impunãtoare, în care eºti primit cu
desãvârºire ºi în care se cânta minunat; monumente istorice 
care te cuceresc (într-o noapte mã plimbam în apropierea
Turnului lui ªtefan); strãzile îngrijite ºi  aprinse în lumini
galbene, aproape portocalii, cuprinse parcã în adieri de
vãzduh arhaic. (…) Vreau sã sfârºesc cu cuvintele unui
personaj din romanul „Alchimistul” scris de con tem po -
ranul Paulo Coelho: „Secretul fericirii e când vezi cât de
splen didã ºi miraculoasã este lumea.”

Vã doresc un An Fericit ºi Fructuos, un cer senin ºi
un soare strãlucitor.

Toate rele sã se spele, toate bune sã se adune!!!

Eugen Cozac, clasa a XII-a, Tiraspol

Baia Mare a devenit oraºul meu iubit.
Acum cîþiva ani nici n-am visat cã mã voi reîntoarce

în acest colþiºor de rai cu oameni deosebiþi în care mi-am
gãsit liniºtea sufleteascã. Mi-am zis cã de fiecare datã când
voi avea ocazia sã plec în þarã voi lua cu mine copii, care
niciodatã nu au avut posibilitatea sã viziteze locurile isto -
rice din România, mai ales bisericile, mãnãstirile ºi mu zeele 
istorice. (…)

Oare este ceva mai sfânt decât graiul românesc lãsat
de strãmoºii noºtri? Anume pentru aceasta luptã românii
din Transnistria, mai ales profesorii, elevii ºi toþi cei care
simt ºi gândesc româneºte din aceastã zonã întunecatã,
unde românilor le sunt încãlcate toate drepturile fun da -
mentale. (…)

În urmã cu apoximativ 5 ani, când forþele separatiste
au devastat Liceul Teoretic „Lucian Blaga” din Tiraspol,
elevii care au avut fericirea sã participe la proiectul „Limba 
românã peste graniþe”, au dat dovadã de curaj ºi eroism în
lupta cu forþele separatiste. Ei nu au luptat cu arma. Alãturi
de profesorii lor au luptat cu cuvântul ºi aceasta le-a ajutat
sã câºtige „bãtãlia”. Rãzboiul împotriva limbii române în
aceastã lume vitregã continuã, iar noi profesorii trans -
mitem mai departe generaþiilor în creºtere dragostea faþã de 
ceea ce avem mai sfânt: dragostea de þarã, iubirea de neam
ºi dragostea de limba românã.

 Obiceiurile ºi tradiþiile de Crãciun sunt cele mai
frumoase ºi deosebite pentru poporul nostru. Ne strãduim
sã pãstrãm tot ce avem ca pe cea mai sfântã comoarã. Avem 
un tezaur de nepreþuit, de aceea am plecat la Baia Mare
pentru a prezenta micul nostru tezaur ºi pentru a face
cunoºtinþã cu obiceiurile ºi tradiþiile din Maramureº. ªi de
data aceasta acei oameni mãrinimoºi ne-au primit cu cãl -
durã sufleteascã ºi au dat dovadã cã „sângele apã nu se
face”. Fiind primiþi la cel mai înalt nivel, ne-am întors
acasã cu sufletul împãcat ºi cu multã cãldurã de care avem
nevoie în fiece zi. (…)

Dacã aº avea o putere aº duce toþi copiii de ne -
numãrate ori pentru a vedea cât de 
mare a fost þara noastrã ºi sunt
convinsã cã aceste lecþii de istorie
ºi geo gra fie le vor prinde bine în
viaþã. 

Aduc mari mulþumiri tu tu -
ror profesorilor de la Cole giul
„Va sile Lucaciu”, pãrinþilor ele -
vilor acestui colegiu, din partea
gru pului de copii ºi din partea pã -
rinþilor lor pentru bunãtatea, ospi -
ta li tatea cu care au fost pri miþi
aco lo, departe de Basarabia.

Dumnezeu sã vã aibã în pa -
zã, sã fie alãturi de dumnea voastrã 
ºi la bine ºi la greu!

Cu multã dragoste ºi o deo -
sebitã stimã,

 dir. adj. Raisa Pãdurean,
Liceul Teoretic „Lucian Blaga”,

Tiraspol
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Cronicile sudului: mileniul trei
Sudul Basarabiei (regiunea Odesa) 

– pãmânt uitat de oameni ºi de Dumnezeu
(Continuare din numãrul pre ce dent)

Vadim BACINSKI,
jurnalist, Odesa, Ucraina

În jumãtatea a doua a anului 2008, au avut loc
câteva evenimente notorii, care con firmã afirmaþiile
noastre, fãcute an te rior, cã actuala pol i ticã a conducerii
de la Kiev faþã de sudul Basarabiei (regiunea Odesa) este
o pol i ticã contraproductivã, ineficientã, lipsitã de per -
spec tivã. O pol i ticã ce poate gen era doar discordie ºi
repulsie din partea cetãþenilor ucraineni de cele mai
diferite etnii – locuitori ai raioanelor din aceastã zonã
geograficã. O pol i ticã, deci, in con sis tentã, pe care o ca -
lificam mai înainte, în fasciculele anterioare ale acestor
cronici, drept pol i ticã a aventurii ºi eºecului. I-am mai
putea spune pol i ticã- bumerang, care, în mod obligatoriu,
va lovi, mai devreme sau mai târziu, pe cei care au
lansat-o. Pentru cã au lansat-o fãrã clarviziune, având
scopuri pe care nu le putem numi altfel decât meschine,
gen er ate de niºte pla nuri ºi ambiþii meschine ºi ele.
Într-un dicþionar, cuvântul „meschin” este tãlmãcit drept
„mic, neînsemnat, sãrã cã cios, lipsit de generozitate.”

Sã revenim, însã, la cele câteva evenimente po -
menite mai sus.

Primul eveniment. Devine cunoscut conþinutul or -
dinului nr. 461, din 26 mai 2008, „Cu privire la apro -
barea Programei de re sort în vederea însuºirii limbii
ucrainene în ºcolile de culturã gen eralã cu predarea
în limbile minoritãþilor naþionale în anii 2008-2011.”
Ordinul a fost semnat de O. Vacarciuk, ministru al În -
vãþãmântului ºi ªtiinþelor al Ucrainei ºi prevede trecerea
treptatã la predarea în limba ucraineanã în ºcolile na -
þionale (inclusiv cele româneºti) a unor dis ci pline ca:
matematica, istoria, geografia, munca, educaþia fizicã.

Adicã, ordinul min is te rial prevede ca, în ur -
mãtorii 3 ani, toate ºcolile naþionale din Ucraina sã
devinã mixte, iar obiectele de bazã în ele sã fie pre date 
în limba ucraineanã. Fireºte, aceasta se re ferã ºi la
ºcolile cu limba de predare românã din regiunile Cer -
nãuþi, Transcarpaticã ºi Odesa. Realmente, este vor -
ba de ucrainizarea forþatã (deznaþionalizarea) ºcoli -
lor noastre.

Evenimentul al doilea. În luna au gust 2008, la
Dunãre, la 5 kilometri depãrtare de oraºul ucrainean Reni 
(ºi de portul cu acelaºi nume), autoritãþile Republicii
Moldova dau în exploatare un ter mi nal petrolier din ca -
drul complexului portuar Giurgiuleºti. Satul Giurgiuleºti
este cea mai sudicã localitate din R. Moldova, situatã în
stânga Prutului, la vãrsarea acestuia în Dunãre, vizavi de
trecerea frontierei moldo-române, spre Galaþi, ºi a celei
moldo-ucrainene, spre Reni.

Punerea în folosinþã a terminalului flu vial de la

Giurgiuleºti, în sine, n-ar prezenta mare interes, dacã
linia de acostare, pe Dunãre, a acestuia, lungã de 400 de
metri, n-ar fi fost pânã în 1997 parte a teritoriului regiunii 
Odesa, adicã a Ucrainei. În ’97, printr-un schimb de gen
„biºniþã”, fãcut la cel mai înalt nivel, Ucraina a cedat R.
Moldova ieºirea la Dunãre pe cei 400 de metri, iar R.
Moldova le-a permis ucrainenilor sã controleze, prin
punc tele lor vamale ºi de grãniceri, o porþiune de aproape
8 kilometri a ºoselei Odesa-Ismail, lângã satul moldo -
venesc Palanca, la hotar cu raionul Belgorod-Dnetrovski
(Cetatea Albã) al regiunii Odesa.

Evenimentul al treilea. Tot în luna au gust, vara
trecutã, moldovenii finalizeazã construcþia liniei de cale
feratã ce leagã, cale de 50 kilometri, complexul portuar
de la Giurgiuleºti cu oraºul Cahul – centru raional din
sudul R. Moldova. Construcþia a durat ceva mai bine de 1
an de zile ºi a costat 70 de milioane de dolari americani.

Am nominalizat mai sus trei evenimente. Unul þine 
de domeniul învãþãmântului ºcolar, altele douã, strâns le -
gate între ele, þin de domeniul economiei. În toate trei
cazuri suntem martori ai unuia ºi aceluiaºi proces: Ucra -
ina singurã îºi creeazã la Dunãre, în sudul Basarabiei,
mari probleme. ªi le creeazã cu o uºurinþã (ºi o nepãsare)
de invidiat. De ce se întâmplã aºa? De vinã e incom -
petenþa, excesul de încredere în sine? Sau, poate, o
stranie atitudine faþã de acest meleag ºi de oamenii
sãi, ca faþã de ceva ce are prea puþin comun cu þara
Ucraina, aºa cum ar vrea s-o vadã conducerea de la
Kiev, în frunte cu V. Iuºcenko. Ca faþã de un lucru, sã
zicem, la care nu prea þii, ºtiind per fect de bine motivele
acestei atitudini.

10. Concurenþa portului Reni din partea termi -
nalului de la Giurgiuleºti

„În 1997, în apropierea oraºului Reni, din zona
de fron tierã, a avut loc întâlnirea prim-ministrului
Ucrainei, Valerii Pustovoitenko, ºi a prim-ministrului 
Moldovei, Ion Ciubuc. Stând pe malul înalt al Dunãrii 
ºi scrutând împrejurimile, înalþii demnitari duceau
tratative despre transferarea cãtre Republica Mol -
dova a unei pãrþi a malului ucrainean al Dunãrii.

Locuitorii Ismailului ºi ai Reniului s-au re vol -
tat. Cu atât mai mult cu cât Moldova nu-ºi  ascundea
intenþiile de a construi, pe malul fluviului, un ter mi nal 
petrolier. Pe locuitorii oraºelor portuare ucrainene
i-au liniºtit: în schimbul a 400 metri de mal, Moldova
va ceda Ucrainei un sec tor de 7,7 kilometri, de lângã
Palanca, al ºoselei ce leagã aripa de sud a regiunii
Odesa cu centrul re gional.
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Dar n-a fost sã fie aºa! Locuitorii Palancãi au
refuzat sã cedeze pãmânturile lor. A fost creat co -
mitetul obºtesc „Palanca”, ai cãrui membri au or -
ganizat acþiuni de pro test, cerând Preºedintelui lor sã
nu aprobe hotãrârea parlamentului cu privire la rati -
ficarea acordului privind noua fron tierã cu Ucraina.

În februarie 2002, ministrul transportului din
R. Moldova, Anatolii Kupþov, i-a înmânat ministrului 
transportului din Ucraina, Valerii Pustovoitenko, ac -
tul cu privire la transmiterea în proprietatea Ucrainei 
a ºoselei Odesa-Reni în raionul localitãþii Palanca.
Dar acolo, pânã în prezent stau punctele vamale ºi de
grãniceri.

Partea moldoveanã nu ºi-a îndeplinit obligaþiile 
asumate. Ucraina pur ºi simplu a cedat pãmântul sãu
– le-a fãcut vecinilor ieºire la mare, fãrã a primi nimic
în schimb. În afara problemelor economice ºi eco -
logice.”

Aºa descria, în au gust 2007, cotidianul „Odesskie
izvestia” procedura schimbului moldo-ucrainean de teri -
torii, prin care R. Moldova a devenit „stat maritim”,
obþinând ieºirea, pe 400 de metri, la Dunãre ºi, im plicit, la 
Marea Neagrã.

Un schimb to tal dezavantajos pentru Ucraina. Cât
priveºte porþiunea de 7,7 km a ºoselei Odesa-Reni, ea nu
poate fi, de facto, numitã teritoriu ucrainean. Prinsã între
extremitatea satului Palanca ºi un ca nal prin care curg
apele Nistrului, ea este controlatã de grãnicerii ºi vameºii
ucraineni la posturile din cele douã capete ale seg men -
tului respectiv de drum. Atât. Artera rutierã trece ca ºi
mai înainte prin teritoriul R. Moldova, fapt despre care
cãlãtorii sunt informaþi de indicatoarele corespunzãtoare, 
inclusiv, în limba românã.

Moldovenii au procedat cu totul altfel cu cei 400
de metri la malul Dunãrii. Prin decizii la nivel de guvern
ºi parlament, fâºiei de la Dunãre, luatã de la ucraineni, i
s-au alãturat 120 de hect are (!) de terenuri învecinate,
aparþinând R. Moldova. A ieºit cã Portul Internaþional
Liber Giurgiuleºti (aºa i se spune oficial), ca suprafaþã, în
perspectivã, va fi mai mare decât portul Reni, care ocupã
aproape 100 de hect are ºi are o linie de acostare (cheiuri)
de 4 kilometri.

Im portã, însã, nu numai dimensiunile. Moldovenii
au ºtiut sã lege bine noul port de la Giurgiuleºti de unele

busi ness-structuri europene. S-a scris în
presa de la Odesa cã investitor prin ci pal,
proprietar ºi op er a tor al portului mol -
dovean e compania „Dan ube Lo gis tics”.
Acþionarii acesteia sunt holdingul olan -
dez „EASEUR Hold ing BV” ºi Banca
Eu ro peanã pentru Reconstrucþie ºi Dez -
voltare, cu câte 80% ºi, respectiv, 20%
din acþiuni.

Se ºtie deja: planurile inves tito -
rilor europeni vizavi de Portul Inter na -

þional Liber Giurgiuleºti depãºesc cu mult cadrul unui
simplu ter mi nal petrolier. Pânã în 2010, compania
„Danube Lo gis tics” va construi încã un ter mi nal poli -
func þional pentru alte tipuri de încãrcãturi. Activitatea sa
o vor asigura 5 cheiuri la gurile râului Prut. Adâncimile
de 3-5 metri de aici vor face posibilã acostarea ºalupelor
fluviale. Se va beneficia de un com plex de depozite,
inclusiv pentru cereale (45.000 tone).

Toate cerealele moldoveneºti (300-400 mii tone,
anual) vor trece pe la Giurgiuleºti ºi nu prin portul Reni,
cum era mai înainte.

Capacitatea maximã de transbordare a termi na -
lului petrolier de la Giurgiuleºti este de 2 milioane tone
pe an (8 capacitãþi pentru 63,6 mii de metri cubi). Pentru
comparaþie: actualmente volumul to tal de prelucrare a
încãrcãturii în portul Reni e de 3 milioane tone pe an.

La Giurgiuleºti se mai prevede construcþia unui
ter mi nal pentru pasageri.

În fine, în au gust 2008, nava „Alfa Karadeniz” a
adus din Grecia, la Giurgiuleºti, primele 4.000 tone de
combustibil die sel. Pânã în septembrie, încã trei nave
ºi-au descãrcat marfa în noul ter mi nal petrolier. Portul
Internaþional Liber de la Giurgiuleºti a intrat în ex ploa -
tare, situat la depãrtare de numai 5 kilometri mai sus de
portul Reni.

Iatã ce scria, în contextul dat, ziarul „Odesskie
izvestia” din 18 septembrie 2008: „Noi (autoritãþile u -
crai nene, adicã – n.n.) doar vorbim despre dezvoltarea
posibilitãþilor de tranzitare ale þinutului de la Dunãre, 
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Ansamblul Folcloric „Dor Basarabean”, 
din Erdec-Burnu (Utconosovca),
raionul Ismail (foto stânga); La horã de 
Ziua Satului, în fapt de toamnã, la
Borisãuca, raionul Tatarbunar;



iar Moldova ºi-a asigurat deja ieºire la Dunãre, „cu
þintã” spre Uniunea Eu ro peanã. Ministerul tran spor -
tului al Ucrainei declarã despre lipsa de per spec tive
pentru portul Reni, iar portul moldovenesc, în acelaºi
punct geografic, se dezvoltã intensiv. Noi am declarat
cã zonele economice libere sunt „gãuri negre”, iar
Moldova, prin exemplul Giurgiuleºtiului, are de gând
sã transforme zona „porto-franco” într-o zonã a în -
flo ririi economice.”

Cum sã nu-þi aduci aminte aici cã Preºedintele V.
Iuºcenko, în timpul întâlnirilor sale cu persoane de con -
ducere din diferite domenii ale economiei, când le criticã, 
le spune cã ele acþioneazã neinspirat (bezdarno – în
ucraineanã).

Ceea ce face Ucraina în ultimii ani la Dunãre, în 
teritoriul sãu, este totalmente neinspirat. Este fãrã
tâlc ºi fãrã cap, fãrã pic de previziune, de con ºtien -
tizare a perspectivelor. Cel mai strãlucit exemplu, în
acest sens, din punctul de vedere al consecinþelor, este
apariþia liniei de cale feratã Cahul-Giurgiuleºti. Prin ea
Portul Internaþional Liber se leagã cu centrul raional
Cahul ºi cu reþeaua cãilor ferate din R. Moldova, care, la
rândul lor, capãtã ieºire, pe la Giurgiuleºti, spre Galaþi.

11. Pirderi pentru cãile ferate ucrainene

Pricopsindu-se, prin binevoirea Ucrainei, cu un
port la Dunãre, moldovenii s-au grãbit sã-ºi facã aici ºi o
cale feratã pe potrivã. Zis ºi fãcut. Construcþia liniei
Giurgiuleºti-Cahul, cu lungime de 50 kilometri, începe
pe 24 mai 2007 ºi sfârºeºte în au gust 2008, costând circa
70 milioane de dolari. Moldovenii au acþionat foarte
inspirat (dacã-l parafrazãm pe V. Iuºcenko). Într-un ter -
men restrâns, la construcþia liniei de cale feratã au fost
ex ca vate ºi transportate câteva milioane de metri cubi de
pãmânt, construite ºi montate peste 80 de poduri ºi þevi
din beton pentru scurgerea apei etc.

Ce va avea de pierdut Ucraina de pe urma punerii
în exploatare a liniei de cale feratã Giurgiuleºti Cahul, a
cãrei apariþie, la drept vorbind, tot Ucraina a ge ne -
rat-o…? Pierderile, afirmã experþii ucraineni, pentru eco -

nomia raioanelor din stânga Dunãrii, promit sã fie
sub stanþiale. ªi iatã de ce.

De acum înainte, orice garniturã de tren va putea
traversa de la nord la sud întreg teritoriul R. Moldova fãrã
a-l pãrãsi ºi, deci, fãrã a folosi, ca mai înainte, liniile de
cale feratã ucrainene. De la Criva ºi Ocniþa se poate
ajunge la Giurgiuleºti, iar de aici – la Galaþi ºi mai
departe, fãrã a recurge la serviciile de tranzit ale re -
giunilor ucrainene Hmelniþki, Viniþa ºi Odesa. Servicii
care, ev i dent, costã bani.

Iatã un comentariu foarte grãitor din acelaºi co -
tidian „Odesskie izvestia”: Deschiderea noii magistrale 
moldoveneºti va consolida atât de mult poziþiile ve -
cinilor noºtri (ale moldovenilor – n.n.) în sfera tran -
spor tului la Dunãrea de Jos, încât se pot schimba
chiar algoritmii logisticii ºi schemele de trans port.
Primul va simþi aceastã loviturã portul Reni. În pri -
mul rând, portul nostru va pierde încãrcãturile mol -
do veneºti pentru ex port, pe care le prelucreazã azi:
cerealele, în volum anual de 300 mii tone, ºi producþia
combinatului metalurgic din Râbniþa, în volum de
pânã la 30 mii tone. O parte însemnatã din încãr -
cãturi o poate pierde ºi nodul feroviar Reni – pânã la 5 
milioane tone de materie primã din minereu de fier,
expediat de furnizorii din Ucraina la combinatul
meta lurgic din Galaþi”. Alte comentarii credem cã sunt
de prisos.

12. Problema ºcolilor naþionale, dezna þio na lizate

Remarcam mai sus uºurinþa ºi nesãbuinþa cu care
Ucraina îºi creeazã în sudul Basarabiei probleme de tot
felul, de pe urma cãrora are doar de pierdut. ªi ea, ca stat,
ºi cetãþenii sãi, inclusiv cei de etnie românã. La acest
capitol, al problemelor, se înscriu ºi deciziile luate în anul 
trecut de cãtre Ministerul Învãþãmântului ºi ªtiinþei de la
Kiev. Este vorba de ordinul nr. 461, despre care po -
meneam mai sus, cât ºi de ordinul nr. 802, din 2 sep -
tembrie 2008, prin care este aprobat Regulamentul
con diþiilor de admitere la învãþãmântul su pe rior pentru
anul 2009. Prin acest regulament, limba românã este
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Flori pentru memoria
regretatului instrumentist
basarabean Constantin
Dimitriu, din partea
nepotului sãu, Erik
Dimitriu (foto stânga); 

Monumentul în cinstirea
sud-basarabenilor cãzuþi
în primul rãzboi mondial,
înãlþat în perioada
antebelicã la Satul Nou,
raionul Reni (foto
dreapta)
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exclusã dintre disciplinele ºcolare din sistemul de eva -
luare a cunoºtinþelor, pentru admiterea la studii su pe -
rioare, inclusiv la specialitatea „limba ºi literatura
ro mânã”! La aceastã specialitate, la Universitatea din
Cernãuþi, bunãoarã, în anul acesta abiturienþii vor fi se -
lectaþi numai pe baza cunoºtinþelor la „limba ºi literatura
ucraineanã” ºi la „istoria Ucrainei”. De necrezut, dar aºa este!

Ne vom referi, în continuare, la cele douã ordine
ministeriale, profund discriminatorii în raport cu mi no -
ritatea româneascã, aici consemnând urmãtoarele. De pe
urma deciziilor de cel mai înalt nivel din sfera învã -
þãmântului, statul ucrainean ar avea de pierdut ºi s-ar
alege cu probleme grave atunci când etnicii români, cã -
rora li se iau ºcolile naþionale, ar întreprinde ceva cu
adevãrat eficient, capabil sã redreseze situaþia. Ceva mai
con sis tent decât Declaraþii ºi Scrisori Deschise, la care

am impresia cã nimeni nu reacþioneazã. Asta – pe de o
parte. Pe de alta – atunci când românilor înjosiþi ºi mar -
ginalizaþi din Ucraina le-ar lua apãrarea mãcar cineva din
conducerea de vârf a Patriei lor istorice – România. În
baza articolului 13 al Tratatului de Bazã româno- ucrai -
nean, semnat în 1997, adicã absolut legitim.

Doar în aceste condiþii încãlcãrile fla grante ale
drepturilor minoritarilor români din Ucraina în sfera în -
vã þãmântului ar putea sã capete rezonanþã ºi sã ni me -
reascã în atenþia forurilor europene. Lucrul acesta se
impune în mod imperios nu de azi, nici de ieri, mai ales în 
raport cu sudul Basarabiei, unde au mai rãmas doar câ -
teva ºcoli cu limba de predare românã. Ultimele, celelalte 
devenind mixte, cu vizibile tendinþe de ucrainizare to talã.

(Va urma)

La românii din Regiunea Odesa1

date statistice 
(continuare din numãrul precedent)

Ion M. BOTOª
preºedintele URRdT „Dacia”, Apºa de Jos, Ucraina

ASOCIAÞIILE ROMÂNEªTI DIN REGIUNEA ODESA

Asociaþia naþional-culturalã a românilor din regiunea Odesa „Basarabia”
Preºedinte: Anatol Popescu
Sediu: localitatea Utkonosovka (Erdec-Burnu), Ra ionul Ismail;  tel.+38050-600-14-46

Asociaþia naþional-culturalã a românilor din ra ionul Belgorod-Dnestrovsc (Cetatea Albã) „Tiras”
Preºedinte: Ion Railian
Sediu: localitatea Crutoianovka, Raionul Bel go rod- Dnestrovsc;  tel.+38067-921-12-05

Asociaþia naþional-culturalã a românilor din raionul Tatarbunar „Valul Lui Traian”
Preºedinte: Nicolae Moºu
Sediul: oraºul Tatarbunar, Raionul Tatarbunar;  tel.+38098-267-75-27

Organizaþia de tineret „Noua Generaþie a Eu ropei” din raionul Reni
Preºedinte: Valentin Stroia
Sediu: oraºul Reni, Raionul Reni

Filiale
Filiala regionalã Odesa a Alianþei Creºtin-De mocrate a Românilor din Ucraina

Preºedinte: Petru ªchiopu

Filiala raionalã Sãrata a Alianþei Creºtin- De mocrate a Românilor din Ucraina
Preºedinte: ªtefan Pinteac.

1 Ion M. Botoº preºedintele URRdT „Dacia”, Apºa de Jos, Ucraina, a participat în perioada 19-24 mai 2008, la prima parte a etapei a treia
a monitorizãrii comune pentru respectarea drepturilor minoritãþii naþionale ro mâne din Ucraina, regiunea Odesa.



SITUAÞIA ÎNVÃÞÃMÂNTULUI ÎN LIMBA MATERNÃ 
pe ºcoli în anul ºcolar 2007/2008,  în regiunea Odesa1

Raionul Ismail

Localitatea
Nivel
învãþãmânt

Numãr clase Nr. elevi
Nr.
profesori

Contact

1.
Komâºivka
(Kamâºovka,
Hagi-Curda)

Gradele
I-III

23 clase:

19 clase cu predare în limba maternã 407 
total
450

47 
+380484145221
Director: Cocos Vera
Ignatievna

4 clase cu predare în limba
ucraineanã

43 

2.
Nova Pokrovka
(Pocrovca
Nouã)

Gradele
I-II

9 clase:
7 cu predare în limba maternã 102 total

122
18

+380484146740
Director: Smokova Ana
Stepanovna2 cu predare în limba ucraineanã 20 

3.

Ozerne
(Oziornoe,
Al. Averescu,
Babele)

Gradele
I-III

39 clase: toate cu predare în limba maternã 899
total
899

+380484149640
Director: 
Pascali Maria
Stepanovna

4.

Utkonosivka
(Utkonosovka,
I.Gh.Duca,
Erdec-Burnu)

Gradele
I-III

27 clase:

23 cu predare în limba maternã 522
total
562

+380484149140
Director:
Culava Ana
Savelievna

4 cu predare în limba ucraineanã 40

Raionul Chilia

Localitatea
Nivel
învãþãmânt

Numãr clase Nr. elevi
Nr.
profesori

Contact

1.
Dmytrovka
(Dmitrievka,
Dumitreºti)

Gradele
I-III

22 clase toate cu predare în limba maternã 385 44 
+380484337549
Director: 
Markova Lilia Alexandrovna

2.
Furmanivka
(Furmanca,
Orman)

Gradele
I-III

17 clase
toate cu predare în limba rusã
(limba maternã se preda ca materie 
de studiu, 2 ore/sãptãmânã)

211

+380484338240
Director:
Chiron Parascovia Nicolaevna 
Prof. limba românã: 
Veronica Vasilievna Tricolici

3.
Priozerne
(Prioziornoe,
Ciamaºir)

Gradele
I-III

11 clase toate cu predare în limba maternã 212 25

+380484334440
+380484334406
Director: 
Maia Dimitrievna Cernobai

4.
Cernvonyi Yar
(Chitai)

Gradele
I-II

9 clase

toate cu predare în limba rusã
(limba maternã ca materie de studiu 
obligatoriu, 2 ore pe sãptãmânã la
fiecare clasã)

85

+380484330440
Director: 
Pladuta Valentina Iliniscina 
Profesor limba românã: 
Vera Trofimovna Celacu

Raionul Tatarbunar

Localitatea
Nivel
învãþãmânt

Numãr clase Nr. elevi
Nr.
profesori

Contact

1.
Borysivka
(Borisovka,
Borisãuca

Gradele
I-III

14 clase toate cu predare în limba maternã 270

+380484492233
Director: Comerzan Alexandru
Dionisovici
mob.: 80.98.244.70.90

2.

Glyboke,
(Glubokoe,
Adâncata,
Eschipolos)

Gradele
I-III

Învãþãmânt în limba rusã, limba maternã –
obligatoriu la toate clasele, câte 2 ore/sãptãmânã
(1 orã limba ºi 1 ora literaturã)

152
+380484491251
Director:
Panceva Tatiana Fiodorovna
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Raionul Belgorod-Dnestrovskii (Cetatea Alba)

Localitatea
Nivel
învãþãmânt

Numãr clase
Nr.
elevi

Nr.
profesori

Contact

1.

Krutoiarivka
(Krutoiarovka,
Moldovka,
Vadeni-Moldova)

Gradele
I-III

17 clase: toate cu predare în limba maternã 304 38 
+380484955140
Director: Elena Boico

Raionul Arþîz

Localitatea
Nivel
învãþãmânt

Numãr clase
Nr.
elevi

Nr.
profesori

Contact

1.
Kamianske
(Kamenskoe
Taºlâc)

Gradele
I-III

Învãþãmânt în limba ucraineanã. Limba maternã
se studiazã facultativ, câte 3 ore/sãptãmânã, în
grupe de 4 pânã la 8 elevi. În total, studiazã limba 
românã 20 elevi.

265

+38048454116
Director: Sandulski Vladimir
Alexeevici; Profesor lb. românã:
Maria Gheorghievna Ionel

Raionul Reni

Localitatea
Nivel
învãþãmânt

Numãr clase Nr. elevi
Nr.
profesori

Contact

1.
Dolynske,
(Dolinskoe,
Anadol)

Gradele
I-III

18 clase:
8 clase cu predare în limba maternã 143 

total 
350

37 
+380484032340
Director: Lungu Valentina
Nicolaevna10 clase cu predare în limba rusã 207 

2.
Limanske
(Limanskoe,
Frecãþei)

Gradele
I-III

20 clase:
16 cu predare în limba maternã 325

total
411

38
+380484034222
Director:
Galateanu Sena  Alexeevna4 cu predare în limba rusã 86

3.
Novosilske
(Novoseliskoe,
Satu Nou

Gradele
I-III

18 clase:

14 clase cu predare în limba maternã 510
total
558

+380484039240
Director: Vranceanu
Nadejda Petrova
+380484039368 (acasã)

4 clase cu predare în limba
ucraineanã

48

4.
Orlivka
(Orlovka,
Cartal)

Gradele
I-III

22 clase:

20 cu predare în limba maternã 418
total
446

39

Director: Lupu Elena
Gheorghievna
Director adjunct, profesor
limba românã: Mila Staicu

2 clase cu predare în limba rusã 28

5. Plavni (Barta)
Gradele
I-III

13 clase: toate cu predare în limba maternã 285
total
285

+380484035240
Di rec tor: Chiosea Gheorghii
Petrovici, 
mob. 8067.913.00.31

Raionul Sarata

Localitatea
Nivel
învãþãmânt

Numãr clase Nr. elevi
Nr.
profesori

Contact

1.
Starosilea
(Staroselie,
Frumuºica Veche)

Gradele
I-III

21 clase:

10 clase cu predare în limba
maternã

128
total 
284

37 
+380484851213
Director:
Robu Evghenia Vasilievna11 clase cu predare în limba

ucraineanã
156

2.
Novoselivka
(Novosiolovka,
Satu Nou)

Gradele
I-III
(ªcoalã +
liceu)

20 clase:

18 cu predare în limba maternã 349

total
473

+380484852240
Director:
Strat Nelea Grigorievna

6 clase cu predare în limba
ucraineanã

105

1 clasã cu predare în limba rusã 19

3.
Mineailivka
(Meneailovka,
Mangea, Aninoasa)

Gradele
I-II

16 clase:

13 clase cu predare în limba
maternã

211
total
247

25
+380484859230
Director: 
Dicusar Ivan Dmitrievici3 clase cu predare în limba

ucraineanã
36
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O colaborare
transfrontalierã de
duratã ce leagã
Ujgorod de Satu Mare 
ºi Baia Mare

Adrian MARCHIª

Re porter: La aproape douãzeci de ani de co la -
borãri ºtiinþifice, Muzeul Judeþean Satu Mare a încheiat
pe acest an la Ujgorod, în Ucraina, noi contracte cu
specialiºtii Universitãþii Naþionale.

Principalele obiective stabilite se concentreazã pe

continuarea cercetãrilor de teren în co mu -
nitãþile de vo lohi, vorbitoare de limba ro -
mânã din satele regiunii Trans carpatia, a
cercetãrilor arheologice din comuna Malaia 
Kopania, cel mai mare ºantier arheologic
din arealul dacic, dar ºi din judeþele Satu
Mare, la Medieºul Aurit, Lazuri sau
Halmeu.

De asemenea, se are în vedere edi -
tarea în trei lim bi a douã cataloage de carte
veche ºi manuscrise, precum ºi organizarea
de sesiuni ºtiinþifice comune cu cercetãtori
din Satu Mare ºi Ucraina. În parteneriatul
din acest an, alãturi de Muzeul Judeþean
Satu Mare, face parte ºi Bibli oteca Ju de -
þeanã „Petre Dulfu” din Baia Mare, re pre -
zentaþi de directorii instituþiilor, domnii
Viorel Ciubotã ºi Teodor Ardelean.

Viorel Ciubotã: Trebuie sã ridicãm
aceastã co laborare bunã pe care am avut-o
întotdeauna, la un nivel mai înalt, deoarece
partea ucraineanã a fost de acord sã co -
optãm ºi alþi parteneri din România, care
doresc sã participe la acþiunile noastre ºi
anume Bi blioteca Ju deþeanã „Petre Dulfu”.
Împreunã cu Uni versitatea Naþionalã din
Ujgorod vom în treprinde acþiuni care vor
constitui cer cetãri etnografice, istorice,
arheologice.

Teodor Ardelean: Este deosebit de
onorant pentru mine ca di rec tor al Bi bli -
otecii Judeþene „Petre Dulfu” din Baia
Mare sã fiu cooptat în acest parteneriat cul -
tural bi lat eral, româno-ucrainean, un par -
teneriat deosebit de prestigios, care deja a
avut produse culturale ce nu au seamãn în
relaþiile dintre cele douã þãri ºi la care am
fost invitaþi sã participãm ºi noi, tocmai
pentru a da un impuls, un sprijin ºi pentru a
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BIBLIOTECA JUDEÞEANÃ „PETRE DULFU”

BAIA MARE COOPTATÃ ÎNTR-UN

PROIECT ROMÂNO-UCRAINEAN 

Gheorghe PÂRJA

În ºedinþa comunã a reprezentanþilor Universitãþii Na -
þionale din Ujgorod (rec tor dr. Micola Veheº, prorector dr.
Vasile Ma rina) ºi ai Muzeului Judeþean Satu Mare (di rec tor
gen eral dr. Viorel Ciubotã) s-a convenit ca, pentru impul -
sionarea acordului bi lat eral din anul 2006, sã coopteze din
acest an ca partener din judeþul Maramureº - Biblioteca
Judeþeanã „Petre Dulfu” din Baia Mare, di rec tor dr. Teodor
Ardelean, care se obligã sã respecte acordul iniþial. Pentru
anul în curs, pãrþile românã ºi ucraineanã au convenit ur -
mãtoarele: cer cetarea comunã în teren a românilor ºi vo -
lohilor din Transkarpatia ºi a ucrainenilor din Satu Mare ºi
Maramureº: organizarea a douã sesiuni ºtiinþifice. Cercetãri
arheologice în teren ºi sãpãturi comune în regiunea Trans -
karpatia în judeþele Maramureº ºi Satu Mare. Sãpãturi ºi
sondaje la Mala Kopanya, Biserica Albã, Aradonva, Lazuri,
Medieºul Aurit, Cãlineºti-Oaº, Halmeu. De asemenea, s-a
convenit publicarea urmãtoarelor lucrãri în comun: catalogul
româno-ucrainean bilingv al cãrþii vechi slave ºi româneºti a
Bibliotecii Universitãþii din Ujgorod, catalogul bilingv al ma -
nuscriselor de la Biblioteca Universitãþii Naþionale, mo no -
grafia de popularizare a localitãþii Mala Kopanya, precum ºi
volumul III din relaþiile româno-ucrainene - istorie ºi contem -
poraneitate. Proiectul româno-ucrainean, semnat miercuri,
28 ianuarie, la Ujgorod, continuã o serie de cercetãri co -
mune care au dus la mai buna cunoaºtere a istoriei din
bazinul Tisei. Parteneri me dia: „Graiul Maramureºului” ºi Ra -
dio Ro mânia Actualitãþi.

Graiul Maramureºului,3 februarie 2009

Dr. Viorel Ciubotã, directorul Muzeului Judeþean Satu
Mare, dr. Vasile Ma rina, prorectorul Universitãþii

Naþionale din Ujgorod, Ucraina ºi dr. Teodor
Ardelean, directorul Bibliotecii Judeþene „Petre Dulfu”



închega lucrãri care sã poarte girul unei in stituþii de
specialitate din lumea cãrþii.

Abia acum simt ce dor aveau Iorga sau Haºdeu, cei
care au adunat documente, când vedeau cã lângã ei aveau
de gãsit aºa un tezaur care nu este exploatat pe deplin nici
în ziua de azi.

Re porter: România este înconjuratã de români?
Teodor Ardelean: Da, tot vorba lui Iorga, iar noi

avem obligaþia ca pe aceºti români sã-i þinem aproape,
mai ales cã ei au meritul de a se fi pãstrat în condiþii
vitrege.

Vasile Ma rina, prorector al Uni ver sitãþii Naþio -
nale din Ujgorod, român la ori gine, din Strâmtura, re -
giunea Trans carpatia: „Eu o vãd ca o colaborare
ex em plarã în pofida relaþiilor tensionate care au existat
între autoritãþile centrale. Colaborarea noastrã a fost în -
tot deauna extraordinarã. O reuºitã foarte mare a fost
menþinerea rela þiilor pe care le-am stabilit în tinereþe cu
Ra dio România, care ne-a acordat un sprijin extraordinar
în popularizarea activitãþilor noastre, cu instituþii din
judeþul Maramureº ºi Satu Mare, apoi se adaugã ºi in -
teresul ºtiinþific ºi pa tri otic.”

Interviu cu domnul profesor Vasile Ma rina,
prorectorul Universitãþii Naþionale din Ujgorod

(Ucraina)

Adrian MARCHIª

Re porter: Pe Vasile Ma rina l-am cunoscut în
toam na anului 1992, la doar câteva sãptãmâni dupã ce am 
fost angajat la Ra dio România Actualitãþi, co re spon dent
pentru Maramureº ºi Satu-Mare.

Eram la mãnãstirea Rohia, la prima întâlnire a
membrilor fundaþiei Steinhardt. Profesorului Ma rina, din 
Strâmtura de peste Tisa, i-am smuls un interviu în ca -
litatea lui de preºedinte al Asociaþiei so cial-culturale
„George Coºbuc” a românilor din Transcarpatia. Au ur -
mat apoi repetate întâlniri, fie la Sighetu Marmaþiei, fie la 
Ujgorod, unde era profesor, fie în satele româneºti cu

prilejul numeroaselor cercetãri etnografice, etnologice sau 
arheologice, organizate de Muzeul Judeþean Satu Mare.

În toamna anului 1997, împreunã cu Vasile Ma -
rina, care era ºi unul din specialiºtii Institutului de cer -
cetãri carpatice, am descoperit primii volohi, primele
comunitãþi vorbitoare de limbã românã din satele Mircea
ºi Poroºcovo, de pe graniþa cu Slovacia ºi Polonia. Me -
ritul deosebit în descoperirea volohilor îl are soþia sa
Domnica, cea care a stat de vorbã cu femei volohe în
bazarul din Ujgorod.

Zilele trecute, la semnarea proiectelor pentru acest
an între Muzeul Judeþean Satu Mare,
Biblioteca Ju de þeanã „Petre Dulfu” ºi
Universitatea din Ujgorod l-am gãsit
pe profesor Vasile Ma rina pe funcþie
de prorector al instituþiei.

Cum sunteþi privit în aceastã
ipostazã, pe aceastã funcþie înaltã, ac a -
demicã, român fiind la origine, de cãtre 
ceilalþi colegi din universitate, dom -
nule Ma rina?

Vasile Ma rina: Când nu dai din 
coate þi se pare absolut firesc. Nu în -
tâmpin nicio dificultate în cola bo rarea
cu colegii.

Re porter: Câþi studenþi frec -
venteazã cursurile uni versitãþii?

Vasile Ma rina: Universitatea
are 15.000 de stu denþi, cam 10% din
populaþia oraºului Ujgorod. Ex istã toate
facultãþile clasice, începând cu istoria,
religia ºi terminând cu medicina.

Re porter: Mai aveþi secþie în
limba românã? A veþi studenþi din sa -
tele româneºti din dreapta Tisei?

Vasile Ma rina: În ultimii ani,
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în baza colaborãrii dintre Ministerul Învãþãmântului din
Ucraina ºi Mi nis terul Educaþiei din România, studenþii
noºtri au posi bilitatea sã-ºi con tinue studiile fie în Ro -
mânia, fie în Re publica Moldova.

Fenomenul despre care vã vorbesc este cã, în ulti mii
ani, mulþi studenþi aleg sã rãmânã în Ujgorod. Mã bucurã în
schimb faptul cã vin copii bine pregãtiþi la facultate.

Re porter: ªtiu cã dumneavoastrã aþi terminat fa -
cultatea la Chiºinãu... 

Vasile Ma rina: Am terminat ºcoala la Strâmtura,
ºcoalã moldoveneascã pe vremuri. În satul nostru nu

prindeam canale de televiziune ucrainene sau ruseºti, ci
doar pe cele româneºti. Prima carte în limba rusã am
citit-o prin anul II de facultate. Dupã audierea emi siu -
nilor în limba românã, la primul sem i nar la care am luat
cuvântul, cu accentul meu de maramureºean, toþi colegii
moldoveni mi-au re proºat cã am ocupat locul unui stu -
dent moldovean. Am absolvit universitatea de la Chi -
ºinãu cu note maxime, iar pe copiii mei îi sfãtuiesc sã
înveþe ºi limba ucraineanã ºi limba românã.

Re porter: Domnule profesor Vasile Ma rina, mul -
þu mim foarte mult ºi vã dorim succes!

De la românii din Serbia (1)

Dr. Constantin MÃLINAª

La Alba Iulia, în seara zilei de 1 Decembrie 2008,
întâlnire la Ho tel „Transilvania” cu Domnul Ion Cis -
maº, Preºedintele Comunitãþii Românilor din Ser bia,
pe care îl invit la o discuþie, ce urmeazã a se publica în
revista „Fa milia Românã”. Aºadar, despre frã mân tãrile
actuale la românii din Ser bia, care nu sunt puþine:

— Comunitatea Românilor din Ser bia este Aso -
ciaþie civicã de interes obºtesc pentru apãrarea stra te gicã
a intereselor elementare ale minoritãþii naþionale române
din Ser bia. Dupã schimbãrile tectonice, care au avut loc
în spaþiul ex-iugoslav, tinerii de atunci, care au fost foarte 
activi în perioada interbelicã în cadrul Partidului român,
care a luat fiinþã; în cadrul partidului român a lui Mocioni 
ºi a predecesorilor noºtri, din aceastã linie de continuitate 
în diferite perioade istorice ºi în cadrul diferitelor state,
care s-au schimbat în acest spaþiu geografic, unde trãiesc
românii din Ser bia, practic, am spus, dupã schimbãrile,
care au avut loc în spaþiul ex-iugoslav, s-a venit cu ideea,
de a se reînfiinþa Comunitatea Românilor din Ser bia. Dar
de aceastã datã, nu ca partid, ci ca asociaþie civicã, având
misiunea sã apere interesele românilor! 

În platforma de pro gram, stabilitã în anul 1991,
s-au luat acele deziderate importante, care au stat cândva
la baza organizãrii românilor în cadrul Imperiului austro-
 ungar, mai apoi în cadrul Regatului sârbilor, croaþilor ºi
slovenilor ºi apoi în cadrul Regatului iugoslav. Odatã cu
anul 1944 au fost desfiinþate aceste formaþiuni, care s-au
ocupat de problemele emancipãrii ºi prezervãrii ro mâ -
nilor din Ser bia. Ideea de atunci a fost, vã repet ca sã
înþelegeþi, constituirea Comunitãþii românilor din Ser bia,
care a avut drept scop continuarea luptei politice de a
redobândi drepturile, pe care le-am avut cândva. Astfel,
ideea prin ci palã a fost încadrarea în Comunitatea Ro -
mânilor din Ser bia a tuturor enclavelor româneºti din
spaþiul ex-iugoslav, cum sunt istroromânii, aromânii ºi
grupãrile lor, meglenoromânii, fãrºeroþii, a populaþiei din 
rãsãritul Serbiei, respectiv din zonele Timoc, Pomoljie,
valea dreaptã a Moravei, valea dreaptã a Dunãrii… Din
pãcate, nu s-a reuºit, pentru cã Iugoslavia s-a destrãmat ºi
practic Comunitatea Românilor din þarã a continuat acti -
vitatea în cadrul statului fed eral, apoi în cadrul sta tului
unional Ser bia ºi Muntenegru, astãzi în cadrul Re publicii

Ser bia. Vedeþi, dacã facem o retrospectivã, ro mânii din
acest spaþiu de sud-vest al poporului român, au trãit în
nouã state în timp de o sutã de ani, iar pânã nu demult au
fost ºi unii bãtrâni, care au trãit încã din timpul Imperiului 
austro-ungar, nu ºi-au schimbat domiciliul niciodatã, dar
de nouã ori ºi-au schimbat cetãþenia.

— De parcã lumea s-ar fi învârtit în jurul lor, de
parcã ei ar fi fost cu adevãrat centrul stãtãtor ºi lumea
marginea umblãtoare!

 — Este o ironie a vieþii. Însã pe noi ne intereseazã
problemele, cu care se confruntã acum românii, sau co -
munitatea naþionalã românã din Ser bia. Desigur, cã tre -
buie sã spun un lucru, drepturile, nu se moºtenesc, ele
practic se cuceresc! Printr-o luptã per ma nentã cu auto -
ritãþile, pentru cã în acest spaþiu ex-iugoslav au existat
de-a lungul timpului probleme esenþiale, privind drep -
turile elementare ale minoritãþii naþionale române.
Aceste drepturi nu au fost niciodatã respectate în istorie,
la adevãraþii parametri, pe care i-am avut practic în baza
Declaraþiei Naþiunilor Unite, a convenþiilor inter na þio -
nale, mai re cent a Convenþiei europene a drepturilor
omului ºi im plicit a minoritãþii române. Pot spune cã uni -
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ca asociaþie, care a persistat timp de aproape douã decenii 
este C.R.S., ea încearcã sã refacã conºtiinþa de neam, în al 
doilea rând, pãstrarea spiritualitãþii româneºti în acele
sectoare de activitate cum sunt: învãþãmântul, biserica,
cultura… Reuºim parþial din motivul cã noi în ul tima
vreme ne confruntãm cu douã probleme de fond.

Problema esenþialã este cã noi, cei de la C.R.S., in -
sistãm faþã de autoritãþile de stat sârbe, faþã de Pat ria
mamã, faþã de comunitatea internaþionalã, ca drepturile
minoritãþii naþionale române sã fie recunoscute pe întreg
teritoriul Republicii Ser bia. Ce înseamnã aceasta? În -
seamnã cã noi beneficiem de anumite drepturi numai în
Voivodina, respectiv la nordul Dunãrii. Iar în sudul Du -
nãrii grupul etnic Vlah, care pânã nu demult au fost
consideraþi deci grup etnic vlah, acum, când noi am
început procesul de înfiinþare a filialelor noastre în Ser bia 
de rãsãrit, a redeºteptãrii în aceastã zonã, anumiþi in -
divizi, cã nu pot sã-i numesc altfel, care au crescut în
cadrul miºcãrii democrate cu sediul la Zaiecin, conduse
de Dimitrie Crãciunovici, ajutat de C.R.S., se trezesc cã
nu mai sunt români, ci sunt vlahi sau valahi. Ei cer
drepturi elementare pentru minoritatea naþionalã vlahã.
Este un lucru, pe care noi nu îl vom recunoaºte niciodatã,
pentru cã practic aceastã populaþie romanicã din Ser bia
de rãsãrit este o ramurã dis tinctã a poporului român,
vorbim aceeaºi limbã, au aceleaºi obiceiuri, deci avem
aceeaºi origine.

 — Ce trebuie sã înþelegem din aceastã disputã pe
etnonime?

 — Noi românii trebuie odatã sã înþelegem,
oriunde ne-am gãsi, cã nu suntem un popor care se di vide
ºi creeazã alte popoare, ci suntem la origine români,
indiferent de denumirile provinciale… Nu-s conºtienþi
cei care încearcã sã dividã poporul român în moldoveni,
valahi ºi aºa mai departe. Sunt doar denumiri istorice, sau 
denumiri regionale. Limba noastrã comunã este limba
românã ºi aicea putem sã spunem cã la baza identificãrii
unei minoritãþi naþionale stã limba, stã tradiþia ºi stã
originea, indiferent cum ne-am numi, olteni, mara mu -
reºeni, ardeleni, munteni, noi facem parte din civilizaþia
poporului român. Asta este problema cheie în primul
rând în Ser bia, pentru cã in sistãm asupra acestui fapt, cã
nu putem sã ne dividem în douã minoritãþi naþionale. Iar

în altã ordine de idei, minoritatea naþionalã românã este
deja recunoscutã în Ser bia ºi nu avem decât sã încercãm
sã un ificãm aceste forþe, sã aducem pe aceºti fii rãtãciþi la
flamura civilizaþiei române ºi sã înþeleagã cã numai în
felul acesta pot realiza drepturile lor elementare în Ser -
bia, dacã se declarã români.

A doua prob lemã cu care ne confruntãm este re -
cunoaºterea Bisericii Ortodoxe Române în cadrul legilor
statului laic sârb, ca Bisericã autonomã ºi canonicã. Noi,
cei de la C.R.S., suntem primii care au iniþiat în Platforma 
noastrã de pro gram reînfiinþarea Episcopiei tradiþionale a 
românilor din Ser bia ºi suntem cei care ne confruntãm cu
autoritãþile de stat pentru a recunoaºte, în baza legii
cultelor, Biserica Ortodoxã Românã din Ser bia. Am reu -
ºit, aºadar, ca în Parlamentul Voivodean, sã fie adoptat
amendamentul, prin care acest parlament pro vin cial
recu noaºte Biserica Ortodoxã Românã din Ser bia, iar
acest amendament a fost înaintat mai departe de cãtre
Parlamentul Voivodean ºi de Comunitatea Românilor
din Ser bia cãtre p. R. de la Belgrad, pentru a încadra în
legea cultelor recunoaºterea Bisericii Ortodoxe Române
din Ser bia. Problema se pune în felul urmãtor: cele douã
biserici surori, cele douã Patriarhii, nu au gãsit încã
soluþia adecvatã, pentru a se implica în soluþionarea
acestei probleme. Pe de altã parte avem problema, care o
duce minoritatea românã din Ser bia, faþã de autoritãþile
de stat, cum este Ministerul Cultelor, guvernul de la
Belgrad, ca sã recunoascã în baza legii Biserica Ortodoxã
Românã din Ser bia. Eu spun cu toatã responsabilitatea cã
bisericile noastre zidite, pe care le avem în nordul Du -
nãrii sunt mai vechi decât statalitatea poporului sârb.

— Cât de veche…

— În aceeaºi ordine de idei, vreau sã spun cã noi ca 
popor, ne-am nãscut creºtini ºi am avut primele episcopii
dupã perioada aurelianã în acest spaþiu istoric, unde
trãim, în nordul ºi sudul Dunãrii. Despre asta vorbesc
vestigiile ºi vorbeºte istoria bisericii ortodoxe, sau istoria
bisericii în gen eral, istoria creºtinismului.

— Ce obiecteazã autoritatea sârbã, ca sã nu re -
cunoascã Episcopia româneascã de la Vârºeþ?

— Pentru cã în primul rând este o prob lemã isto -
ricã din cadrul Imperiului austro-ungar. Sârbii, care au
venit la 1690 în spaþiul unde noi locuim, aduºi de Îm -
pãratul Leopold I, practic le-au dat puterea pe linie ierar -
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hicã bisericeascã. ªi încearcã aceasta, indiferent de
des pãrþirea ierarhicã, din timpul lui Andrei ªaguna, sã o
pãstreze. ªi pânã astãzi nu se pot împãca cu aceastã
problemã, cã noi ierarhic am ieºit din cadrul B.O.S.

— De fapt, dincolo de tradiþia canonicã, aceasta
este o realitate!

— Asta este una din probleme! A doua este pro -
blema cã în Ser bia de rãsãrit, între valea dreaptã a Mo -
ravei ºi valea stângã a Timocului se gãsesc aproape douã
sute de localitãþi, cãrora, prin recunoaºterea Bisericii
Ortodoxe Române din Ser bia, ar trebui sã le fie recu -
noscute ºi lor drepturile religioase.

— ªi ele ar ieºi de sub jurisdicþia sârbeascã!

— Ar ieºi de sub jurisdicþia ierarhicã a Bisericii
Ortodoxe din Ser bia. Astea sunt problemele de fond. Pot
spune cã am încercat în di verse situaþii, pe plan in tern, pe
plan extern, pentru a elucida aceste probleme, care sunt
foarte puþin cunoscute ºi de Bucureºti, de anumite struc -
turi. Pentru cã nu putem spune cã di plomaþia românã nu
cunoaºte cu ce ne confruntãm, dimpotrivã, di plomaþia
românã este la curent cu tot ceea ce ni se întâmplã!

— Dar cine nu cunoaºte, nu dã atenþie, nu ajutã?

— În schimb, clasa pol i ticã româneascã pot spune
cã nu cunoaºte cã ex istã români bãºtinaºi ºi în afara
fruntariilor patriei mame! Dar este o prob lemã a par -
tidelor politice!... În soluþionarea problemelor minoritãþii 
naþionale române intervine acest fac tor: pe plan bi lat eral,
dupã semnarea acordului din 2002 privind minoritãþile,
nu s-a întreprins nimic, nici o mãsurã. Di plomaþia sârbã ºi 
clasa pol i ticã de la Belgrad nu doresc sã se punã în
practicã aplicarea acestui acord. Din 2002 ºi pânã în
momentul de faþã nu am avut nici o întâlnire a Comisiei
bilaterale pe probleme de minoritãþi între Ser bia ºi
România.

— Dar… s-a for mat comisia?

— De multe ori s-a încercat. Practic, discuþiile s-au 
purtat doar pe marginea acestei probleme. Noi cunoaºtem 
cã de fiecare datã partea sârbã a zis cã încã nu e momentul 
sã discutãm aceastã prob lemã sensibilã a celor douã mi -
noritãþi naþionale din România ºi Ser bia. Din acest motiv, 
noi cerem aplicarea principiului de reciprocitate în rela -
þiile bilaterale, privind drepturile minoritãþilor naþionale
române în Ser bia ºi sârbã în România. Pentru cã numai în
felul acesta putem, în baza unui acord bi lat eral, care
trebuie refãcut ºi reînnoit, sã soluþionãm aceste pro ble -
me. Încât Comisia bi lat eralã…

— Care nu ex istã!

— Care nu ex istã deocamdatã, dar au fost încercãri 
din 2002 ºi pânã astãzi… cred cã tergiversarea aceasta va
duce la un colaps în relaþiile dintre cele douã þãri, în ce
priveºte minoritãþile naþionale! Deci, acestea sunt pro -
blemele, care acum le avem pe ordinea de zi ºi care
necesitã soluþionare ur gentã!... În acest con text, noi in -
sistãm asupra aplicãrii principiului de reciprocitate în
relaþiile bilaterale.

— Aþi încheiat, Domnule preºedinte, niºte pro -
tocoale politice. Dacã bine am înþeles, aþi încheiat o
frãþie elec toralã cu Partidul dem o crat?

— Da! Noi am încercat ca sã ajungem la o unitate
naþionalã… ºi am avut discuþii ºi cu aceste formaþiuni

artificiale vlahe, de a gãsi o soluþie în direcþia unirii
forþelor noastre, pentru a participa la alegerile din Ser bia.
Din pãcate, fraþii din sudul Dunãrii au încercat sã tragã de 
timp ºi nu au acceptat sã aparã pentru prima datã în
istorie, singuri, la alegerile din Ser bia. Astfel, cã noi
românii din nordul Dunãrii, am devenit constrânºi sã
gãsim, prin intermediul C.R.S., o formaþiune pol i ticã de
orientare eu ro peanã, care înþelege, care sunt problemele
noastre. Astfel cã am semnat un pro to col de colaborare cu 
Partidul dem o crat al preºedintelui Tadici, din motivul cã
noi C.R.S. suntem asociaþie de interes obºtesc pentru
apãrarea ºi promovarea drepturilor minoritãþii naþionale
române. Astfel cã, în baza protocolului semnat, prin care
Partidul dem o crat se angaja sã apere drepturile politice
ale românilor din Ser bia, am semnat ul te rior acordul de
participare la alegeri. Prin el, Partidul dem o crat ne asi -
gura în zonele pop u late de români, consilieri ºi parla -
mentari, în baza rezultatelor pe care noi le vom obþine la
alegeri.

— Corect! Proporþional ºi procentual! Dacã ieºea
procentul necesar!

 — Pragmatismul C.R.S. a fost verificat, astfel cã
în majoritatea comunelor pop u late de români avem con -
silieri români în adunãrile populare ºi în Parlamentul re -
pub li can avem un deputat, care în baza acestui pro to col
reprezintã interesele minoritãþii naþionale române din
Ser bia.

 — Deci, cam câþi consilieri ar fi?

 — Noi avem în jur de 30 de consilieri în toate
comunele pop u late de români…

 — Dintr-un to tal de aproximativ?...

 — De pildã, comuna Vârºet are 45 de consilieri,
dintre care ºase sunt români… În schimb, fraþii noºtri din
sudul Dunãrii, pe care i-am rugat sã mergem singuri, dar
împreunã, la alegeri… au mers singuri, ei cu ei! Au mers
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în varianta minoritãþii artificiale vlahe la aceste alegeri ºi
n-au reuºit.

 — Au intrat 12 consilieri locali, atâta au reuºit!

 — Eu vorbesc de alegerile, care au avut loc la
nivel re pub li can, la nivel pro vin cial. Alegerile lo cale au
un cu totul alt caracter. Trebuie sã facem distincþie între
alegerile lo cale, cele provinciale ºi cele cu caracter re -
pub li can.

 — Votul lor la republicane unde a mers? Aveau
cam 40.000 de voturi!

 — Votul lor a mers! Con form sistemului elec toral
majoritar, care este în Ser bia, doar partidele politice au
dreptul de a participa la alegeri. ªi deci au nevoie de zece
mii de voturi de susþinere, verificate la tribunalele lo cale,
pentru a participa la alegeri… Dacã ar fi obþinut mãcar
10.000 de voturi, intra un parlamentar, con form pragului
elec toral din Ser bia… în schimb, au avut zece mii de
semnãturi. Vã divulg un se cret acum, aproape ºase mii de
semnãturi au fost colectate din nordul Dunãrii, din teri -
toriul unde noi locuim. Pentru cã aceste formaþiuni arti -
ficiale vlahe nu au reuºit sã strângã decât douã mii ºi ceva 
de voturi, ceea ce este puþin, pentru a trece pragul elec -
toral.

 — Ce denotã…

 — Asta denotã o datã în plus, cã dacã nu ne unim
forþele ºi dacã nu înceteazã acest proces de vlahizare a
românilor – pentru cã noi suntem acuzaþi de procesul
invers, de românizare a vlahilor…

 — Cine vã acuzã?

 — Statul sârb ne acuzã, adicã anumite forþe ret ro -
grade de la Belgrad ne acuzã, cã încercãm sã impunem
românilor de acolo cã sunt români. Este o ironie! Con -
siderãm cã ar trebui sã ne lase în pace, pentru cã este
dreptul nostru constituþional ºi nu numai, este vorba de
dreptul internaþional, este vorba de toate argumentele
noastre istorice, care denotã cã suntem o singurã mi -
noritate naþionalã românã în Ser bia, indiferent de nu -
mirile, care ni le atribuie.

 — Domnule Preºedinte! Acum vã rog sã ne spu -
neþi cum a fost perceputã aceastã Rezoluþie nr. 1632,
unde C.E., prin raportul Hermann, parlamentar eu ro -
pean, foloseºte termenul mixt de vlahi/români? El a fãcut 
o îmbinare foarte interesantã! Eu am gãsit Rezoluþia
1632 pe internet, rezoluþia e bunã, dar cum e perceputã ºi 
pusã în aplicare de autoritãþile sârbe, cã le dã temã de
casã!

 — O sã vã spun un lucru esenþial ºi anume cã
Rezoluþia 1632, sub aspectul analizei comunitãþii ro -
mânilor din Ser bia, este o reuºitã, dar parþial! Pentru cã
trebuia sã disparã definitiv etnonimul de vlah. Însã, dacã
judecãm ce înseamnã bara oblicã, nu este decât un semn
al legalitãþii. Noi am încercat în anii 2000 ºi 2001, am dus 
o luptã foarte neplãcutã cu autoritãþile de stat sârbe,
pentru cã atunci am cerut ca în recensãmântul, care urma,
sã existe aceastã formulã de român/valah. ªi nu s-a ac -
ceptat aceasta, dar putem spune cã am reuºit sã stopãm
aproape un an de zile recensãmântul, pentru cã practic
noi am efectuat un recensãmânt în aceastã zonã. ªi
217.000 s-au declarat români în Ser bia. În Timoc s-au
declarat 4.200 români. Aceastã cifrã am înaintat-o fos -

tului Min is ter al drepturilor omului, dar practic nu au
recunoscut-o. ªi aºa am apãrut pentru prima datã la un
recensãmânt cu douã rubrici, de român, sau vlah… La
toate recensãmintele anterioare, aplicate în Ser bia, nu a
existat minoritatea vlahã.

— Da, aºa este, am aici istoricul problemei!

— Biroul informativ sârb de odinioarã a re cu -
noscut grupul etnic vlah, deci nu minoritatea. Ca în 2002
sã aparã pentru prima datã la recensãmânt minoritatea
naþionalã vlahã… Am participat activ în discuþiile cu
domnul Hermann ºi am fost ultimul, care s-a întâlnit cu
domnul Hermann la Belgrad, înainte de plecare, în baza
platformei lui.

 — Ce ziceþi de cazul pãrintelui Alexandru Boian.
E plin internetul!

 — Eu v-am spus cã în platforma noastrã pro gram
am fost primii, care am ridicat problema Bisericii Orto -
doxe Române din Ser bia, primii care am cerut drepturi
religioase pentru românii din sud-estul Serbiei, din Valea 
Timocului, am cerut în sensul ridicãrii Vicariatului de la
Vârºet la Episcopie, revenirea la drepturile noastre isto -
rice. Deoarece noi, pânã în 1849 am avut episcopiile
noastre.

 — Ce facem cu pãrintele Boian, cã este caterisit.
Primarul sârb din Malainiþa a chemat armata sârbã
împotriva lui!

 — Nu este adevãrat, sã nu exagerãm. Sã vorbim de 
cine a fost caterisit.

 — De Biserica Ortodoxã din Ser bia.

— Dar Biserica Ortodoxã din Ser bia este auto -
cefalã, iar Biserica Ortodoxã Românã din Ser bia este de
asemenea autocefalã. Pãrintele Boian a fost hirotonisit de 
cãtre Biserica Ortodoxã Românã. Dacã el nu aparþine
Bisericii Ortodoxe din Ser bia, cum poate el sã fie
caterisit…

— Au fãcut-o! Cu cinci capete de acuzare!

— ªtiu! Veþi citi în gazeta noastrã „Cuvântul ro -
mânesc”, cã respingem toate aceste capete de acuzare…
Veþi vedea aici, cã am acordat pagini întregi pãrintelui
Boian! Iatã, vã ofer colecþia gazetei noastre.

 — Dar uitaþi ce mai aflu eu de pe Internet. Despre
abecedare româneºti, con fis cate de poliþie pe valea Ti -
mocului?

 — Nu cunosc problema. Noi tipãrim abecedare
româneºti, pentru ºcolile româneºti, cine vrea abecedare,
poate sã le aibã ºi de la noi…

 — Dar vama sârbã le opreºte pe cele din Ro -
mânia!

 — Problema e vama! E vorba de o lege veche, din
1984, care interzice introducerea, importul de cãrþi.

 — Pãi e o lege me di evalã atunci!

 — Me di evalã! „Dura lex, sed lex”. Dar trebuie sã
ºtiþi cã avem creºe, grãdiniþe, ºcoli primare, ºcoli se -
cundare, ºcoli de educatoare, de învãþãtori în limba ro -
mânã, în Voivodina. Cerem aceleaºi drepturi ºi pentru
românii din Ser bia de rãsãrit, cei care se declarã români.
Noi pentru vlahi nu putem sã asigurãm abecedare, pentru
cã nu recunoaºtem ºi nu cunoaºtem limba vlahã.

 — Acum, aº dori sã vã întreb câteva chestiuni
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punctuale. De pildã, Mihailo Mihailovici, român, a fost
dat afarã de sârbi?

 — A fost redactorul gazetei „Vorba noastrã”.

 — Mai e re dac tor tot acolo? Am citit revista. E
scrisã într-o limbã românã foarte defectuoasã!

 — Pentru cã ei nu cunosc limba românã, pe valea
Timocului, nu au ºcoli! Nici nu vor sã perfecþioneze
cadrele.

 — Dar parcã au fost cursuri de perfecþionare pe
la Turnu Severin?

— Sunt cursuri în per ma nent organizate de Insti -
tutul Cul tural Român. ªi de alte instituþii ale Patriei
mame. Însã foarte mulþi vin acolo, care nu au ce cãuta! Iar 
cei, care trebuie sã meargã, nu merg.

— Dar cine-i selecteazã?

— Se rezolvã în plan lo cal… E o prob lemã, care
trebuie stra te gic sã o abordãm, deoarece sunt prea multe
dezinformãri… Iar presa încearcã sã ridice praf, necu -
noscând problemele, cu care ne confruntãm ca minoritate 
naþionalã în Ser bia.

 — Acum, vã rog ceva despre Agenda de prioritãþi
2009 a dumneavoastrã.!

— C.R.S. va schimba platforma de pro gram,
pentru cã vom încerca sã abordãm în mod mai con sis tent
problema minoritãþii naþionale române din întreaga Ser -
bie. Încercãm sã ne refacem ºi ma te rial… Pentru cã,
probabil nu cunoaºteþi, noi, C.R.S. am avut proprietãþile
noastre colective, fundaþiile noastre. Astfel, dorim sã
reînfiinþãm fundaþiile noastre, sã construim cen tre de
educaþie ºi instrucþie naþionalã, veþi vedea în ziarul nostru 
cen tral. Desigur cã nu vom uita dezideratele noastre pe
întreg teritoriul Serbiei, recunoaºterea minoritãþii naþio -
nale române, recunoaºterea Bisericii Ortodoxe Române
din Ser bia, refacerea legii cultelor, refacerea conºtiinþei
de neam, prezervarea valorilor folclorului nostru, resta -
urarea ºcolilor noastre, a caselor naþionale. Ducem o
luptã pentru retrocedarea proprietãþilor, care au aparþinut
minoritãþii române. Acestea sunt unele din planurile
noastre de viitor în perioada ce urmeazã.

 — Cum socotiþi, ce ar trebui fãcut din þarã pentru
dumneavoastrã, sen ti men tal ºi financiar.

 — Cred cã un mesaj ºi un apel spre autoritãþile de
stat ale patriei mame: sã încerce ca în relaþia bi lat eralã sã
punã respectarea principiului de reciprocitate. ªi respec -
tarea în baza dreptului in tern, mai ales cã avem acum
Rezoluþia 1632, ca sã o im ple mentãm.

 — Programe pe þintã? Partea sârbã este chematã
de rezoluþie sã iniþieze programe pe þinta minoritãþilor.
S-a iniþiat ceva?

— Þinta este în primul rând implementarea drep -
turilor.

— Aveþi unele proiecte, þinte?

— Avem pe domenii.

— Dacã mâine sârbii v-ar întreba, domnilor ro -
mâni din Ser bia, cãtre ce sã vã direcþionãm niºte bani, ce
þintã aþi in dica?

— Depinde de hotãrârea adunãrii gen er ale a
C.R.S., care se þine, con form tradiþiei, pe 24 ianuarie
2009, unde se vor stabili þintele pe anul 2009 ºi prio -
ritãþile pe patru ani… Cam 90% din cele stabilite le ºi
realizãm, pe parcursul unui an, ºcoli, biserici. Acum
pentru prima datã construim un Centru instructiv- edu -
cativ la Straja, la 20 km de Vârºet, cu ajutorul De -
partamentului pentru românii de pretutindeni de la
Bu cureºti, care ne-a ajutat sã cumpãrãm terenul. Resta -
urãm clãdiri acolo ºi mai construim câteva clãdiri, pentru
a perfecþiona români din toatã Ser bia în di verse scopuri
de educare a cadrelor. Putem spune cã am avut sprijin din
partea Departamentului în ultimii patru ani, pe mãsura
posibilitãþilor, pentru a fi mulþumiþi de ceea ce am rea -
lizat cu Pat ria mamã. Noi, din punct de vedere cul tural,
suntem o Românie în miniaturã, avem cele mai multe
man i festãri, cum nu au celelalte ºase minoritãþi din Voi -
vodina, chiar acum urmeazã „Colindele neamului”, la
care vin peste 1.200 de colindãtori, pentru a re face tra -
diþia, care 40 de ani a fost interzisã… Avem festivalul
fanfarelor din Banat, ceva unic în spaþiul geografic ro -
mânesc. ªi altele, multe!

 — Vã mulþumesc, Domnule preºedinte Ioan CIS -
MAª ºi am dori, împreunã cu domnul re dac tor ºef dr.
Teodor ARDELEAN, care era aici mai înainte, sã lan -
sãm, chiar în Ser bia, revista „Fa milia Românã”, ar fi
posibil? Sã ducem acolo vreo 200 de exemplare!

 — Vã invitãm cu mare plãcere chiar sã veniþi ºi sã
vedeþi, care sunt locurile noastre de apostolat! Sã vedeþi
cã nu suntem pãsãri fãrã cuiburi! Avem sediile noastre,
avem ºcolile noastre, avem casele noastre naþionale. Cu
ajutorul Patriei mame, România, majoritatea le-am res -
taurat. Sã veniþi ºi sã vedeþi cum trãim naþional ro mâ -
neºte, cã nu suntem numai un neam, care ºtie sã cânte ºi
sã joace, dar suntem ºi luptãtori pentru drepturile ele -

mentare ale românilor de acolo.
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Românii de la sud de Dunãre,
din Bul garia

Paula RUS

Alãturi de românii care trãiesc în România, po -
porul român, numãrã încã 9-10 milioane peste hotare,
numãrul lor fiind în creºtere dupã intrarea României în
Uniunea Europeanã. Aceºtia au trãit ºi trãiesc în co -
munitãþi mai mult sau mai puþin numeroase.

În afara graniþelor þãrii, situaþia românilor este
diferitã de la o þarã la alta, mergând de la persecuþii
(Grecia, Ucraina, Ser bia) pânã la dezvoltare liberã (SUA, 
Aus tra lia, Can ada).1

Prezentul articol îºi propune sã aducã la cunoºtinþã
câteva informaþii istorice, geografice ºi sociale refe ri -
toare la comunitatea româneascã din Bul garia, o micã
parte a romanitãþii balcanice sau orientale, dar ºi pro -
blemele cu care se confruntã aceastã minoritate ro mâ -
neascã ºi obligaþiile ce-i revin statului român ºi bul gar
pentru sprijinirea ei în pãstrarea conºtiinþei naþionale, a
limbii, a culturii române.

Rãspândiþi în întreaga Peninsulã Balcanicã ºi
trans balcanicã, Eminescu evocã marea „unitate etnicã” a
românilor: „Nu existã un stat în Europa orientalã, nu
existã o þarã de la Adriatica pânã la Marea Neagrã care sã
nu cuprindã bucãþi din naþionalitatea noastrã. Începând
de la ciobanii din Istria, de la morlacii din Bosnia ºi
Erþegovina, gãsim pas cu pas fragmentele acestei mari
unitãþi etnice în munþii Albaniei, în Mac e do nia ºi Tesalia, 
în Pind ca ºi în Balcani, în Ser bia, în Bul garia, în Grecia,
pânã sub zidurile Atenei, apoi dincolo de Nistru, pânã
aproape de Odesa ºi de Kiev”2.

 Românii din teritoriile amintite de Mihai Emi -
nescu sunt reprezentanþii romanitãþii balcanice sau ori -
entale, cum au fost numiþi de diverºii specialiºti. Aceastã
romanitate „a apropiat ºi apropie ºi azi populaþiile din
aceastã parte a sud-estului eu ro pean, iar pe de altã parte, a 
pãstrat pânã în zilele noastre, fãrâme de romanitate risi -
pite în Balcani. Romanitatea orientalã, în sensul geo -
grafic ºi etnic larg, s-a for mat încet ºi a durat mult ca
proces de transmitere ºi adoptare a limbii latine de cãtre
populaþia autohtonã, cât ºi de asimilare a bunurilor de
civilizaþie materialã ºi spiritualã romanã de cãtre lo -
calnici. La venirea slavilor, nucleul etnicitãþii romanice a
poporului român, al entitãþii sale, se constituise. Limba
românã cu structura ei romanicã era formatã3 

 Românii din Pen in sula Balcanicã au fost mult mai
numeroºi în secolele anterioare, în anii din urmã bunã
parte fiind asimilaþi de popoarele sau populaþiile în mij -

locul cãrora trãiesc. Rãspândiþi în comunitãþi dispersate
ºi neavând condiþii sã-ºi întemeieze ºcoli sau biserici
româneºti, aceºti români ºi-au pãstrat totuºi limba, tra -
diþiile ºi obiceiurile nealterate. 

În izvoarele bizantine ºi slave, locuitorii acestor
meleaguri sunt cunoscuþi sub numele ge neric de vlahi sau 
valahi, noþiune genericã datã populaþiilor vorbitoare de
limbã latinã (idiomuri). 

În Bul garia, românii locuiesc, în grup com pact, pe
malul Dunãrii, între oraºul Vidin (sãtenii îl numesc Dii, o
numire strãveche) ºi râul Timoc, continuând ºirul ro -
mânilor din Ser bia. Acest sec tor timocean cuprinde 36 de 
sate cu populaþie adevãrat româneascã. 

Ca etnografie, românii dintre Vidin ºi Timoc se
împart în Pãdureni, Câmpeni ºi Vãleni (Fundeni).
Aceastã împãrþire pare determinatã de aºezarea lor geo -
graficã. Pãdurenii locuiesc în þinuturi de dealuri pãdu -
roase de la hotarul Serbiei, Vãlenii (Fundenii) sunt
„mu ºuroiþi jos pe þãrmul dunãrean, în fundul vãii”4, iar
Câmpenii locuiesc în câmpia fertilã care se întinde de-a
lungul Dunãrii. Pãdurenii sunt mai mult crescãtori de
vite, iar ceilalþi sunt în prin ci pal agricultori. În ceea ce
priveºte costumele, acestea se apropie de cele ale þãra -
nilor din România, dar au fiecare particularitãþile lor:
Pãdurenii au o cãciulã mare ºi poartã pantaloni strâmþi,
femeile lor se îmbracã în cãmãºi încreþite, iar Câmpenii
poartã pantaloni largi ºi cãmãºi brodate cu flori5. 

O altã fâºie de populaþie româneascã începe pe
malul Dunãrii de la Rahova ºi þine pânã spre ªiºtov (adicã 
de la Gura Jiului pânã la Zimnicea), iar de la Tutucaia,
oraº cu mulþi români, începe alt þinut românesc care,
cuprinzând Silistra, se întinde pânã la hotarul Dobrogei.
Acest sec tor dunãrean formeazã o fâºie continuã cu ro -
mânii din sectorul timocean, cuprinzând aproximativ 20
de localitãþi com pact româneºti.

Comunitatea de pe Valea Timocului bulgãresc ºi
de pe Valea Dunãrii, definitã ca o „comunitate vorbitoare 
de limbã românã, o oazã de romanitate orientalã în mij -
locul unei mase slave”6 este constituitã din locuitori care
sunt strâns legaþi prin unitatea lingvisticã, etnofolcloricã,
spiritualã ºi prin mentalitate. 

Pe lângã aceste grupãri compacte, se mai întâlnesc, 
fie la Lom-Palanca pe malul Dunãrii, fie risipite în in -
teriorul Bulgariei, la Plevna ºi în jurul Vraþei, alte co -
munitãþi de populaþie româneascã.
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În interiorul þãrii se gãsesc grupuri de aromâni la
So fia, Peºtera, Velingrad, Rachitova, Dugniþa, Bla goev -
grad.

În Bul garia, numãrând satele descrise de lingvistul 
ger man Weigand, sunt în to tal 91 de comune în care
locuiesc români, iar dintre acestea 45 de comune au
numai populaþie româneascã. Aici nu sunt trecuþi însã
aromânii care trãiesc în minoritate lângã bulgari, în 30 de
comune, iar în munþii Rodope au pe înãlþimi 12 sate, între 
care unul Bãkiþã, cu 1.000 de locuitori1.

În secolele anterioare, au existat ºi mai multe lo -
calitãþi cu români, iar în acest sens marele sa vant Jirecek
afirmã hotãrât: „elementul românesc a fost în Bul garia cu 
mult mai puternic ºi cã o mulþime de români s-au slavizat
de multã vreme”2. 

Reprezentanþii comunitãþii româneºti din Bul garia
au conºtiinþa unei entitãþi deosebite „a dublei apar te -
nenþe: din punct de vedere teritorial ºi administrativ ºtiu
cã fac parte din Bul garia, dar din punct de vedere spir i tual 
ºi etnic se simt legaþi prin fire invizibile de românii din
stânga Dunãrii. Întrebaþi ce sunt, ei rãspund, fãrã echivoc, 
cã sunt români (rumâni), în ciuda faptului cã sunt re -
cenzaþi ca bulgari”3. Ei considerã limba românã limbã
maternã, iar limba bulgarã limbã vorbitã la ºcoalã.

Satele româneºti din Bul garia sunt menþionate încã 
din secolul al XIV-lea în actele administraþiei turceºti,
dar vechimea populaþiei româneºti pe aceste meleaguri se 
pierde în negura timpului. Existenþa românilor în aceste
þinuturi a atras atenþia multor specialiºti (cãlãtori strãini,
istorici, lingviºti, etnologi, scriitori) care au încercat sã
elucideze prezenþa lor.

Cea dintâi ºtire despre existenþa unei populaþii
româneºti în Balcani este datã de Kekaumenos (scriitor ºi 
gen eral bizantin). Începând cu secolul al XI-lea aceºti
români cresc repede în numãr ºi putere. Sub domnia lui
Alexie Comnenul (1081-1118), primul cu acest nume
dintre cei trei mai mari împãraþi ai Bizanþului „vlahii
miºunau ca roiul de albine”4. 

Ana Comnena, scriitoare bizantinã ºi fiica lui
Alexie, spune cã în lupta tatãlui sãu cu pecenegii (1090),
în rândul armatei imperiale au fost înrolaþi soldaþi vlahi
de peste Balcani, din pãrþile râului Mariþa. Ca atare,
românii sunt amintiþi încã de pe timpul rãzboiului din
1027, purtat de bizantini împotriva sarazinilor din Sicilia.

Harta lui Lejean, publicatã în 1857, aratã între
râurile Ogost ºi Vid un grup mare de români, emigraþi
aici, în vremea regulamentului or ganic, cãtre prima ju -
mãtate a secolului al XIX-lea. Con form acestui doc u ment 
geografic, satele Ogodeni, Peºtenii Mari ºi Peºtenii Mici,

Cireni, Tudoriþeni, Bruºieni, Cremeni sunt sate ro mâ -
neºti, fapt ce reiese din denumirea lor.

Românii din aceste localitãþi, consideraþi de Jire -
cek ca fiind pãstori macedoneni veniþi pentru iernat, sunt
locuitori stabili aºa cum a constatat cunoscutul lingvist
Weigand, cãlãtor în spaþiul nord ºi sud-dunãrean, care
aratã cã în aceastã regiune existã încã cinci sate pop u late
de români.

Teritoriul cel mai întins populat cu români, se pare
a fi fost odatã cel din jurul actualei capitale bulgãreºti So -
fia. Pe o suprafaþã mare cât cea a Dobrogei, sunt presãrate 
numiri vechi româneºti precum Murgaº, Vãcãrel ºi altele. 
Dupã cum spune George Vâlsan5, lingvistul ger man Wei -
gand, studiindu-le, ajunge la concluzia cã aici a existat
între secolele X ºi XV o populaþie româneascã care nu era 
macedo-românã, ci mai degrabã din grupul carpatic6. 

Pe malul drept al Dunãrii, aºezãrile româneºti din
Bul garia sunt mai recente. Domnul profesor N. Iorga de
la Universitatea din Bucureºti, menþioneazã George Vâl -
san7, descoperã de la anul 1600 români în jurul oraºului
Cernavodã din Dobrogea8. 

Unul dintre aspectele cele mai controversate este
acela al numãrului românilor din Bul garia, el variind de
la câteva zeci de mii la câteva sute de mii ºi chiar la peste
un milion de suflete.

Nu se poate preciza numãrul românilor din Bul -
garia, deoarece, în unele perioade, declararea identitãþii,
alta decât cea bulgarã, era însoþitã de riscuri. Locuitorii
înºiºi, fie de teamã, fie sperând sã obþinã cine ºtie ce
profit, îºi negau originea lor ºi declarau cã aparþin naþiu -
nii dominante9. 

Aceastã atitudine ostilã a bulgarilor faþã de ro -
mânii din aceste þinuturi surprinde, deoarece se ºtie cã
de-a lungul istoriei românii le-au acordat sprijin bul -
garilor. Izvoarele istorice descoperite aratã faptul cã în
crearea ºi consolidarea imperiului vlaho-bul gar (cel de-al 
doilea þarat bul gar) ce avea sã devinã pentru câtva timp
principala forþã politicã din Balcani, un rol însemnat l-a
jucat populaþia vlahã din sudul Dunãrii, din rândul cãreia
au fost ºi conducãtorii imperiului. Se pot aminti cei doi
fraþi Petru ºi Asan (1185) ºi mai ales fratele cel mic al lor,
Ioaniþiu, sub domnia cãruia (1197-1207) Imperiul vala -
ho- bul gar a înregistrat o frumoasã perioadã de înflorire10.

În cartea sa, Românii din Bul garia ºi Ser bia, Geor -
ge Vâlsan11 prezintã recensãminte ale populaþiei ro mâ -
neºti din Bul garia de-a lungul anilor, preluate din mai
multe surse bibliografice. Se poate reþine cã la 1875,
aceºti români din Bul garia sunt socotiþi, de Lejean, la
40.000. Recensãmântul din 1881 aratã cifra de 49.070.

64 AN 10, NR. 1 (32), APRILIE 2009 FAMILIA ROMÂNÃ

1  Weigand, Rumänien und Aromunen in Bulgarien, Leip zig, 1907, cf.  p. 12.
2  C. Jirecek, Das Fürstentum Bulgarien, Wien, 1891, p. 123, George Vâlsan, op. cit., p. 12-13.
3  Monica Budiº, Comunitatea româneascã de pe Valea Timocului bulgãresc, 2001, p. 28.
4  George Murnu, Studii istorice privitoare la trecutul românilor de peste Dunãre, 1984, p. 193.
5  George Vâlsan, op. cit., p. 13.
6  Weigand, op. cit., p. 47-50.
7  George Vâlsan, op. cit., p. 13.
8  Nicolae Iorga, Geschichte des rum. Volkes, Gotha, 1905, II, p. 389.
9  George Vâlsan, op. cit., p. 15, cf. Weigand, op. cit., p. 57-58.
10  George Murnu, op. cit., p. 194-195.
11  George Vâlsan, op. cit., p.14-15.



Aceastã cifrã nu este corectã, fiind suspectatã de Jirecek
care menþioneazã cazuri con crete de unde se vede cã
oficialii bulgari treceau la alte rubrici populaþia ro mâ -
neascã1. 

În ultimul timp, statistica bulgarã s-a apropiat de
rezultate mult mai verosimile. Recensãmântul din 1887,
publicat în 19032 dã numãrul de 71.699 de români.

Domnul profesor Ischirkoff, de la Universitatea
din So fia, dãdea în lucrarea sa, Die Bevölkerung in Bul -
garien und ihre Siedelungsverhältnisse, apãrutã la Peter -
mann’s Mitt, în 1911, dupã statistica din 1905, cifra de
88.109 de locuitori bulgari „care vorbesc româneºte”, iar
români macedoneni 1.738, deci un to tal de circa 90.000
de români mãrturisiþi de însãºi statisticile bulgãreºti.

Având în vedere cifrele din statisticile bulgãreºti ºi 
adãugând creºterea anualã a populaþiei româneºti, rezultã 
cã în Bul garia, înainte de anul 1913, se aflau, în afarã de
aromâni, vreo 95.000 de locuitori de origine româneascã.

Alte informaþii referitoare la numãrul românilor
din Bul garia sunt oferite de Vlad Bejan ºi de Ion Cã -
preanu3 care, con form lui Vic tor Crãciun4, menþioneazã
cifra de 350.000, iar con form lui Cristea Sandu Timoc5,
numãrul de 400.000-700.000 de locuitori.

Dupã cele mai multe statistici, în Bul garia „trãiesc
astãzi între 1.000.000 ºi 2.000.000 de români, repre -
zentând ca importanþã a doua minoritate, dupã cea
turcã”6.

 Cei mai mulþi români se întâlnesc în Timocul
bulgãresc, unde, în zona Vidinului sunt peste 30 de co -
mune curat româneºti, alþi mulþi români trãiesc pe malul
drept al Dunãrii, pânã la Ruse ºi apoi în sate din sudul
Dobrogei. La aceºti mulþi români timoceni ºi dunãreni
trebuie adãugaþi ºi cei în jur de câteva sute de mii din
restul teritoriului Bulgariei.

Aceºti români din dreapta Dunãrii vorbesc o limbã
apropiatã de graiurile dacoromâne din nordul Dunãrii, în
spe cial de cele olteneºti ºi munteneºti. Trãsãturile co -
mune de limbã, asemãnãrile dintre folclorul acestei popu -
laþii ºi cel nord-dunãrean, dintre obiceiurile ºi tradiþiile
religioase aratã faptul cã între românii de pe ambele
maluri ale Dunãrii existã contacte permanente.

În mediul ru ral, se menþin rãdãcinile istorice, þãra -
nii transminþând din generaþie în generaþie poveºtile,
snoavele, cântecele bãtrâneºti, relatãrile despre obi ce -
iurile le gate de botez, nuntã, înmormântare, precum ºi
cele privind sãrbãtorile creºtineºti ºi datinile strãbune.
Creaþiile culturii populare, începând cu producþiile fol -
clorice de diferite genuri ºi continuând cu naraþiuni refe -
ritoare la obiceiuri, tradiþii religioase ºi ocupaþii
tra diþionale sunt o dovadã a continuitãþii românilor din
Balcani, ele reprezentând legãtura dintre generaþii ºi ga -
ranþia continuitãþii în istorie.

La românii din Bul garia, sãrbãtorile religioase,

tradiþiile lo cale, in du stria casnicã, portul, uneltele agri -
cole, construcþiile gospodãreºti pãstreazã specificul lor,
fiind asemãnãtoare ºi chiar identice cu cele din nordul
Dunãrii.

Vlahii din Bul garia sunt buni agricultori ºi mun -
citori, meºteºuga ri ºi negustori, ingineri ºi economiºti,
medici ºi juriºti, dar ºi militanþi în di verse domenii ale
vieþii sociale, ºtiinþifice, economice, culturale, politice
ale statului bul gar.

În ceea ce priveºte aºezarea geograficã, localitãþile
timocene ºi cele de pe malul drept al Dunãrii se bucurã de
condiþii prielnice: apã pentru pescuit, lunca fertilã a Du -
nãrii ºi a Timocului, care oferã posibilitãþi de practicare a
agriculturii ºi de creºtere a animalelor. Dealurile cu pã -
duri au favorizat practicarea pomiculturii, a viticulturii, a
siviculturii ºi a diverselor meserii7.

Ca orice comunitate româneascã din þãrile vecine,
ºi comunitatea românilor vlahi de la sud de Dunãre, din
Bul garia, se confruntã cu problema conservãrii ºi dez -
voltãrii identitãþii naþionale.

Populaþia româneascã, cea mai importantã mi no -
ritate din Valea Timocului ºi regiunea riveranã Dunãrii
pânã la Marea Neagrã, a fost supusã unei deznaþionalizãri 
îndelungate.

Dacã în perioada interbelicã românii din Bul garia
aveau câteva ºcoli ºi biserici, menþinând legãturi cultu -
rale cu fraþii lor din nordul Dunãrii, în anii de dupã al
doilea rãzboi mondial, aceºtia au fost neglijaþi de auto -
ritãþile po lit ico-statale, rãpindu-li-se posibilitãþile de afir -
mare politicã ºi culturalã, orice formã de manifestare
naþionalã fiind reprimatã.

Publicaþiile din Bul garia, dar ºi din Ser bia, scrie -
rile ºtiinþifice falsificau istoria, susþinând teorii con form
cãrora, romanitatea sud-dunãreanã este constituitã din
bulgari ºi sârbi, care din cauza asupririi otomane s-au
refugiat în Þãrile Române, unde au adoptat limba ro -
mânã, pe care au folosit-o în continuare ºi dupã revenirea
în localitãþile de origine din dreapta Dunãrii.

Opinia, re cent, exprimatã de profesorul J. Duri -
danov, care, în legãturã cu Dacia mediteraneanã scrie:
„Populaþia acestei regiuni a fost romanizatã în primele
secole ale erei noastre unde a rãmas pânã la sosirea
slavilor, iar în Valea Timocului, pânã astãzi”, vine sã
infirme aceste teorii8. În plus aceastã teorie este ºi o
recunoaºtere a adevãrului istoric, pe care generaþii de
cercetãtori români ºi strãini l-au constatat, în legãturã cu
originea traco-daco-românã a românimii sud-dunãrene.

Cu privire la formarea poporului român în sudul
Dunãrii, Mihai Eminescu, care s-a preocupat în articolele 
sale politice ºi culturale de soarta românilor rãmaºi în
afara graniþelor actuale ale þãrii, scrie: „Constatãm
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înainte de toate cã românii nu sunt nicãieri coloniºti,
venituri, oamenii nimãrui, ci pretutindenea unde locuiesc 
sunt autohtoni, populaþie nemaipomenit de veche, mai
veche decât toþi conlocuitorii lor”1.

În Bul garia procesul de deznaþionalizare cunoaºte
forme variate. Se pot aminti: lipsa de progres cul tural,
neexistând ºcoli cu predare în limba românã (liceul din
So fia, unde se învãþa în limba românã a fost desfiinþat
dupã cel de-al doilea rãzboi mondial), grãdiniþe de copii,
cercuri de creaþie sau formaþiuni artistice, lipsa insti tuþiilor 
de culturã în care activitatea sã se desfãºoare în limba
românã, lipsa manualelor ºcolare ºi a cadrelor didactice. 

Astfel, cei mai mulþi români din Bul garia sunt
cunoscãtori de carte în limba bulgarã, excepþie fãcând cei 
care au putut urma în perioada interbelicã cursurile liceu -
lui românesc de la So fia, sau cei care au avut ocazia de a
face studii în România. Trebuie menþionat faptul cã
existã femei ºi bãrbaþi în vârstã care vorbesc exclusiv
limba românã.

Limba bulgarã nu a rãmas fãrã urme în graiul
românilor din Bul garia. Pe lângã unele împrumuturi,
numeroase neologisme intrate din limba bulgarã, colo -
reazã vorbirea acestei comunitãþi. 

În bisericile din satele cu populaþie româneascã nu 
se oficiazã slujba religioasã în limba românã. 

Nerecunoaºterea românilor de cãtre autoritãþile
bul gare ca minoritate naþionalã atrage dupã sine impo -
sibilitatea de a avea reprezentanþi în parlament, dar ºi de
a se înscrie în administraþia localã.

Potrivit principiilor prevãzute de Declaraþia Uni -
versalã a Drepturilor Omului, Bul garia are obligaþia de a
promova ºi apãra libertãþile fundamentale ale minoritãþii
etnice române ºi lingvistice aromâne.

„Asociaþia Vlahilor” din Bul garia, organizaþie
non politicã ºi non profit are ca scop sã acþioneze ºi sã
contribuie la pãstrarea conºtiinþei etnice a neamului ro -
mânesc din Bul garia, a culturii, limbii materne ºi obi -
ceiurilor moºtenite de la strãbuni.

Înfiinþatã în 1992, „Asociaþia vlahilor”, care are
19 filiale în toatã Bul garia ºi sediul la Vidin, face eforturi 
susþinute pentru a-ºi atinge scopul. Astfel, asociaþia a
cerut restaurarea statutului Liceului român din So fia,
desfiinþat dupã 1944, în care, în perioada interbelicã,
ºi-au fãcut studiile un numãr mare de români din Ti -
mocul bulgãresc sau din alte zone ale þãrii ºi trans -
formarea acestuia într-un centru cul tural ºi de învãþãmânt 
pentru românii vlahi.

La 4 octombrie 1992, în biserica româneascã din
So fia a avut loc o adunare a populaþiei aromâne, prilej cu
care s-a constituit Societatea Aromânilor „Sutsata Aro -
mânilor” cu sediul în capitala Bulgariei.

Ambele asociaþii participã frecvent la întâlnirile
românilor din Voivodina ºi din þarã, luând parte la sim -
pozioanele organizate la Herculane (Congresul Spiri tua -
litãþii Româneºti), Timiºoara (Societatea „Astra” bã nã -
þeanã), Iaºi (Societatea „Ginta Latinã”), Calafat ºi multe
alte localitãþi.

În ianuarie 1993, apare primul numãr al publicaþiei
„Timpul” cu texte în limba românã în proporþie de cca.
20%. În România, studiazã în prezent 500 bursieri. Se are
în vedere organizarea unor activitãþi de relaþionare cu
þara, de sprijinire a lor, de pãstrare a identitãþii lor etnice ºi 
spirituale. În acest sens, localitãþile de pe malul stâng al
Dunãrii au relaþii foarte bune cu cele din Bul garia, existã
forme de cooperare, schimburi culturale ºi artistice. De
asemenea, au fost apreciate ºi programele formaþiei de
dansuri care au evoluat la Iaºi ºi în Basarabia.

În cadrul Congresului Spiritualitãþii Româneºti de
la Bãile Herculane, din 1996 ºi la Simpozinul „Ginta
Latinã” de la Iaºi, atât „Asociaþia Vlahilor”, cât ºi So -
cietatea Aromânilor „Sutsata Aromânilor” au supus aten -
þiei câteva propuneri care sã satisfacã o mare parte din
necesitãþile culturale ºi spirituale ale comunitãþii ro mâ -
neºti din Bul garia ºi a minoritãþii lingvistice aromâne. Se
pot aminti: dezvoltarea activitãþii ºi funcþionarea normalã 
a Bisericii Ortodoxe Române de la So fia, obþinerea unui
statut dip lo matic ºi a unui salariu adecvat preoþilor ro -
mâni din So fia, redeschiderea Institutului Român de la
So fia în fosta lui clãdire, cu ºcoalã primarã, liceu, biblio -
tecã ºi internat, ca ºi a unui Centru Cul tural Român la So -
fia sau la Vidin, introducerea învãþãmântului facultativ a
limbii materne, româna ºi dialectul aromân, în oraºele cu
o populaþie mai compactã de români ºi aromâni, în re -
giunile Vidinului ºi Plevnei, în oraºele So fia, Peºtera,
Velingrad, Rachitov, Dupniþa, Blagoevgrad.

Pentru soluþionarea tuturor problemelor mino ri tãþii 
etnice române ºi lingvistice aromâne din Bul garia, este
nevoie de demersuri din partea guvernului, a socie tãþilor
neguvernamentale, dar sunt necesare ºi acþiuni din partea
românilor din comunitãþi.

Se sperã ca pe viitor oficialitãþile bulgare sã spri -
jine asociaþiile româneºti, învãþãmântul, biserica ºi viaþa
culturalã a minoritãþii româneºti din Bul garia.
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Andrei ªaguna omagiat la Gyula, Ungaria 

Simona DUMUÞA

Mitropolitul Andrei ªaguna, personalitate mar -
cantã a Bisericii Ortodoxe Române ºi a culturii ro mâ -
neºti – sub acest ge neric s-a desfãºurat joi, 11 decembrie,
Simpozionul organizat de Episcopia Ortodoxã Românã
din Ungaria ºi Ministerul Culturii ºi Cultelor din Ro -
mânia, cu ocazia bicentenarului Andrei ªaguna. Eve -
nimentul a avut loc la Centrul Cul tural Român din cadrul
Liceului „Nicolae Bãlcescu” din Gyula, unde gazdã pri -
mitoare a fost d-na dr. Maria Gurzãu-Czegledi, direc -
toarea liceului. 

Înainte de începerea propriu-zisã a lucrãrilor sim -
pozionului, a avut loc slujba de comemorare a marelui
mitropolit, sãvârºitã de Î.P.S. Laurenþiu al Ardealului
împreunã cu soborul de ierarhi români veniþi din þarã. 

P.S. Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române 
din Ungaria ºi moderatorul man i festãrii, a salutat pre -
zenþa celor care au rãspuns invitaþiei de a participa la
acest însemnat eveniment din viaþa comunitãþii româneºti 
de aici.

În deschidere a luat cuvântul Î.P.S. Laurenþiu al
Ardealului, care a fãcut introducerea în atmosfera evo -
cãrii personalitãþii celui omagiat, anunþând iniþierea unui
studiu deosebit, o amplã lucrare de cercetare în vederea
canonizãrii Mitropolitului Andrei ªaguna, „o lucrare de
cercetare pornind de jos, de la primul ar gu ment abolut
necesar: existenþa în cadrul bisericii a unei pietãþi, a unui
cult, a unei cinstiri deosebite” care sã conducã la un
asemenea eveniment. 

Dupã cuvântul de salut rostit de ceilalþi distinºi
invitaþi s-a trecut la expunerea lucrãrilor ded i cate evo -
cãrii celui care a fost Andrei ªaguna - mãrturisitorul
credinþei ortodoxe în Transilvania ºi Ungaria. 

Prima expunere i-a aparþinut domnului Stelian
Gom boº, consilier la Secretariatul de Stat pentru Culte,
care a prezentat comunicarea: „Mitropolitul Andrei ªa -
guna în conºtiinþa noastrã mãrturisitoare”, punând în evi -
denþã felul ex em plar în care ªaguna a înþeles ºi ºi-a
asumat misiunea de culturalizare ºi emancipare, de slu -
jitor al altarului bisericii strãmoºeºti: „a fost un misionar
al culturii româneºti, convins de importanþa emancipãrii

românilor prin culturã, pentru care a iniþiat acþiuni ce-l
fac de vrednicã cinstire pentru neamul sãu.” A amintit
edificiile ºaguniene, înfiinþarea tipografiei die ce zane, a
ziarului „Telegraful român”, cu apariþie neîntreruptã din
1853 ºi pânã azi, editarea a numeroase cãrþi ºi ma nuale
ºcolare, reeditarea Bibliei de la Sibiu ºi rolul de cisiv în
înfiinþarea ASTREI, în organizarea ºi îndrumarea în -
vãþãmântului românesc de toate gradele „Viaþa ºi op era
Mitropolitului Andrei ªaguna stã sub semnul unei per -
sonalitãþi de dimensiuni europene, prin formaþie, prin
misiunea pas to ralã, prin ampla sa dedicare educãrii ºi
culturalizãrii poporului român din Transilvania”, a mai
spus domnul Gomboº.

Din cuvântarea pr. Mircea Pãcuraru, profesor la
Fa cultatea de Teologie „Andrei ªaguna” din Sibiu, care a 
prezentat pe larg activitatea religioasã, cul turalã ºi so -
cialã a Mitropolitului, mai aflãm cã, pânã în prezent,
despre Andrei ªaguna s-au scris peste 1.750 de studii ºi
arti cole, un numãr impresionant, ºi încã fondul de do -
cumente inedite din arhive, în ce-l priveºte, nu este
epuizat. Graþie aptitudinilor cu care era înzestrat, ªaguna
„a fost considerat cel mai de seamã legiuitor ºi orga -
nizator bisericesc din epoca mod ernã a istoriei bisericeºti
ortodoxe”, iar în ceea ce priveºte iniþierea ºi crearea
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atâtor instituþii care sã ºi dãinuiascã peste veacuri, cãu -
tând un grad de comparaþie, nici un alt ierarh român n-a
mai reuºit asta, a mai spus istoricul. 

Doamna prof. Maria Berenyi, directorul Insti tu -
tului de Cercetãri din Ungaria, a adus în atenþie istoria
familiei Mitropolitului ºi rãdãcinile aromâne ale acestuia, 
în comunicarea intitulatã sugestiv „Originea ºi fa milia lui 
Andrei ªaguna”. 

Prof. dr. Nicolae Bocºan, prorector al Universitãþii 
„Babeº-Bolyai” din Cluj-Napoca, a prezentat comu ni -
carea „Andrei ªaguna ºi tipãrirea Bibliei”: „a sãvârºit
aceastã lucrare bisericeascã ºi cul turalã în virtutea unui
pro gram naþional ºi bisericesc în acelaºi timp, pe care l-a
conceput ºi susþinut încã din 1849”, prin urmare, „edi -
tarea Bibliei la Sibiu se integreazã programului ed i to rial
al lui ªaguna. Ea s-a fãcut pentru a susþine noul tip de
pastoraþie pe care l-a conceput”, a spus profesorul, fãcând 
referire ºi la amplul pro gram ed i to rial mijlocit de înfiin -
þarea tipo grafiei, pro gram în cadrul cãruia pânã în anul
1868 au fost editate nu mai puþin de 37 de titluri, astfel
încât, pânã la acea datã, erau tipãrite deja toate cãrþile
necesare cultului. Traducerea Bibliei ºi editarea atâtor
cãrþi au reprezentat o nouã etapã în viaþa bisericii orto -
doxe române, de care ªaguna era convins, a mai men -
þionat acesta. 

În acelaºi registru a fost prezentat un film docu -
mentar despre cel omagiat, film realizat de domnul Aurel
Becan de la Secþia Românã a Televiziunii din Szeged. 

Cea de-a doua parte a Simpozionului s-a con -
cretizat într-o masã ro tundã în cadrul cãreia s-au dezbãtut 
problematica amplasãrii statuii Mitropolitului în Gyula ºi 
a înfiinþãrii unui Muzeu al Episcopiei Ortodoxe a Ro -
mânilor din Ungaria, în acest sens ex istând deja o co -
lecþie concentratã la episcopie, adunatã ºi ordonatã prin
grija unor oameni dãruiþi ºi dedicaþi acestui scop, acestea
reprezentând deja o bazã în realizarea viitorului muzeu.
Dezbaterea a fost moderatã de aceastã datã de d-na Ligia
Miriºan, directorul Direcþiei pentru Culturã Bihor ºi de

domnul Aurel Chiriac, directorul Muzeului Þãrii Cri -
ºurilor Oradea. 

Prof. dr. Teodor Ardelean, directorul Bibliotecii
Judeþene „Petre Dulfu” Baia Mare, a apreciat în termeni
laudativi derularea simpozionului închinat lui ªaguna:
„A fost un spirit evocativ mai rar întâlnit… ºi am înþeles
din spiritul evocativ cã aceastã laturã este punctatã ca
fiind mai im por tantã acum: statuia, muzeul ºi icoana…”.
Ca o completare la multele aprecieri aduse Mitropolitului 
ªaguna, dintr-un „clasament” al celor mai grozave epi -
tete, cu care nici un alt român, niciodatã nu a fost gratulat, 
lipseºte unul foarte im por tant, crede domnia sa: „spiritul
demiurgic al lui ªaguna”. „Atunci când evocãm pe ªa -
guna sau pe alþii, trebuie sã fim do minaþi de un anume
spirit, sigur cã spiritul creºtin, dar aici a fost vorba nu
numai de mântuirea omului, ca ins, ci ºi de mântuirea
neamului. În spiritul evocativ este o greutate foarte mare:
ce facem noi pentru?, ºi dacã în ceea ce facem ne înscriem 
cu adevãrat într-un spirit ºagunian.” Numai de la ªaguna
„am putut învãþa ce înseamnã sã trãim româneºte într-un
imperiu multi cul tural, cu toþi românii împrãºtiaþi…”, iar
dacã ar fi sã ne analizãm foarte bine, raportându-ne „la un 
stil de viaþã ºagunian, s-ar putea sã nu ne dãm certificat de 
foarte bunã purtare, pentru cã ªaguna n-a pierdut nici o zi
din viaþa lui, cu lucruri mãrunte, neimportante, nesta -
tornice”, a mai spus domnul Ardelean, referindu-se la
spiritul neobosit al celui care a fost Andrei ªaguna.

Dintre personalitãþile care au mai rostit alocuþiuni
sau au exprimat opinii în cadrul dezbaterilor îi amintim
pe: P.S. Sofronie, Episcopul Oradiei ºi Bihorului, P.S.
Daniil, Episcopul român de la Vârºeþ (Voivodina), P.S.
Lucian, Episcop al Caransebeºului, P.S. Calinic, Epis -
copul Argeºului ºi alþii.

În încheierea man i festãrii, organizatorii au gândit
un mo ment deosebit, în ton cu apropierea sãrbãtorilor de
iarnã ºi a Crãciunului: un con cert de colinde susþinut de
artiºtii Florina ºi Flo rin Mariº-Hinsu, acompaniaþi de
sextetul „D`al Segno” din Oradea, ºi de Grupul psaltic
„Katharsis” din Caransebeº.
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Maria Bérenyi, directorul Institutului

de Cercetãri al Românilor din Ungaria
- fiºã bio-bibliograficã -

ªtefan SELEK 

Scriitoarea de limbã românã ºi cercetãtoarea Maria 
Bérenyi, di rec tor al Institutului de Cercetãri al Românilor 
din Ungaria, s-a nãscut la data de 15 aprilie 1959, Mi -
cherechi, judeþul Bichiº (Ungaria), în apropiere de gra -
niþa cu România.

A absolvit Liceul „Nicolae Bãlcescu” de la Giula,
apoi Facultatea de Filologie a Universitãþii „Eötvös Ló -
ránd” din Budapesta, în 1983. 

În anul 1986 a devenit doc tor în filologie al Uni -
versitãþii „Eötvös Lóránd”, Budapesta, iar în 2001 a obþi -
nut titlul de doc tor în istorie al Universitãþii „Babeº-
 Bolyai”, Cluj-Napoca.

În perioada 1983-1993 a fost colaborator la Ser -
viciul de presã al minoritãþilor din Ungaria, iar din 1993
este directorul Institutului de Cercetãri al Românilor din
Ungaria.

Domenii de cercetare în ultimii cinci ani

Istoria presei române din Ungaria ºi Transilvania,
secolele XIX-XX.

Istoria Bisericii Ortodoxe ºi Greco-Catolice din
Ungaria, secolele XVIII-XX.

Istoria Fundaþiei Gojdu ºi importanþa ei în istoria
românilor din Transilvania ºi Ungaria.

Istoria coloniilor macedoromâne din Austro- Un -
garia, secolele XVIII-XX.

Culturã româneascã la Budapesta, secolele
XIX-XX.

Literatura româneascã din Ungaria de azi în se -
colele XVIII-XIX.

Activitate beletristicã

Creaþii poetice scrise în limba românã ºi maghiarã,
publicate în revistele Fa milia, Arca, Steaua, Poesis etc.
din România; Foaia româneascã, Almanah, Calendarul
românesc, manuale româneºti, Barátság, Napút, Polisz
etc. din Ungaria.

Publicaþii
Vol ume de poezii

Autodefinire. Budapesta : Tankönyvkiadó, 1987,
99 p.

Fãrã titlu = Cím nélkül. Giula : Editura „NOI”, 
1992, 89 p. [Volum bilingv]

Pulsul veacului palid = Sápadt század pulzusa.
Budapesta : Editura „Etnikum”, 1997, 152 p. [Volum
bilingv]

În pragul noului mileniu = Új évezred küszöbén.
Giula, 2002, 143 p. [Volum bilingv]

Vol ume de studii

Aspecte naþional-culturale din istoricul românilor

din Ungaria (1785-1918), Cãrþile „Dunãrea”. Budapesta :
Tankönyvkiadó, 1990, 178 p.

Românii din Ungaria de azi în presa românã din
Transilvania ºi Ungaria secolului al XIX-lea (1821-
 1918) Documente. Giula : Editura „NOI”, 1994, 221 p.

Istoria Fundaþiei Gojdu (1870-1952) = A Gozsdu
Alapítvány története (1870-1952). Bu dapesta-Bu da pest : 
Comp-Press Kft., 1995, 136 p. [Volum bilingv]

Culturã româneascã la Budapesta în secolul al
XIX-lea. Giula, 2000, 318 p.

Viaþa ºi activitatea lui Emanuil Gojdu (1802-
 1870). Giula, 2002, 289 p.

Moºtenirea lui Gojdu în oglinda presei române si
maghiare (1995-2005) = Gozsdu öröksége a román és a
mag yar sajtó tükrében (1995-2005). Budapesta-Bu da -
pest, 2005, 426 p. [Volum bilingv]

Vol ume redactate

Chitighaz : pagini istorico-culturale. Budapesta :
Comp-Press Kft.,  1993, 118 p.

Bãtania : Pagini istorico-culturale. Budapesta Comp-
 Press Kft., 1995, 181 p.

Micherechi : Pagini istorico-culturale. Giula, 2000, 
360 p. Simpozion volumele 1-17.

Studii, articole ºi recenzii ºtiinþifice

Peste 120 de studii, articole ºi recenzii ºtiinþifice
publicate în vol ume colective, reviste ºi presã din þarã ºi
strãinãtate, dintre care amintim pe cele mai recente:

Influenþa folclorului asupra literatuirii româneºti
din Ungaria în secolul a XIX-lea. În: Izvorul : Revistã de
etnografie ºi foclor, nr. 29, red. Emilia Mar tin, Giula,
2008, p. 3-19.

Andrei ªaguna (1808-1873). În: Lu mina 2008,
red. Elena Munteanu Csobai, Giula, 2008, p. 3-17.

Activitatea unor femei ce le bre pentru întãrirea
ortodoxiei din Transilvania ºi Ungaria secolului al
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XIX-lea. În: Simpozion, red. maria Berényi, Giula, 2008,
p. 32-64

Premii ºi distincþii

1994: Acordarea „Premiului Eminescu” din par -
tea Editurii „Mihai Eminescu” ºi revistei „Fa milia” din
Oradea.

1999: Diplomã ºi prezentarea activitãþii literare ºi
ºtiinþifice la expoziþia de carte internaþionalã din Frank -
furt.

Apartenenþa la organizaþii ºi asociaþii

1990-2000: Membru în prezidiul Uniunii Cul tu -
rale a Românilor din Ungaria.

1991-1993: Preºedinte al Comunitãþii Cer ce tã to -
rilor ºi Creatorilor români din Ungaria, în prezent mem bru.

1992-2000: Vicepreºedinte al Societãþii Culturale
a Românilor din Budapesta.

2001- prezent: preºedinte al Societãþii Culturale a
Românilor din Budapesta.

1996: Membru fondator al Asociaþiei Române
pentru EX LIBRIS din Oradea.

1997: Membru de onoare al Societãþii Culturale
„Fa milia” din Crin gila (Aus tra lia).

1998 - prezent: Preºedinte al Autoguvernãrii Mi -
no ritare Româneºti - sectorul II, Budapesta.

În colecþiile bibliotecii noastre avem câteva titluri
ale autoarei: 

Culturã româneascã la Budapesta în secolul al
XIX-lea. Giula, 2000, 318 p.

Viaþa si activitatea lui Emanuil Gojdu (1802-
 1870), Giula, 2002, 289 p.

De asemenea, în biblioteca revistei „Fa milia ro -
mânã” am primit cu titlu de donaþie mai multe titluri din
op era Mariei Bérenyi:

Autodefinire,  Budapesta, 1987, 99 p.
Fãrã titlu = Cím nélkül 1989, Giula, 1992, 89 p.

[Volum bilingv]
În pragul noului mileniu = Új évezred küszöbén,

Giula, 2002, 143 p. [Volum bilingv]
Culturã româneascã la Budapesta în secolul al

XIX-lea, Giula, 2000, 318 p.
Românii din Ungaria de azi în presa românã din

Transilvania ºi Ungaria secolului al XIX-lea (1821-
 1918) Documente, Giula, 1994, 221 p.

Moºtenirea lui Gojdu în oglinda presei române ºi
maghiare (1995-2005) = Gozsdu öröksége a román és a
mag yar sajtó tükrében (1995-2005), Budapesta-Bu da -
pest, 2005, 426 p. [Volum bilingv]

Chitighaz : pagini istorico-culturale, Budapesta,
1993, 118 p.

Cu 80 de tablouri la capãtul lumii1

(continuare din numãrul pre ce dent)
Horaþiu RUSU

Episodul 7: Novosibirsk
Cãlãtoream de patru sãptãmâni cu trenul iar acum

mergeam chiar spre nord, spre taiga. Peisajul se schimbã
încet dar vizibil. Din Kîrghîstan – unde primãvara vine
repede, spre Si be ria, unde iarna e mult mai lungã. Istoria
sa este bogatã însã în evenimente. Chiar de la început a
avut o dezvoltare vertiginoasã – dupã 70 de ani avea deja
1 milion de locuitori, astãzi are 1,5 milioane de locuitori.

Fondat în 1893 – nod de trans port pe malurile
fluviului Obi – oraºul Novosibirsk este capitala Siberiei.
Poziþia sa geograficã, chiar în centrul Rusiei contribuie la 
dezvoltarea sa rapidã, oraºul având în prezent 45 de km
de la nord la sud ºi 25 de km de la vest la est. Aproximativ 
30% din locuitori au studii superioare absolvite chiar
aici, în numeroasele facultãþi, instituþii ºi academii. 

Oraºul are ºi o puternicã dimensiune economicã,
nu numai în ceea ce priveºte facilitatea schimburilor
comerciale pe calea feratã sau fluvialã sau aerianã, dar ºi
în ceea ce priveºte exploatarea resurselor minerale care
se gãsesc din belºug în Si be ria.

La Kraevedchesky Muzey – cu participarea Mi -
nistrului Culturii din Regiune ºi a membrilor Uniunii

Artiºtilor Plastici, a studenþilor de la Ac a de mia de Arte ºi
a câtorva români ce trãiesc aici a avut loc un vernisaj
emoþionant. Gazdele noastre români sau ruºi s-au strãduit 
sã ne ofere o primire cât mai caldã în Si be ria ºi totodatã sã 
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La muzeul din Novosibirsk

1  Rubricã coordonatã de ªtefan Selek. Ma te rial reprodus dupã însemnãrile domnului Horaþiu Rusu, realizatorul emisiunii
„Cu 80 de tablouri la capãtul lumii” difuzatã pe TVR ºi TVRi. Pe domnul Horaþiu Rusu l-am întâlnit la Bucureºti, prilej cu
care mi-a oferit, cu cea mai mare cãldurã, informaþii le gate de acest proiect ºi fotografii fãcute în timpul cãlãtoriei prin Ori -
ent.
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ne prezinte cât mai multe aspecte din
viaþa lor culturalã la Novosibirsk. 

Existã ºi o comunitate ro mâ -
neascã la Novosibirsk, nu se ºtie ex act
cîþi membri are, dar românii pe care
i-am întîlnit estimeazã cã ar fi peste o
mie. Trãiesc ºi muncesc aici. Cei mai
mulþi au plecat din Ucraina Sub car -
paticã, dar sunt ºi din Basarabia sau din
þarã: au venit, de obicei, în cãu tarea unui 
loc de muncã ºi s-au stabilit în oraº.

Sosirea noastrã a fost un prilej, o
ocazie fericitã de a se întâlni cu alþi
români ºi de a ne povesti.

Românii pe care i-am întâlnit în
Novosibirsk au fost aproape de noi în
cele câteva zile pe care le-am petrecut
aici. Ne-au primit cu cãldurã ºi cu bra -
þele deschise. Indiferent dacã s-au nãs -
cut în Transcarpatia sau în Basarabia, dacã au fãcut
armata sau ºcoala în limba rusã, ne-am bucurat sã vorbim
aceeaºi limbã ºi sã petrecem o zi alãturi de ei. Au ajuns în
Si be ria în cãutarea unei vieþi mai bune sau mai liniºtite.
Au fa milii ºi ºi-au fãcut un rost aici, chiar dacã duc dorul
locurilor natale ºi al rudelor, rãmaºi departe de ei. 

Sandu Boritnik  a plecat din Moldova sã studieze
sculptura la Sankt Pe ters burg ºi, cu cât a stat mai mult în
Si be ria, cu atât a devenit mai puternic, mai ºcolit. Dupã
prima sa participare la Festivalul de Sculpturi din Gheaþã
de la Sapporo – unde a ºi luat un premiu – a devenit în
anul 2000 iniþiatorul Festivalului de sculpturã în gheaþã
de la Novosibirsk, ajuns la a 8-a ediþie, devenit acum o
tradiþie în Si be ria. Nu e lucru puþin sã cãlãtoreºti dintr-un
capãt de lume în altul ºi sã-þi câºtigi peste tot omenie ºi
cinste, e o lucrare la care ai de cioplit ºi cioplit. Le
strângem mâna tuturor ºi ne bucurãm cã i-am întâlnit. 

Ep. 8 Habarovsk
Am plecat de la Baikal cu Transsiberianul, într-o

dimineaþã foarte rece de aprilie. Calea feratã ocoleºte
lacul Baikal ºi urmãreºte paralel graniþa cu Mon go lia ºi
China, înspre capitala regiunii Estului îndepãrtat, Ha -
barovsk.

Terminatã în vremea imperiului þarist, cam în ace -
laºi timp în care în Amer ica se construia calea feratã de la
At lan tic la Pa cific, Transsiberianul este astãzi mult îmbu -
nãtãþit, electrificat de la Moscova la Vladivostok, pe linii
duble, suportând un trafic impresionant de mãrfuri ºi
persoane.

Aºezat pe trei coline mari pe malul fluviului Amur, 
Habarovsk a primit rangul de oraº în 1880. Cu douãzeci
de ani mai devreme era doar un fort militar aºezat, dupã
cum spune legenda locului, pe spatele a trei balene uriaºe.

Numele l-a primit în onoarea lui Erofei Habarev,
un explorator cazac celebru al acelor timpuri. Astãzi
capitala regiunii are o populaþie de peste o jumãtate de
milion de locuitori ºi o economie puternicã bazatã pe
exploatarea resurselor dinspre nord pânã în Kamceatka ºi 
dezvoltarea relaþiilor comerciale cu China ºi Japonia.

Începuturile vieþii ad min is tra tive ºi culturale ale
oraºului au fost supravegheate de cãtre contele Nikolai
Muraviov-Amurski, primul guvernator gen eral al Si be -
riei de Est.

În vizitã descoperi o mulþime de biserici, ren o vate,
restaurate sau chiar construite re cent, dovadã a faptului
cã ruºii se întorc cãtre valorile spirituale tradiþionale. Îºi
manifestã deschis credinþa, dar nu-ºi uitã nici eroii, mai
vechi sau mai noi. Catedrala cu hramul „Schimbarea la
faþã” a fost terminatã în octombrie 2004 ºi este a treia ca
mãrime din Rusia. Cu pola ei ce se ridicã la 70 de metri
înãlþime este vizibilã din orice punct al oraºului. Acesta
îºi reînvie tradiþiile spirituale nu numai prin construcþia ºi 
renovarea bisericilor. Se construiesc cartiere noi ºi strãzi
mai bune, apar ºi se dezvoltã investiþii pri vate, ºcolile ºi
facultãþile îºi readaptezã profilele, viaþa cul tural-artisticã
are un suflu nou. Pe malul fluviului Amur viaþa curge în
ritm alert. Schimbãrile economice ºi culturale sunt astãzi
mult mai uºor de realizat ºi oferã tuturor posibilitãþi de
muncã ºi de viaþã de neimaginat cu doar câþiva ani în
urmã.

Sosirea echipei la Habarovsk a stârnit un interes
deosebit nu numai din partea autoritãþilor, dar ºi din
partea unui pub lic numeros. În conferinþa de presã de
dinaintea vernisajului, au trecut repede peste formulele
intro duc tive de bun venit ºi au fost chiar pasionaþi de
modul în care arta plasticã se dezvoltã în România. Se
poate spune încã o datã cã nu distanþele sunt barierele
între oameni ºi cã dialogul intercultural ºi pasiunile sunt
cele care îi apropie.

Vizita la Ministerul Culturii a prilejuit alte pro -
puneri de activitãþi care sã contribuie la dezvoltarea rela -
þiilor dintre artiºtii români ºi cei ruºi. Habarovski Krai
este una din zonele multietnice din Rusia. Regiunea este
locul na tal pentru 8 etnii: nanai, nivhi, neghidali, orochi,
ulchi, udeghi, even ºi evenk. Deceniul internaþional al
populaþiilor in di gene din lume declarat de ONU în pe -
rioa da 1994-2004 a stimulat autoritãþile lo cale sã în -
treprindã mãsuri care sã permitã rezolvarea multor pro bleme
sociale ºi eonomice ale populaþiilor na tive din regiune.

Un poet nanai spunea: „Dacã n-am fi avut poveºti
ºi legende poporul meu ar fi murit în per ma frost. Po -
veºtile ºi legendele i-au þinut cald”. 

Mircea Rusu în mijlocul bagajelor care l-au însoþit
la capãtul lumii



Mari prieteni ai românilor:

Jean Nouzille
Dr. Mirel GIURGIU

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

„Logon emprakton kai praxin
ellogimon”.

„Noi cinstim cuvântul lucrãtor
ºi fapta  cu vân tãtoare”.

Grigore Palamas

 Acum câteva zile, în am fi tea -
trul mare al Institutului pentru ºtiinþe
politice din Strasbourg s-au adunat
universitari, diplomaþi, studenþi ºi pa -
sionaþi de istorie ca sã omagieze un
om al cuvântului scris ºi vorbit, care
s-a aplecat o mare parte din viaþa lui,
asupra studiului istoriei sud vestului
eu ro pean, din care a fãcut o adevãratã
profesiune de credinþã. Mare parte din 
activitatea istoricului francez a fost
dedicatã istoriei românilor cãreia i-a consacrat lucrãri
memorabile ce vor ramâne în istoriografia noastrã ca
niºte opere extrem de originale.

Sã amintesc „La Transylvanie terre de con tacts et
de conflits” - „Transilvania pãmânt de con tact ºi de
conflicte”, „La Moldavie” - „Moldova”, prezentatã citi -
torului ca o regiune de sine stãtãtoare a Europei, având de 
suportat destinul tragic al dezmembrãrii forþate, urmatã
de încercãri de deznaþionalizare de cãtre Rusia. Din stu -
diul domnului Nouzille reiese cã de fapt este vorba de o
singurã þarã, de un singur popor vorbind o singurã limbã - 
cea româneascã. Existã o singurã Moldovã, ce se închinã
la un singur Dumnezeu ºi respectã aceleaºi tradiþii strã -
vechi.

În seara zilei de 5 februarie,
Consulatul gen eral al României la
Strasbourg a organizat un colocviu
omagial Jean Nouzille în cadrul
cãruia am avut parte de re cenzia unei
cãrþi apãrutã în decembrie trecut la
Iaºi, la editura Sapientia, in titulatã
„Les catholiques de Mol da vie”, reu -
nind în limba francezã cercetãri amã -
nunþite întreprinse în arhi vele ro mâ-
neºti ºi strãine de cãtre pro fesorul
stras burghez, care aruncã o lu minã a -
parte asupra exis tenþei mai puþin cu -
noscute ºi studiate a unei mi noritãþi
religioase din România.

În acea searã, numãrându-mã
printre participanþi, am putut aprecia
dãruirea ºi interesul pentru fapte le -
gate de istoria noastrã ale consulului
român în capitala alsacianã, domnul
Mar cel Alexandru, discursurile pline
de miez ºi substanþã ºtiinþificã ale

isto ricilor francezi de mult dedicaþi
unor probleme româneºti, este vorba
de ma dame Anne Ma rie Cassoly ºi de
Jean Noel Grandhomme ºi, în fi nal,
discuþiile an i mate purtate între ceilalþi 
participanþi la colocviu, între care nu -
meroºi tineri studenþi care ºi-au gãsit
timp sã ia loc în amfiteatru ºi sã
participe activ la dezbateri. Am
pãstrat un mo ment de reculegere în
amintirea domnului Nouzille, care a
trecut la cele veºnice în urmã cu doi
ani de zile, pe data de 11 februarie
2007.

În încheiere, participanþii au
închinat un „vin d’honneur” pentru
prietenia ºi apropierea pe mai departe

a universitarilor ºi ºtiinþificilor în ale istoriei relaþiilor
franco-române din cele douã þãri.

Pentru cei care nu l-au cunoscut, e im por tant de
rememorat, fie ºi sumar, parcursul ºi devenirea acestui
om de ºtiinþã în pieptul cãruia bãtea o inimã mare pentru
cauze din cele mai nobile...

Jean Nouzille s-a nãscut la 26 mai 1926. A urmat
cursurile  celebrei ºcoli militare de la Saint Cyr - „Coet -
quidan” devenind ofiþer de carierã, par tic i pant la rãz -
boaiele purtate de Franþa în Indochina ºi Al ge ria.
Pa sionat de studiul istoriei, a ajuns sã fie unul din me -
rituoºii profesori ai ºcolii militare de la Saint-Cyr, având
însãrcinarea de a þine cursuri la Universitatea de ªtiinþe
Umane ºi la Centrul de studii germanice de la Stras bourg. 

Ul te rior s-a specializat în studiul is -
toriei Europei de sud-est - a þinut nu -
meroase con ferinþe pe teme ale
isto riei con tem porane, concentrân -
du- se mult asupra istoriei românilor.
În afarã de lu crã rile mai sus men -
þionate, a confe ren þiat, a scris nu -
meroase articole în spe cialitatea sa ºi
a sprijinit ºi sfãtuit ani de-a rândul
tineri doctoranzi ro mâ ni veniþi la
Stras bourg în cadrul unor programe
de schimburi cultu rale între uni ver -
sitãþile europene.

Omul ºi profesorul Jean Nou -
zille era mai întâi de toate un maestru
al comunicãrii în varianta inte lec -
tual- ºtiinþificã, or a tor distins, putea sã 
captiveze auditoriul în câteva clipe,
impresionând de la primele fraze ce le 
rostea, abordând concis miezul unor
evenimente mai apropiate sau mai în -
depãrtate în timpul fizic. Fie cã era

72 AN 10, NR. 1 (32), APRILIE 2009 FAMILIA ROMÂNÃ



vorba de semnificaþia Unirii Prin ci patelor, de culisele
care erau în spa tele scenei pe care se desfãºurau
evenimentele la un mo ment dat, fie cã se discuta despre
Marea Unire de la 1918, profesorul era în posesia harului
comentãrii scrip tice ori dis cur sive dozate cu eleganþa
exprimãrii sim ple, atrãgãtoare ºi nesofisticate, din care
emfaza suficienþei academice, lipsea cu desãvârºire.
L-am ascultat de multe ori, mai ales cã ocaziile nu lipseau 
- ele se materializau  în ceremonii organizate de ziua
naþionalã  a României, de ziua Unirii Principatelor, ori se
depuneau jerbe de flori la monumentul închinat
generalului Berthelot - profesorul þinea sã marcheze
fiecare eveniment cu un discurs plin de miez etalat pe
înþelesul întregului auditoriu... Logosul lui era presãrat
cu anecdotica omului de spirit fin care ºtie sã presare
cristale de umor în substanþa consistentã a ma teriei
istorice aflate în centrul atenþiei la un mo ment dat. Îmi
amintesc cu emoþie o ultimã întâlnire avutã cu dânsul  pe
la mijlocul lui decembrie a anului 2006, când fusese
invitat sã ia parte, alãturi de oficiali ºi de publicul larg, la
concertul de galã al Orchestrei Radiodifuziunii Române
condusã de maestrul Horea Andreescu. Dupã con cert, a
avut loc o recepþie oferitã de Reprezentanþa noastrã la
Consiliul Europei ºi de Consulatul român, cu ocazia
vizitei oficiale a preºedintelui Traian Bãsescu la Stras -
bourg. Nimic nu lãsa sã se întrevadã atunci  ºi nimeni nu
ºtia cã profesorul suferea de câþiva ani de una din acele
boli necruþãtoare care-i mãcina încet trupul, dar nu-i
diminua deloc avântul spiritului, aflat mereu în starea de
efervescenþã a creaþiei ºi a dialogului celui mai spontan
cu putinþã... Dar inevitabilul s-a produs pe la mijlocul lui
februarie a anului 2007 - se împlinesc, aºadar, doi ani de
când ne-am luat rãmas bun de la profesorul admirat ºi
iubit, omul de la care am învãþat multe despre noi înºine
ºi despre trecutul nostru ca români, despre demnitate,
curaj ºi eleganþa dezinvoltã cu care e bine sã abordãm ºi
sã susþinem, cu diferite ocazii, adesea potrivnice, iden -
titatea noastrã româneascã...

În semn de preþuire ºi de neuitare, Consulul gen -
eral al României la Strasbourg, domnul Mar cel Ale -
xandru, însoþit de doamnele con sul Mariana Stoian ºi
Ecaterina Constantinescu, au depus coroane de flori im -
presionante, din partea statului român, la mormântul ce -
lui dispãrut din lume dar rãmas pentru totdeauna în
ini mile celor care l-au cunoscut. Parohul bisericii române 
din capitala alsacianã, preotul Vasile Iorgulescu, a evocat 
cu mult har personalitatea paradigmaticã a aceluia care
binemeritã recunoºtinþa românilor în toate vremile ºi
anotimpurile ce vor veni... Am însoþit sicriul înfãºurat în
culorile drapelului francez ºi am asistat la onorurile mi -
litare acordate celui ce purta uniforma în grad de col o nel - 
zeci de români de toate vârstele ºi profesiile erau prezenþi
alãturi de sute de francezi care au simþit nevoia sã-l
însoþeascã pe ultimul sãu drum.

Ajunºi în faþa gropii mortuare, împreunã cu amicul 
Gheorghe Goldiº - nepot al marelui Vasile Goldiº - am
aruncat o floare ºi un pumn de þãrânã peste sicriu ºi i-am
spus, cuprins de emoþia despãrþirii: Merci mon sieur
Nouzille, nous ne vous oublirons jamais - Mulþumesc
domnule Nouzille, noi n-o sã vã uitãm niciodatã...

M-am numãrat printre cei care au avut norocul de
a-l cunoaºte îndeaproape pe domnul Nouzille, care a fost
cu adevãrat un OM - foarte prietenos ºi plin de bu -
nãvoinþã, ne-a invitat, în urmã cu câþiva ani, sã-l vizitãm
împreunã cu doamna ºi domnul Vasile Vesa, profesor  al
facultãþii de Istorie din cadrul Universitãþii clujene, acasã 
la dânsul, la Strasbourg. Eram însoþit de soþie - Mariana
Silaghi - care îl întâlnise în mai multe rânduri pe profesor. 
Atunci am avut cu toþii parte de multã ospitalitate, de
împãrtãºirea unui sen ti ment de amiciþie ºi convivialitate
pe fondul unor discuþii foarte degajate ºi interesante, la
care doamna Denise Nouzille - soþia amfitrionului nostru
- ºi-a adus o binevenitã contribuþie, inclusiv în materie de
artã culinarã - adevãratã religie la francezi.

Mare ºi plãcutã ne-a fost surpriza când am des -
coperit un colþ românesc al locuinþei gazdelor noastre din
acea zi, rãmasã de neuitat - un colþ ornat cu icoane
bizantine, cu tablouri ºi þesãturi româneºti, toate purtând
matricea autenticitãþii, a farmecului ºi parfumului de aca -
sã, de la noi. Mai târziu mi-am dat seama cã acel spaþiu
restrâns simboliza ºi rezuma la scarã micã o parte din
orizonturile, simpatiile  ºi preocupãrile româneºti de o
viaþã ale profesorului strasburghez ºi ale soþiei sale.

Nelipsiþi erau dânºii de la spectacolele susþinute de 
artiºti de marcã veniþi din România, ori de la concertele
de colinzi care aveau loc în ambianþa plinã de farmec a
Crãciunului, la Biserica Ortodoxã Românã din Stras -
bourg. De multe ori fusese profesorul în þara noastrã,
adesea la Cluj, de care-l lega colaborarea cu colegii sãi de 
la facultatea de istorie, materializatã în numeroase tratate
ºtiinþifice de mare înþeles, apãrute în limba francezã ºi în
cea românã - unele dintre aceste cãrþi fiind rodul prie -
teniei sale strânse cu profesorul Vasile Vesa ºi cu alþi
cercetãtori de marcã dintre care l-aº numi pe istoricul me -
di eval ist Ioan Aurel Pop, care nu de mult a conferenþiat
cu mare succes de pub lic, la Universitatea „Marc Bloch”
din Strasbourg.

 Dintre scrierile cunoscute de noi sã amintim ope -
rele de autor ale lui Jean Nouzille:

Le Prince EugPne de Savoie et les problPmes des
confins militaires autrichiens 1699-1739, ThPse de doc -
torat d’Etat, Strasbourg, 1979;

Batailles d’Alsace (en col lab o ra tion), Strasbourg,
1989;

Histoire et frontiPres, l’Autriche et l’Empire Ot to -
man, Paris, 1991;

La Transylvanie. Terre de con tacts et de conflits,
Strasbourg, 1993;

Transilvania. Zonã de contacte ºi conflicte, Bu -
cureºti, 1995;

Transylvania. An Area of Con tacts and Con flicts,
Bu cha rest, 1996

Calvarul prizonierilor de rãzboi români în Alsacia 
- Lorena 1917-1918, Bucureºti, 1997;

Transylvania. Horos epafon kai agonom, Athenes, 
1997;

La Moldavie, Strasbourg, 2004;
Les Catholiques de Moldavie, Iaºi, 2008;
Moldova. Istoria tragicã a unei regiuni europene,

Chiºinãu, 2005. 
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Eugen Ionescu
- în ipostaze mai puþin cunoscute -

George CRISTEA
Ziarist, cercetãtor literar ºi cul tural, Stock holm 

Am avut privilegiul de a sta câteva momente în
preajma marelui dramaturg cu ocazia unei vizite pe care
maestrul a fãcut-o la Stock holm cu doi ani înainte de
dispariþia sa. Fusese invitat la Institutul Suedez pentru
Relaþii Externe pentru a þine douã conferinþe ºi sã se
întâlneascã cu ziariºtii.

Din diferite mo tive, la primul gen de man i festãri
nu am putut participa dar la conferinþa de presã am fost
prezent. Eram 15-17 persoane – ziariºti ºi publiciºti sue -
dezi ºi strãini acreditaþi la Stock holm.

Am fost invitaþi sã ne aºezãm în semicerc, în jurul
lui ºi o fãcurãm în grabã, fericiþi cã stãteam la 3-4 metri
de dânsul, cã-l puteam analiza în detaliu.

De o modestie rar întâlnitã – nici urmã de vreo
atitudine arogantã pe care celebritatea-i mondialã i-ar fi
putut-o conferi, dãduse la venire mâna cu fiecare dintre
noi ºi ne invitã sã-i punem orice întrebãri voiam. Alãturi
de dânsul, ataºatul cul tural al Ambasadei Franþei care îl
însoþea, era gata sã intervinã ºi sã-l ajute dacã era cazul,
cu orice, cãci maestrul era deja vizibil suferind; iar puþin
de-o parte, într-un colþ, voind sã se facã observatã cât mai 
puþin, stãtea soþia sa, în acelaºi scop.

Dramaturgul avea o voce obositã, slãbitã dar caldã
ºi cu un timbru plãcut, care ne-a cucerit imediat. Vorbele
îi erau curgãtoare, mãsurate, nimic gratuit. Avea un far -
mec de bunic înþelept care stãtea de vorbã cu nepoþii sãi ºi 
l-am fi ascultat o zi întreagã. A fost o revelaþie pentru
mine ora petrecutã în preajma-i; ni s-a descoperit ºi altfel
decât îl ºtiam pânã atunci din cãrþi ºi piese, ca o fiinþã
umanã obiºnuitã cu gândurile ºi preocupãrile cotidiene.

Era profund religios, profund anticomunist ºi pro -
fund preocupat de soarta umanitãþii. Credea în Fiinþa
Supremã ºi în valorile mo rale pe care religia creºtinã le
propaga; avea un adevãrat cult pentru familie ºi în cursul
conferinþei de presã ne-a pomenit de câteva ori cu afec -
þiune de soþia ºi fiica sa, ca sprijin pe care l-a primit din
partea lor prin simpla lor prezenþã în preajma-i.

Era incisiv la adresa intelectualitãþii franceze a
anilor ’60 – ’70 ai secolului trecut, care milita pentru
comunism, ridicând în slãvi „realizãrile epocale” din
Estul Europei, mai ales pe cele din fosta Uniune So -
vieticã. Era fãrã cruþare în primul rând faþã de Sartre pe
care unii îl caracterizau drept „conºtiinþa lumii”. Ma -
estrul ne-a declarat cã, în opinia sa, cel vizat reprezenta
de fapt mult mai bine „inconºtienþa lumii”!

Era la curent cu problemele de poluare a mediului
înconjurãtor ºi cu „gãurile negre” de ozon din atmosferã
ºi se mira cum pot oamenii merge cu ochii mari, deschiºi, 
spre autodistrugere.

În cadrul întâlnirii au fost ºi momente mai amu -
zante: unul dintre cei prezenþi, pe care îl ºtiam cãci era de

origine românã (nomina odiosa), un pic cam plin de sine – 
cel puþin aºa mi s-a pãrut – crezu de cuviinþã sã-l întrebe
pe Eugen Ionescu dacã mai scrie poezii: Citez din
memorie: „ªtiþi – zicea preopinentul, avântat – cu ani în
urmã lucram la televiziunea românã ºi eu am fost primul
care v-am citit versurile, prezentându-vã astfel publicului 
românesc; mai scrieþi poezii?”

Omul se aºtepta probabil la elogii ºi mulþumiri din
partea maestrului pentru cã „îl lansase în România” ºi era
numai ochi ºi urechi în aºteptarea rãspunsului. Parcã îl
vãd pe Eugen Ionescu: pânã atunci spontan, degajat, tãcu
de data aceasta câteva secunde bune la rând, privi în jos ºi
apoi rosti gânditor, fãrã sã-ºi ridice ochii:

- …Mda… Îmi aduc aminte de acele versuri ºi mi-e 
ruºine de ele!

Vã închipuiþi cât de ºifonat s-a simþit confratele
nostru cãci la sfârºit a fost primul care a pãrãsit sala în
grabã, fãrã nici un salut de rãmas bun.

Un alt ziarist, de data aceasta suedez get-be get, l-a
întrebat dacã crede în lucruri supranaturale.

Maestrul a rãspuns cã se întâmplã o mulþime de
fenomene ciudate în jurul nostru ºi îl trimite la un articol
pe care el, maestrul, îl publicase cu ani în urmã, în revista
X, anul Y, numãrul Z.

Nu mã interesa atunci problema, am ignorat-o, aº
putea sã spun chiar cã am ºi uitat-o când re cent, „absolut
din întâmplare” – vorba poetului, într-un anticariat din
Stock holm, în care intrasem sã vãd „noutãþile”, mi-a
cãzut în mâini un ex em plar vechi de peste 30 de ani
dintr-un pe ri odic literar în limba francezã, scos la Paris de 
intelectualii refugiaþi din diferite þãri din rãsãritul
Europei, cu numele „Ca hiers de l’Est”. L-am deschis din
simplã curiozitate ºi, ce sã vezi? Primul articol, intitulat
„Evenimente inexplicabile care mi s-au întâmplat sau
care mi-au dat de gândit”, sub semnãtura lui Eugen
Ionescu, nu era altul decât cel indicat de maestru zia -
ristului suedez la Stock holm, în 1992! Brusc, mi-am
amintit de tot ce am evocat mai sus ºi n-am stat mult pe
gânduri. Am cumpãrat revista (nici nu costã mult, sue -
dezii nu sunt foarte numeroºi vorbitori ai limbii lui Mo -
liPre) ºi am citit cu aviditate cele povestite. Sunt lucruri
cel puþin curioase cele relatate de Ionescu ºi apropiate de
înþelegerea fiecãruia dintre noi cãci, aº putea spune, ori -
cui i s-au întâmplat sau i se întâmplã fapte pe care logica ºi 
felul nostru de gândire nu ºtiu cum sã le explice. O selecþie
mãcar din acest articol, m-am gândit cã nu poate fi decât
binevenitã pentru cititorul român, fãrã acces în acele
timpuri la publicaþiile de acest fel care apãreau în Occi -
dent: o ocazie de a-l cunoaºte mai bine pe Eugen Ionescu
ºi un motiv de reflexie.

Iatã câteva din gândurile lui Eugen Ionescu le gate
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de fenomenele supranaturale ºi o selecþie din povestirile
sale ciudate publicate în revista mai sus amintitã, nr. 1 din 
ianuarie 1975, pp.1-13.

Mai întâi naºterea mea. Apoi, existenþa, adicã
faptul de a fi aici, sau pur ºi simplu de a fi… Existenþa
uni ver salã. Lumea care mã înconjoarã. Misterul morþii.
În fond, totul este mis ter: astfel de exemplu viaþa coti -
dianã, tot ce se petrece. Existenþa altora. Ceilalþi: faptul
cã eu nu sunt ei sau cã ei nu sunt eu. Suferinþa, bucuria,
binele ºi rãul. Surprinzãtor, faptul de a ne obiºnui cu
existenþa în aºa mãsurã încât ea sã ne parã absolut nor -
malã. Surprinzãtor, faptul de a descoperi în acest haos
puncte de reper: sã poþi sã te deplasezi de la un loc la
altul, sã prevezi la termene mai mult sau mai puþin
scurte. Sã vorbeºti, sã gândeºti. Sã fii mai mult sau mai
puþin înþeles de cãtre alþii. Sã înþelegi mai mult sau mai
puþin pe alþii. Eu nu am crezut niciodatã cã nu poþi
comunica cu alþii. Incomunicabilitatea ar putea pãrea
mai logicã, dacã-mi este permis sã întrebuinþez acest
cuvânt. Oricine înþelege pe oricine, dacã se doreºte acest
lucru, fãcând un mic efort, dând lãmuriri, vorbind. Cu
adevãrat, ceea ce este de mirare este de a ne înþelege unii
pe alþii. S-a crezut cã una din temele principale ale
scrierilor mele a fost aceea a necomunicabilitãþii. Este o
greºealã. Nu am cãutat sã ilustrez ideea con form cãreia
comunicarea este imposibilã. Uneori, desigur cã poate fi
vorba de neînþelegeri minore dar acestea se pot rezolva.

În acelaºi timp, noi trãim cu toþii într-o ignoranþã
fun da men talã, esenþialã. În neînþelegerea absolutã. Înþe -
legerea relativã este întru totul posibilã dar numai în
interiorul acestei existenþe limitate. Surprinzãtor, cã
fiind conºtienþi de faptul cã nu vom ºti niciodatã nimic
din ceea ce este „dincolo” de aceste limite, cea mai mare
parte din oameni nu sunt surprinºi de acest lucru. Ei sunt
pacienþi, ac ceptã, nu aºteaptã ceva anume, nu aºteaptã
nimic sau foarte puþin! „De ce?” ºi „Cum?”, „Ori -
ginea” ºi „Scopul” nu îi tulburã deloc. Nici. „Ce sunt
toate acestea?”

Problemele lui „de ce” ºi a lui „cum” în interiorul 
istoriei umane sunt chestiuni la care ei pot aduce rãs -
punsuri juste sau nu. De exemplu, de ce rãzboaiele, de ce
revoluþiile, cum vin bolile, ce se poate face pentru a le
trata, a le vindeca sau a le agrava; de ce ploaia, de ce
furtunile, de ce seceta. Oamenii ºtiu cum sã facã ceea ce
trebuie fãcut pentru a obþine recolte, sã creascã plante.
Ei ºtiu cum sã facã pentru a realiza mijloacele de trans -
port, construcþii – ºi multe, multe alte lucruri… Bine -
înþeles, toate acestea nu ne pot ajuta sã depãºim pereþii
ignoranþei fundamentale. Înþelegerea micilor lucruri, a
lucrurilor din in te rior, explicaþia lor, le þine loc pentru o
explicaþie a inexplicabilului.

Ceea ce pre cede nu are nimic de a face cu ceea ce
urmeazã…

Existau, unul lângã celãlalt, doi copaci mari în
parcul pub lic în care mã plimbam, chiulind de la lecþiile
de la liceu, cu amicul meu V. Deodatã auzii zgomotul
unei cãderi, amortizate de frunzele ºi crengile care mi-au 
atins spatele. Unul din arbori cãzuse la un pas, la o
secundã, înapoia mea.

Câþiva ani mai târziu, mã plimbam prin acelaºi loc 

cu viitoarea mea soþie. Fu al doilea copac care ne cãzu
chiar la picioare de data aceasta, în faþa noastrã. La o
secundã aproape!…

Mã aflam cu soþia mea într-un mic oraº românesc
de provincie. Sosiserãm în ajun, seara târziu. Cerusem o
camerã la unicul ho tel din localitate. Cu greutate, am
fost acceptaþi. În fine, am fost conduºi la camerã. Pentru
a sosi acolo, trebuia traversat un fel de hol sau sa lon plin
de liceeni, de militari ºi de prostituate care ne priveau
miraþi. A doua zi de dimineaþã, dupã ce dormiserãm pe
jumãtate îmbrãcaþi din cauza cearceafurilor murdare,
acoperite cu tot soiul de pete suspecte, m-am îndreptat
spre fereastrã ºi o deschid. Era un fel de balcon vechi de
lemn. Înaintez. Privesc în jos, la dreapta, la stânga,
artera prin ci palã a oraºului, prãfuitã, cãci era
neasfaltatã, mãrginitã de case urâte ºi joase. În
depãrtare, strada se pierdea, dupã ce traversa oraºul,
înspre câmpuri. Exista totuºi un liceu în acest oraº. Ba
chiar douã: un liceu de fete ºi unul de bãieþi. Soþia mea
venise pentru a ocupa catedra de filosofie ºi de drept la
liceul de fete. Imposibil de acceptat, gândeam eu. Mã
întorc, pentru a intra în camerã. Fãcui un pas. Atunci
când de abia am ridicat celãlalt picior, balconul se
prãbuºi cu un zgomot asurzitor. Din fericire, nimeni nu
trecea pe trotuar în clipa aceea.

Accidentul nu m-a nici speriat, nici surprins. Ceea
ce gândeam ºi i-am spus ºi soþiei mele a fost cã era
imposibil ca ea sã accepte acest post. Ea însãºi era
decisã sã-ºi dea demisia.

La Bucureºti. Nu aveam încã 14 ani. Sosiserãm de
la Paris de douã sau trei luni. Dupã masa de prânz eram,
mama, sora mea ºi eu, aºezaþi în mica încãpere care
servea drept sa lon, în jurul unei mese rotunde, destul de
joase. Pe faþa de masã brodatã, era aºezat un vas mare,
în stil chinezesc cu imagini pictate, reprezentând, ev i -
dent, chinezi ºi chinezoaice în cos tume tradiþionale.
Brusc, fãrã sã-l fi atins careva dintre noi, vasul se sparse
în mii de bucãþele. Mama se ridicã, îºi puse mâna pe
obraz ºi þipã: „A murit mama!” – „N-are nici o le -
gãturã!” – am zis eu. Mama se calmã. Nu eram prea
miraþi de faptul cã vaza se spãrsese în bucãþele atât de
numeroase ºi de mici, cu toate cã, chiar dacã vasul ar fi
fost crãpat, el nu s-ar fi spart în acest fel. Nimeni nu
împinsese vaza. Nu se întâmplase nici o zguduire, nici un
cutremur de pãmânt. ªi chiar dacã s-ar fi întâmplat un
cutremur!…Au fost strânse miile de cioburi fãrã a în -
cerca sã ne explicãm acest fenomen. Spre searã, primim
o tele gramã de la Paris; bunica mea murise, dupã soco -
tealã, chiar în momentul când vaza se fãcuse þãndãri!

ªtiu! Visele care ne avertizeazã ºi cele de pre -
viziune sunt cunoscute de psihologi dintotdeauna. În
Occident nu le putem crede pentru cã pentru noi, eve -
nimentele se petrec în timp. Noi avem o gândire cauzalã.
Ex istã un „înainte” ºi un „dupã”, acesta din urmã fiind
un efect al primului. Înainte, dupã, cauzalitate, timp.

Orientalii nu sunt înþeleºi de cãtre occidentali
pentru cã orientalii vãd lucrurile altfel decât noi, într-un
ansamblu de corelaþii ºi de semnificaþii. Aceasta în -
seamnã, ev i dent, un alt fel de a-þi explica lumea, orice
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adevãr nefiind decât explicaþia pe care noi putem sã o
dãm despre un lucru; explicaþie subiectivã, valabilã
într-un sistem, al unui com plex cul tural. Pentru a admite
aceste fenomene, de neînþeles pentru mentalitatea
noastrã, pentru logica noastrã, ar trebui sã substituim
deci gândirii noastre istorice, cauzale, o gândire ºi o
imaginaþie spaþiale, o figurare spaþialã ºi nu una tem -
poralã. Dacã noi am putea sã nu istoricizãm, am avea o
altã reprezentare a lumii, orice lucru fiind în spaþiu: o
explicaþie necauzalã a lumii.

Eram singur cu P.B. în atelierul acestuia. Nici un
televizor, nici un aparat ra dio. Auzirãm deodatã câteva
fraze muzicale, sunetele unui in stru ment cu coarde. Am
reperat de îndatã locul de unde acestea veneau, un col -
þiºor în spatele unei canapele. „Este ra dio-ul ºi fãrã
îndoialã undele sale rãtãcite au ajuns pânã aici!” „Da,
zisei eu, trebuie sã se fi produs o anumitã dezordine în
transmisiunea undelor ºi colþul peretelui a servit drept
re cep tor ilegal!”

N-am sã vorbesc despre anumite fapte foarte ba -
nale care ni se întâmplã tuturor: sã ridici receptorul
telefonului pentru a chema pe cineva; numãrul for mat
este ocupat. Închizi ºi revii. E persoana care la capãtul
celãlalt al firului încerca sã te sune ºi ea. Se întâmplã de
asemenea sã te gândeºti intens la o persoanã timp de un
sfert de ceas, o orã, pânã în momentul când acea per -
soanã te sunã la telefon sau vine la uºã. Este aproape un
joc de societate. Foarte des se întâmplã, când eºti cu o
persoanã intimã, sã-i pui men tal o întrebare la care ea
sã-þi rãspundã cu voce tare.

La Bucureºti, într-un res tau rant cu or ches tra. Mã
aflam acolo cu doi prieteni: I. care avea anumite puteri
mintale ºi Z. care era un personaj foarte sensibil. I. mã
întrebã care este bucata muzicalã pe care aº vrea s-o aud
cântatã de orchestrã. I. îmi spune sã mã gândesc. Îmi zise:
Z. o sã-þi rãspundã. I. îl fixã pe Z., Z. reflecteazã, se
concentreazã. Dupã puþin, Z. îmi spuse care este melodia 
pe care voiam s-o ascult. E bucata pe care or ches tra
începu s-o interpreteze câteva min ute mai târziu. În tim -
pul serii am repetat experienþa de trei ori, cu succes!

Am avut de asemenea ºi false povestiri, aver tis -
mente aiurea, întâlniri ratate cu fantome. Astfel, într-o
noapte, visez un numãr de loz la Loteria Naþionalã. La
trezire, nu-mi mai amintesc decât ultimele douã cifre: 78. 
Aleg o tutungerie unde se vindeau astfel de bilete, gãsesc
unul care se terminã cu 78. La tragere, nici un loz
câºtigãtor care sã se sfârºeascã cu aceste cifre.

Trebuia sã plec la Londra. Soþia mea o vede pe
mamã-sa în vis. De multã vreme nu mai fãcuserãm nici
un parastas pentru dânsa. Soþia mea, neliniºtitã, mã rugã 
sã nu iau avionul. „De ce?” – întrebai eu. „Mama nu te
sfãtuieºte!” ªi ea a repetat: „Prãbuºire, atenþie, prã -
buºire!” N-am luat avionul, ci am cumpãrat un bilet de
tren la vagonul de dormit… Plec la data fixatã. Mã
instalez în compartiment… Iau un somnifer. Mã trezesc a 
doua zi dupã orele 11, vremea era frumoasã ºi noi eram
pe mare, deºi ar fi trebuit sã fi ajuns la Londra de
dimineaþã la orele opt.

Cer lãmuriri impiegatului de la vagonul de dormit. 
Expresul Bruxelles Zu rich deraiase în timpul nopþii. Fu -
seserã victime multe. Trenul nostru reuºise sã se o preas -
cã la 200 metri de vagoanele rãsturnate. „A fost zgomot
mult, îmi spuse impiegatul. N-aþi auzit nimic? Aveþi un
somn profund!”

Mama soþiei mele dãduse o informaþie in ex actã.
Nu era vorba de un avion, pe care nu trebuia sã-l iau, ci
de tren. Scãpasem totuºi ºi de catastrofa feroviarã. Pro -
babil cã avuseserã loc rumori confuze între morþi... Im -
pre ciziune, suflete greºit informate!…

Mã aflam la Marsilia la sfârºit de au gust 1944.
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„Trenul parizian” - Cristina
Rubalcava, 1986 (1.95 x 3.95 m).

Artista mexicanã a imortalizat lumea
artisticã a capitalei franceze din acei
ani. Pictura a fost descoperitã la
Museo Ralli, Bar rio Beverly Hills,
Punta del Este, Uru guay, de domnul
prof. George Cristea, care ne-a ºi pus
la dispoziþie imaginile. Domnia sa i-a
identificat, printre protagoniºtii
tabloului, pe Eugen Ionescu ºi soþia
sa, Rodica. 



Debarcarea Aliaþilor avusese loc în Sudul Franþei, dar
oraºul nu era încã eliberat. În acelaºi timp însã, in -
surecþia izbutise. Eu locuiam la o familie de prieteni,
poetul Leon-Ga briel Gros ºi soþia sa Mickey. Era un mic
apartament la al nouãlea etaj pe bd. Pas teur, între fortul
St. Jean ºi fortul St. Nicolas, puternic þinute de germanii
regrupaþi în aceste fortãreþe. Tunurile de pe vapoarele
engleze sau americane trãgeau asupra oraºului. Auzeam
canonada bine.

Un pic înspãimântaþi dar mai presus de toate fe -
riciþi, glumeam. Ga briel Gros ºi cu mine ne aflam într-o
încãpere care le þinea loc de sa lon. Beam pastis, nor mal,
aºteptând sã mergem la masã. Soþia lui prepara prânzul
în bucãtãrie. Vine pentru a ne anunþa cã masa e gata. Ne
ridicãm. Facem câþiva paºi în direcþia bucãtãriei. De
abia ajunserãm la uºã cã auzirãm un zgomot in fer nal de
fereastrã spartã. Ne întoarcem sã vedem ce s-a în tâm -
plat. Efectiv, nu mai exista fereastrã. Iar pe fotoliul pe
care stãtusem eu ºi-l pãrãsisem doar cu câteva secunde
în urmã, poposea o schijã enormã de obuz. Am scãpat de
puþin! Dar nu ºi portretul poetului Ilarie Voronca al
cãrui cadru în sticlã fusese fãcut þãndãri iar figura lui
avea o lungã tãieturã de la tâmplã la bãrbie. Câteva luni
mai târziu, la Paris, poetul se sinucidea.

Dupã cum se poate constata din lectura de mai sus,
Eugen Ionescu este preocupat în cazul de faþã de o temã

extrem de gravã, aceea a ignoranþei ºi nepãsãrii noastre
totale faþã de Universul în care trãim (ne referim desigur
la mediile intelectuale).

Consecinþa acestei atitudini este cã o serie de eve -
nimente ieºite din comun pe care le trãim – coincidenþe
stranii, avertismente misterioase prin vise, perceperea
unor fenomene care nu sunt în raza simþurilor, precum ºi
transmiterea gândurilor la mare distanþã, fãrã intermediul 
organelor de simþ obiºnuite (cu alte cuvinte telepatia) –
nu le putem explica „raþional” ºi le expediem într-un coº
cu „fenomene paranormale”. Unii le dramatizeazã, sunt
cuprinºi chiar de teamã, le con siderã avertismente ale
unor forþe supranaturale care nu se ºtie dacã reprezintã
spiritele binelui sau ale rãului. Eugen Ionescu, dupã cum
am vãzut, nu face parte dintre aceºtia. I s-au întâmplat
atâtea dar nu este convins de rolul lor de avertizor. Ca
dovadã, el trateazã cu umor cazurile de previziuni „aiu -
rea” – dupã cum se exprimã el însuºi, cu vise avertizând
„pe dos”, dacã nu chiar false.

De remarcat este faptul cã, odatã în plus, Eugen
Ionescu se dovedeºte un narator în acelaºi timp plin de
farmec ºi profund, care îl face pe cititor sã se gândeascã la 
textul parcurs mult dupã ce l-a terminat ºi sã se strã -
duiascã a-ºi aminti de propriile întâmplãri ieºite din co -
mun pe care le-a trãit. Încercaþi, nu este greu: fiecare am
avut astfel de experienþe!

Stock holm, martie 2009

Ioan Es Pop laureat al Premiului pentru
Poezie Niram Art 2009

Ioana DRAGOTÃ

Niram Art – revistã de artã plasticã, înfiinþatã în 2005, la Ma drid, 
a primit, în 2007 premiul MAC pentru presã decernat de Miºcarea de
Artã Contemporanã din Portugalia, pentru cea mai bunã publicaþie de
artã, iar în 2008 premiul MAC pentru „munca excelentã depusã în
serviciul Artei”.

Espacio Niram – spaþiu de vis în care arta este suveranã; în -
cepând de la podele, pereþi, mobilier unicat, lumini, pânã la eve -
nimentele sãptãmânale ce se des fãºoarã aici: seri de muzicã, poezie, de
di a log cul tural, lansãri de carte, expoziþii în Galeriile de Artã Nicole
Blanco ºi câte ºi mai câte, Bar & Lounge, inaugurat în 2008, în inima
Madridului ºi deschis între orele 15 – 3.

Editura Niram Art, infiinþatã în 2009 la Ma drid.
Premiile Niram Art pentru poezie, acordate în cepând cu acest an.

Toate cele enu mer ate mai sus au în comun dorinþa de a crea cãi
de comunicare, punþi de legãturã, de a face cunoscutã ºi de a promova
arta în gen eral, arta ro mâ neascã în spe cial. ªi mai au în comun numele
plin de strãlucire ºi cu o muzicalitate aparte: Niram, nume ce se
identificã din ce în ce mai mult cu universul artei de calitate, cu
originalitatea, cu eli berarea prin culturã, cu deschiderea porþilor ºi
oferirea unui spaþiu privilegiat de întâlnire a artelor ºi diverselor culturi. 

Este greu de crezut cã toate aceste realizãri, alãturi de expoziþii
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per sonale de picturã în di verse þãri, de pu blicaþii în fiin -
þate, de susþinerea a numeroase proiecte ce promoveazã
cultura românescã se datoreazã unui tânãr de doar 35 de
ani: pictorul român stabilit în Spania, Ro meo Niram.

În fabulosul Espacio Niram, decupaj ar tis tic ºi
sustragere din realitate, se întâmplã mereu ceva nou. În
luna februarie a acestui an a fost inauguratã Cafeneaua
Literarã Di a log Eu ro pean, loc de promovare ºi cu -
noaºtere a scriitorilor români ºi spanioli contemporani. În 
cadrul acestei prime ediþii au fost acordate ºi pre miile
anuale Niram Art1, pentru activitatea literarã desfãºuratã
în spaþiul eu ro pean,  poeþilor români Claudiu Komartin,
din Bucureºti ºi Ioan Es Pop, unul dintre cei mai originali
ºi valoroºi poeþi pe care i-a dat Maramureºul. Cu aceeaºi
ocazie, poetelor spaniole Lola Con ºi Carmen Rubio li
s-au oferit diplo mele de onoare Niram Art 2009.

Nãscut la 27 martie 1958, în satul Vãrai, judeþul
Maramureº, Ioan Es Pop este absolvent al Facultãþii de
Filologie din Baia Mare. Dupã absolvire, este repartizat
ca profesor de limba ºi literatura românã în comuna
maramureºeanã Ieud, unde lucreazã timp de ºase ani
1983-1989. Este semnificativ faptul cã volumul de poezii 

cu care debuteazã în 1994 poartã titlul Ieudul fãrã ieºire.
În 1989 poetul pleacã la Bucureºti, unde se angajeazã ca
muncitor necalificat la Casa Poporului. Evenimentele din 
decembrie 1989 aduc însemnate schim bãri ºi în viaþa sa,
ca ºi a mi lioanelor de români, care au în cer cat sã-ºi
reconfigureze tra seul profesional în conformitate cu aspi -
raþiile per sonale. Intrã în ac ti vi ta tea publicisticã, anga -

jându-se la re vista Luceafãrul. În prezent este jur na list,

ed i tor-ºef al Ziarului de dumi nicã, supliment cul tural al

Zia rului financiar ºi se nior ed i tor al revistei de ºtiinþã,

tehnologie ºi cã lã torii Des coperã.

A publicat, pânã în prezent, pe lângã Ieudul fãrã
ieºire, ur mã toarele vol ume de poezie: Porcec (1996),
Pantelimon 113 bis (1999), Rugãciunea de antracit
(2002), Pe trecere de pietoni (2003), Lumile li vide
(2004), no exit (2007); este pre zent cu versuri ºi prozã în
di verse publicaþii literare ºi antologii. Op era sa poeticã se 
bucurã de multã apreciere, dovadã numeroasele premii
obþinute, dintre care amintim: Premiul Uniunii
Scriitorilor din Ro mânia pentru Ieudul fãrã ieºire (1994), 
Pantelimon 113 bis (2001) ºi Petrecere de pietoni
(2004), care a primit ºi premiul ASPRO2 în ace laºi an,
Premiul „Mihai Eminescu” al Academiei Ro mâne pe
anul 1999 etc. Ioan Es Pop a primit în anul 2004 Ordinul
Meritul Cul tural în grad de ofiþer.3

Dupã cum se vede, premiul Niram Art 2009, vine sã 
completeze ºi sã dea un plus de strãlucire unei remarcabile
cãrþi de vizitã poetice. Mai grãitor decât orice co mentariu,
iatã un mesaj al lui Ro meo Niram pentru Ioan Es Pop:

A fost o onoare pentru mine sa te întâlnesc. Îi
rãmân re cu nos cãtor lui Gelu pentru aceastã acþiune care 
ne-a adus atâta luminã din România. Încã mã lupt cu
aceastã carte de poezie pe care am avut privilegiul sã o
primesc per sonal de la Ioan Es. Pop, carte ce m-a tran -
sformat în cel mai împãtimit FAN al poetului.

Îmi aduc aminte de un mesaj primit de Mihail
Sebastian în ‘40 de la un coleg de breaslã: „Fãrã dra -
goste îþi trimit salutul meu de arme”.

Mie acum îmi vine în minte doar: Cu toatã dra -
gostea îþi trimit salutul meu fãrã arme.

Frumoase cuvinte, din fru mu seþea celui care le-a
trimis ºi a celui care le-a primit!
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Ioan Es Pop ºi Claudiu Komartin

1 Informaþii suplimentare pot fi gãsite în articolele semnate de Eva Defeses ºi George Roca în revista AGERO, Stuttgart,
www.agero-stuttgart.de, de unde provin ºi imaginile care ilustreazã articolul.

2 Asociaþia Scriitorilor Profesioniºti din România

3 Informaþii preluate din caietul biobibliografic aniversar Ioan Es Pop, editat de biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu” Baia Mare, în 2008,
realizat în cadrul Serviciului bibliografic de: Ana-Maria Brezovszki, Ana Grigor ºi Florina Vanciu.



Citind din Aus tra lia versurile unui poet basarabean
stabilit în România 

George ROCA vi-l prezintã pe poetul
basarabean: IGOR URSENCO

Scurte date biografiece:
URSENCO Igor, nãscut la 9 februarie 1971 în

localitatea ªiºcani din Republica Moldova. Critic literar,
scriitor, sce nar ist ºi traducãtor. Stabilit re cent la Baia
Mare.

1995-98 - Studii postuniversitare (doctorat), Ca -
tedra de literaturã contemporanã, Universitatea de Stat
din Moldova (USM), Chiºinãu

1990-95 - Facultatea de Litere, USM, Chiºinãu
1986-90 - Liceul ped a gogic, Cãlãraºi
Criticã literarã: 
- Prefaþa la cartea „Amo Christum” (2007) de An -

gela Ma rina Glodici 
- Postfaþa la cãrþile „Nu mã opri” (2006), „Fericiri

pãmântene” (2008) de Angela Ma rina Glodici
- Studii literar-teologice la carþile lui Dorin Plos -

caru („Peºtele albastru” ºi „Peºtele pe uscat”)
- Studiu teoretico-literar la romanul „Gesturi” de

Em. Galaicu Pãun
 Eseuri literare teoretico-prac tice: 
- „Postmodernismul. Între insuficienþa (id)entitãþii

ºi carnavalul existenþial”
- „Lirica moldoveneascã actualã din perspectiva

atributelor comune modernismului ºi post moder nis mu lui”
- „Rãbdarea lui Tiresias” etc.
Tezã de doctorat în filologie: „Sub scalpul Mne -

mosinei: omnigrama intertextualã” (anamnezã culturalã
absolutã ori libertate auctorilalã nelimitatã?)

Tezã de licenþã: „Discursul literar: între mis ti -
ficare ºi cenzurã” (O descindere dantescã în purgatoriul
totalitarist sovietic)

Poezie:
„Lo gos”, tatãl meu: mama mea „Imago” : An -

tologie de texte archetipale (supravegheate po etic între
1987-1992)

Alte lucrari teoretice ºi publicistice (în ma nuscris)
Scenarii film: 
- „Arcanum Fibonacci” (Scenariu ficþiune scurt -

metraj. Genul: tragedie archetipalã)
- „Blocul Al Nouãlea Cer” (Scenariu ficþiune lung -

metraj dupã motivele romanului „Simion Liftnicul - Ro -
man cu Îngeri ºi Moldoveni” de Petru Cimpoeºu.
Pa ra bolã po lit ico-teologicã, tragicomedie)

Ac tor: rol spo radic în secvenþele din pelicula artis -
ticã  „One of the Hol ly wood Ten” (2000) regizatã de Karl 
Fran cis, alaturi de Jeff Goldblum (starul din filmul „Ju -
ras sic Park”) ºi Greta Scacchi

Publicã în mass-me dia maramureºeanã: „Gla sul

Maramureºului”, „Nord literar”, „Necenzurat”, „Graiul
Maramureºului” etc. 

Traduceri: din rusã, spaniolã ºi englezã. 
Laureat al Festivalului de muzicã folk „Galbenã

Gutuie” (Prima ediþie, 1990, Chiºinãu)
Con tact: 
proteuro@gmail.com; proteu@proteu.ro 

UNIVERSUL „URSS & CO”1

(Impulsul cos mo gonic originar,
 brevetat chiromantic)

În Cãlãtoriile mele de Gul liver adolescentin,
intangibile
rãmâneau doar globulele roºii de sânge
ºi cele 80 la sutã de apã
din dovada terestrã a corpului: în apa sacrã a Gangelui
zilnic 
îmi spãlam tãlpile
ºi creºtetul
înfierbântat – în Amazonul sãlbatic...

A fost o vreme când/ fluviul Volga mi-a curs
prin toate venele/ tinereþelor/ mele oficiale, dar 
de fiecare/ datã se revãrsa,/
din matca preconºtientului,/
blestematul râu/ Prut: 
pitit în dreptul „liniei inimii”/ din 
palma mea stângã/ - ca o lamã de/ baionetã a sorþii…/

Într-un timp archetipal mi-am jelit,/ între Tigru ºi Eufrat,/
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sorþile netrãite,/ invadate de personajele literare ale
lumii./

Îl vedeam adesea pe Walt Whit man/ plantându-ºi singur/
Gazonul/ pe acelaºi sens/ cu paralela 45/
ºi de fiecare datã / îmi trãgeam corabia mai la est/
de râul Bâc ºi mai la umbrã/ de Ni ag ara,/ unde încape 
toatã Dunãrea/ cu apã tulbure cu tot…/ 
Dar când mancurþii1 hrãniþi cu istoria/ transmisã în di rect/ 

la ºtirile TV de searã/ s-au rãzvrãtit pe/ prora spaþialã/
a creierului,/ le-am oferit alternativa revoluþiei/ cu -
linare…/

Toate nãdejdile mi le-am lãsat cu gurã/ de moarte/ 
la zidul Ierihon – însetaþilor de cuvânt./ M-am luat la
întrecere/ 
cu Sãtilã ºi Gargantua:/ cine va duce în gurã, strop cu
strop,/
apa Nilului/ care a sãpat galerii în baza piramidelor/
ºi steaua/ Nordului… 

Când nu am mai avut suficiente resurse/ tangibile/ 
sã îmi hrãnesc pajurele cosmice/ cu trupul 
telenovelelor ideologice ºi/ romanelor tragi-comice/
de la Nistru pân-la Tisa,/ am încetat sã mai fac
abstracþie/ esteticã/ de ruºinoasa îndeletnicire de

grãnicer/ la frontierã cu/ sufletul./ Atunci i-am solicitat
lui Ivan Turbincã/, într-o rusã archaicã/ 
de pe timpul lui Noe,/ 
sã mai amãgeascã ul tima datã Moartea:/
„mai toceºte-þi, ºi tu,/ gingiile/ 
timp de/ o sutã de ani de singurãtate/
în cremenea Carpaþilor,/ pânã s-or face 
piramide de faraon/ 
sau Cremlin cu stea/ în frunte...”./

Am bãut însetat din râul uitãrii Lete, ºi din Mnemosina, 
râul memoriei eterne,/ unde l-am întâlnit/ pe Tiresias/, 
dar care nu m-a recunoscut / în nici 
unul dintre fluviile lumii.../.

L-am angajat pe Cãlugãrul Jorge/ sã-mi ungã 
cu otravã/ cerul gurii/ ºi toate sorþile imposibile:
voi toþi,/ care mi le veþi trãi on-line,/ vãrsa-v-aþi
sufletul în Marea/ Neagrã 
de atâta fiere…

Atunci savanþii au înregistrat modificarea/ ireversibilã 
a c-URSS-ului/ din univers./ ªi a ieºit din ilegalitatea/
neagrã/ Uniunea Râurilor de Suflet ºi Sânge (URSS)/ ce
vor izvorî/
etern/ din „linia vieþii” a palmei mele drepte/ – bas tion 
intangibil,/ generat de URSS-itoarele cosmice…

Asociaþia „Doina” din Algarve
(Portugalia)

ªtefan SELEK

Dintr-o scrisoare primitã la redacþie am aflat cã o
comunitate de români de pe meleaguri lusitane orga -
nizeazã activitãþi ºi man i festãri de promovare a culturii ºi
tradiþiilor româneºti în rândul locuitorilor din oraºul
Loulé, regiunea Algarve, Portugalia.

Iatã cum se prezintã ei înºiºi, prin vocea doamnei
Sanda Ciorba, secretar al Biroului executiv ºi jurist al
asociaþiei:

„Suntem o asociaþie de români din sudul Por -
tugaliei, regiunea Algarve, în au gust 2008 am fost re -
cunoscuþi de cãtre Înaltul Comisariat pentru Imigrare al
Portugaliei drept asociaþie reprezentativã pe plan lo cal.
În Portugalia este dificil sã primeºti aceastã re cu -
noaº tere, poþi sã depui candidatura doar dupã trei ani de 
activitate. Noi am primit-o dupã un an ºi jumãtate, fiind
singura excepþie pe care au acceptat-o, deoarece i-am
copleºit cu multele activitãþi pe care le-am desfãºurat în
sprijinul românilor din aceastã zonã. Vã spun toate

acestea în sprijinul candidaturii noastre la o colaborare
cu Biblioteca din Baia Mare. Am intrat în legãturã cu
Biblioteca So fia de Mello-Breyner din Loulé, Algarve,
Portugalia, al cãrui di rec tor a fost încântat sã ne
gãzduiascã un fond de carte româneascã ºi sã ne ajute sã
îl punem la dispoziþia tuturor celor care îl vor cere, ºcoli,
asociaþii, alte biblioteci. Mai ex istã o bibliotecã în Faro,
care este capitala regiunii, unde, la fel, avem ºtiinþã cã ar 
fi bucuroºi sã gãzduiascã cãrþi în limba românã. Ar fi
prima iniþiativã de acest fel în aceastã zonã ºi cred cã ºi
la nivel naþional în Portugalia. Trebuie sã vã spun cã
avem mulþi copilaºi aici care vor cunoaºte limba românã
doar prin intermediul acestor cãrþi, realitatea lor fiind
cea portughezã. Mã întreb ce vor face aceºti copii când
se vor întoarce în România ºi de aceea lupt sã le arãt faþa
plãcutã  þãrii noastre ºi sã-i fac sã simtã cã aparþin
culturii româneºti, mãcar în egalã mãsurã cu cea por -
tughezã. E dificil sã-þi pãstrezi identitatea naþionalã

80 AN 10, NR. 1 (32), APRILIE 2009 FAMILIA ROMÂNÃ

1 Mancurt - persoanã supusã, prin distrugerea specificã a creierului, unui proces de amnezie a originilor genetice ºi culturale.
În excepþionalul roman „Eºafodul”, Cinghiz Aitmatov descrie tortura aplicatã de oºtenii lui Gengis Khan: dupã o preparare
preventivã, victimelor li se aplica direct pe scalp pielea de cãmilã (întoarsã pe dos), urmând ca firele de pãr sã afecteze
centrul mnemotic pânã la pierderea totalã a identitãþii



când nici nu o cunoºti, iar un sec tor de carte româneascã
în bibliotecile portugheze ar ajuta mult imaginii noastre
aici. Noi avem un proiect în curs de aprobare pentru a
reuºi trans port pentru cãrþi, dar, în caz de neaprobare,
suntem hotãrâþi sã le aducem cu geamantanul, pentru cã
avem mare nevoie de ele.”

Ca urmare a rãspunsului nostru, am primit aceste
rânduri pline de însufleþire ºi op ti mism:

„Pentru noi nu poate fi decât o bucurie sã vedem
cã ºi din þarã ne vin semnale pozitive, ºi ne-am bucura ca
cei de acasã sã afle cã românii fac ºi lucruri bune în
strãinãtate, nu doar crime ºi violuri. Noi suntem un grup
de oameni foarte entuziaºti ºi, mai ales, destul de tineri,
me dia de vârstã e  puþin peste 30 de ani. Oameni o -
biº nuiþi, fiecare cu munca lui, dar dispuºi la muncã
voluntarã pentru a realiza încã o activitate... Satisfacþia
noastrã? Sã-i vedem pe prietenii noºtri portughezi dan -
sând hora ºi cerând reþete de mâncare româneascã. Ne
întreabã cum pot vedea canale româneºti la televizor. Iar 
copiii noºtri sunt bineveniþi la sãrbãtorile lor ºi în casele
lor. Cu cât ne cunosc mai bine, cu atât ne ac ceptã ca pe
niºte egali ºi nu doar de suprafaþã, ci sentimentul de
prietenie este real ºi durabil. Pentru viaþa de zi cu zi a
imigrantului aceste lucruri sunt importante ºi, din fe -
ricire, noi le-am reuºit, cu multã muncã, dar bucuria e pe
mãsurã. Vã vom trimite poze de la Carnaval, unde tinerii
noºtri, al treilea an consecutiv, au un car alegoric. La cel 
mai vechi carnaval din þarã cu tradiþii de sute de ani, în

oraºul Loulé, unde suntem invitaþii Primãriei Mu ni ci -
pale.”

 Cu promisiunea de a vã transmite veºti despre noi, 
cãlduroase salutãri.

Împinºi de curiozitate, am accesat pagina web a
asociaþiei, unde am gãsit noi date cu privire la con -
stituirea ºi existenþa ei. În Algarve, în luna martie 2007 a
luat fiinþã Asociaþia românilor  ºi  moldovenilor „Doina”
din Algarve, la iniþiativa unui grup de prieteni români ºi
moldoveni. Preºedintele Asociaþiei „Doina” este Eli sa -
beta Necker, originarã din Timiºoara. Aceasta, împreunã
cu vicepreºedintele Ioan Dudaº din Satu Mare, Mariana
Melinþîi din Republica Moldova ºi preotul Rîºnoveanu
de la Biserica Ortodoxã din Faro au gândit proiectul ca pe 
un punct de sprijin pentru românii aflaþi în sudul Por -
tugaliei. În prezent, în asociaþie sunt înscrise 100 de
familii. Principalele obiective pe care le urmãreºte aso -
ciaþia sunt: promovarea culturii ºi tradiþiei din þãrile de
origine, legalizarea situaþiei cetãþenilor români, inter -
medierea diverselor procese cu instituþia Consulatului
Român din Lisabona privind eliberarea documentelor
(cer tif i cate de naºtere, cãsãtorii, împuterniciri ºi alte ser -
vicii). Asociaþia creeazã o punte de legãturã între români
ºi autoritãþile lo cale, încercând sã intervinã în favoarea
românilor de fiecare datã când acest lucru este posibil.

Asociaþia a desfãºurat ºi desfãºoarã numeroase
activitãþi în cadrul comunitãþii din oraºul Loulé, dupã
cum reiese din calendarul acþiunilor pe anul 2008.
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Fotografii de la serbarea de 8 Martie ce a avut loc în
sediul Asociaþiei Culturale ºi Sociale Almancil

„De ani de zile nu am mai sãrbãtorit un 8 Martie aºa cum 
ni-l doream, dar profesoara Monica Pop, de la ºcoala de
duminicã ne-a pregãtit un pro gram ar tis tic cu cântecelele ºi
poeziile pe care le cu noaºtem din copilãrie ºi pe care le-am
spus ºi noi mamelor noastre. Au participat la serbare ºi tinerii
care nu au încã vârsta de a fi pãrinþi dar nici copii nu mai sunt... 
Au retrãit emoþia din copilãrie ºi ne-au declarat cã oriunde în
lume vor locui nu vor uita sã-i înveþe pe copii lor aceste refrene 
de ziua mamei!

A fost o zi de emoþie româneascã, aici, pe malul A -
tlanticului, o zi care s-a încheiat în acorduri de muzicã po -
pularã, cu multe zâmbete ºi multã bucurie în suflete. Pentru toate astea trebuie sã mulþumim copilaºilor noºtri ºi
profesoarei lor, care a ºtiut sã gãseascã calea cãtre sufletele tuturor. Mulþumim Monica Pop!”

Mãmicile din Asociaþia „Doina”, în numele cãrora semneazã Sanda Ciorba



Astfel, s-au organizat activitãþi cul tural-artistice,
serbãri, expoziþii, excursii, a fost înfiinþat grupul de dan -
suri „Doina” din Algarve, s-a participat la sãrbãtorile
autohtone, la reuniuni, colocvii ºi întâlniri cu ofici ali -
tãþile.

Pe lângã aceste activitãþi, în cadrul asociaþiei se
rezolvã ºi alte probleme ale membrilor comunitãþii ro -
mâneºti din Algarve: se dau sfaturi juridice, per sonal ºi
prin telefon, se fac intervenþii în favoarea cetãþenilor
români la di verse autoritãþi ºi instituþii, se dau informaþii

despre legislaþie ºi aplicarea ei, oferte de muncã, ore de
iniþiere în limba portughezã pentru a ajuta integrarea
noilor veniþi ºi altele... 

Majoritatea informaþiilor au fost preluate de pe
site-ul www.doinalgarve.com ºi se constituie într-o fru -
moasã carte de vizitã a asociaþiei pe care dorim s-o facem
cunoscutã ºi prin paginile revistei noastre. Salutãm cu
aceastã ocazie pe semenii noºtri de pe malul Atlanticului
în speranþa unei colaborãri ben e fice ºi trainice.

Grupul folcloric „ Româncuþele ”
din Ot tawa

Mia PÃDUREAN
scriitoare, Ot tawa, Can ada

Grupul Folcloric „Româncuþele” a fost înfiinþat în
anul 1993, for mat din cele patru surori Pãdurean - Mia,
Aurelia, Denisa, Dorina. Mia Pãdurean, regizoare ºi in -
ter pretã a grupului, a for mat o echipã de teatru cu tinerii
din comunitatea românã Ot tawa – Hull, în cadrul cãreia
s-au jucat din schiþele marelui dramaturg I. L. Caragiale,
precum ºi douã piese religioase scrise ºi regizate de Mia
Pãdurean. La reuºita reprezentaþiilor au contribuit: Au -
relia ºi Denisa Pãdurean prin interpretarea diferitelor
roluri, Dorina Pãdurean a creat ºi confecþionat costumele.

Talentul l-au moºtenit de la pãrinþii lor care, pe
lângã aceastã zestre au participat alãturi de ele la toate
evenimentele culturale, având fericita ocazie ca ei sã
locuiascã cu cele patru fiice în Can ada, în aceeaºi casã.

Româncuþele prin dãruirea lor, aratã lumii întregi
respectul ºi dragostea faþã de cultura ºi obiceiurile nea -
mului românesc. Grupul este înregistrat în Répertoire des 
Arts et du Patrimoine du Can ada.

Prin muzica pop u larã, românii îºi fac cunoscute
sentimentele cele mai puternice – iubirea, dragostea de
viaþã, dorul, resemnarea demnã în faþa destinului, iubirea
pãmântului strãmoºesc. Româncuþele au reuºit sã trans -
mitã acest mesaj în spectacolele lor, prin cântece ºi dan -
suri, din toate regiunile þãrii. În decursul anilor au oferit
publicului ca na dian spectacole de înaltã þinutã ar tis ticã:
în spectacolul de Ziua Naþionalã a Canadei; în spectacole
organizate de Club Ro tary; în spectacole cu ocazia sãp -
tãmânii francofoniei; în spectacolul cu ocazia bicen te -
narului oraºului Hull ºi în numeroase alte spectacole
organizate de alte comunitãþi etno-culturale din regiune.
Au prezentat spectacole în comunitãþile româneºti din
To ronto, Mon treal, New York, Câmpul Românesc de la
Ham il ton, Câmpul Românesc de la Val - Da vid.

De un deosebit succes s-au bucurat spectacolele
prezentate în fiecare an cu ocazia Zilei Naþionale a Ro -
mâniei pentru publicul român ºi ca na dian din zona ca -
pitalei, la care au participat ambasadorul României ºi
corpul dip lo matic.

În anul 2003, când grupul aniversa 10 ani de acti -
vitate, au oferit publicului un spectacol de galã. Cu a -
ceastã ocazie au fost onorate de prezenþa a douã per -
sonalitãþi marcante ale artei româneºti - Ducu Bertzi ºi
regretatul Florian Pittiº.

Un deceniu de tradiþie ºi culturã româneascã dã -
ruitã canadienilor de Grupul Româncuþele, un deceniu de 
eforturi pentru a face România cunoscutã ºi admiratã
pentru tezaurul nepreþuit al tradiþiilor sale. Prin inter -
mediul Româncuþelor flacãra iubirii de þarã nu se va
stinge niciodatã.
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De vorbã cu pictorul
Ioan Nicoarã
din Statele Unite ale
Americii

Simona DUMUÞA

Cu ocazia lansãrii numãrului 4 (31) al revistei Fa -
milia românã, printre oaspeþii noºtri s-a numãrat ºi un
român stabilit în S.U.A.: publicistul ºi artistul plas tic
Ioan Nicoarã. Domnul  Ioan Nicoarã s-a nãscut în urmã
cu 71 de ani în Sohodol, jud. Alba, dar destinul i-a hãrãzit 
sã-ºi lege soarta de alte meleaguri. ªi-a dorit întotdeauna
sã cãlãtoreascã, dar regimul de atunci era o piedicã foarte
mare în calea acestei dorinþe. A reuºit în cele din urmã ºi a 
plecat cu un paºaport turistic spre Italia, unde n-a zãbovit
foarte mult. Paºii l-au purtat mult mai departe, ajungând
tocmai în Amer ica, unde trãieºte din 1981, în Phoe nix,
Ar i zona. La 44 de ani, domnul Ioan Nicoarã a fost nevoit
sã o ia de la capãt ºi sã înveþe altã limbã, pentru a rãzbate
printre strãini. A fost doar începutul. Pasionat de cã -
lãtorie aºadar, vorbitor acum de ital ianã, englezã, spa -
niolã ºi francezã, a vizitat pânã în prezent 19 þãri ºi, dupã
cum ne-a mãrturisit, n-a adunat averi, a preferat sã cã -
lãtoreascã, sã vadã, sã cunoascã ºi sã se bucure de di -
versele culturi ale lumii, urmãtoarea þarã pe care are de
gând sã o viziteze fiind Ucraina. Despre copiii ºi nepoþii
domniei sale, trãitori ºi ei în Amer ica, ne spune cu mâ -
ndrie: „ºase dintre nepoþi vorbesc româneºte la fel de bine 
ca ºi mine, deºi au crescut în Amer ica”. Pe ºapte dintre ei
i-a adus sã viziteze România. Ne mãrturiseºte cã pe
meleagurile maramureºene a fost pentru prima datã în

tinereþe, când, cu rucsacul în spate ºi cu dorinþa de dru -
meþie în suflet, a bãtut Maramureºul în lung ºi-n lat,
vreme de aproape trei sãptãmâni, iar mai târziu avea sã-ºi
uneascã destinele tocmai cu o bãimãreancã. Este pasionat 
ºi de picturã, pasiune materializatã în peste 50 de lucrãri,
majoritatea având ca temã satul ºi peisajele ro mâneºti, pe
care spune cã i-ar plãcea sã le expunã cândva ºi la noi, în
Baia Mare. Ca pub li cist a semnat zeci de articole, poezii,
prozã ºi jurnale de cãlãtorie. În co lecþiile bibliotecii
noastre ex istã douã lucrãri ale domniei sale, volumul de
poezie „Pribeag printre cuvinte”, (Edi tura Gutenberg
Uni vers, Arad, 2004), cu dedicaþia au tografã: „Pentru
Biblioteca Judeþeanã Baia Mare cu toatã consideraþia,
Ioan Nicoarã. Baia Mare, 4 sept. 2006” ºi „Al bum cu
picturi de Ioan Nicoarã ”, cu de dicaþia: „Pentru Bi blio -
teca Judeþeanã Baia Mare. Pictate în Italia ºi Statele Unite 
din dorul dupã þarã. Cu toatã aprecierea, Ioan Nicoarã.
Baia Mare, 4 sept. 2006.” 

Oaspetele nostru ne-a fãcut cunoscutã o tul bu -
rãtoare doinã, cu o vechime de peste 100 de ani, creaþie
a unui tânãr þãran român din zona Clujului, plecat în
Amer ica sã câºtige bani ca sã-ºi cumpere pãmânt
acasã, care a lucrat în oþelãriile din Chi cago sau Cleve -
land ºi care a murit pe pãmânt amer i can, fãrã sã-ºi
împlineascã visul.
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DOINA ROMÂNULUI AMERICAN
Când eram în sat la mine
Mãicuþa mã þinea bine,
Cu toþi fraþii lângã mine.
Acasã n-aveam dolaru’,
Dar aveam boii ºi caru’,
ª-aºa-mi petreceam amaru’,
Tot cu boii ºi cu caru’.
Însã când am crescut mare
Am trecut o apã,care
M-a înstrãinat prea tare.
Auzisem o minciunã
Cã Amer ica-i þarã bunã,
Þarã bunã ºi bogatã 
ªi de bani îndestulatã.

Cã banu-i în numãr mare,
ªi momeºte pe oricare,

Cum am lãcomit ºi eu
ªi-am plecat din satul meu.
ªi-am venit pe-un an, pe doi,
Sã-mi fac bani, sã plec ‘napoi.
ªi-or trecut anii la rând,
Lucrând ºi dolari fãcând.
ªi de-am strâns vreo doi dolari
I-am cheltuit pe ºpiþari.
Oceanule, apa-þi rece,
Dare-ar Dumnezeu sã-þi sece,
De-ai fi fost secat demult,
Eu nu te-aº mai fi trecut
ªi nici nu te trecea nimeni,
Sã fie strãin ca mine.
Cã strãinu-i ca ºi spinu’
ªi-i amar ca ºi pelinu’.
Rãu e Doamne prin strãini

Ca ºi pomul printre spini,
Spinu’ creºte-n lung ºi-n lat,
Pomu’ rãmâne uscat.
Bate vântu’ ºi-l usucã,
Spinul creºte ºi-l astupã.
Americã mult departe,
Þarã de strãinãtate!
Dolaru’ cât îi de mare,
Îl plãtim cu grea sudoare.
Mii ºi sute de voinici
Îºi sting zilele-n fabrici.
De-ar fi trãznit Dumnezeu 
Oblu-n muntele Brasãu,
Talpa leagãnului meu
Sã nu mai legene nime
Om fãrã noroc ca mine. 

Ioan Nicoarã de vorbã
cu Simona Dumuþa,
red. „Fa milia Românã”

Foto: ªt. SELEK



Interviu cu un astrofizician: Ioana Mariº

Adelina ULICI

— Baia Mare are o bogatã tradiþie minierã ºi este
vestitã pentru florile de minã din zonã. Din subteran
pânã la stele e un drum lung... 

— Drumul de la stele pânã la subteran e destul de
lung, dar tocmai radiaþia cos micã, domeniul în care m-am 
specializat, e ceva care le leagã continuu. Particulele care
sunt în aceastã radiaþie sunt cele care pãtrund pânã la
florile de minã, unele, neu trino, traversând întreg Pã -
mântul. Nu am fost de micã hotãrâtã sã fac astrofizicã,
miau plãcut ºtiinþele exacte. Cred cã am ales acest do -
meniu pentru lipsa de aplicaþii prac tice ºi pentru cã e la
limita dintre artã ºi fizicã.

— Care sunt persoanele care v-au influenþat tra -
iectoria profesionalã?

— Au fost câteva persoane care au reuºit sã îmi
schimbe parcursul prin viaþã. Domnul profesor de ma -
tematicã Ion Bârle a fost primul care, prin seriozitatea
orelor, uneori dusã la extrem, mi-a for mat gândirea
ex actã. Domnul Pop Vasile este cel care mia arãtat fru -
museþea fizicii. Dar cred cã omul care m-a influenþat spre
ceea ce fac este domnul conf. dr. Mircea Rusu de la
Universitatea din Bucureºti. Mia dat încrederea în mine
ºi mia deschis ochii spre cercetare, prin discuþiile des -
chise despre fizicã, în spe cial astrofizicã ºi fractali. Pã -
rinþii m-au ajutat lãsându-mi libera alegere ºi ne în cer -
când sã îmi contureze viaþa aºa cum ar vrea ei. 

— Sunteþi doc tor în astrofizicã la 26 de ani -
doctorat susþinut la o prestigioasã universitate ger manã.
Care sunt etapele parcurse?

— Timpul nu ar trebui sã se mãsoare în ani, ci în
ore pierdute în faþa calculatorului ºi în nopþi albe, nu mi
se pare o mare realizare sã termin doctoratul aºa de
repede, poate am pierdut ceva pe drum. Am început cu
Colegiul Naþional „Gheorghe ªincai”, apoi am urmat
Facultatea de fizicã din Bucureºti. Dupã un an petrecut în
Bonn, am aplicat la Universitatea din Karlsruhe pentru o
bursã de doctorat ºi în februarie am reuºit sã îl termin. 

— Cine a fost îndrumãtorul dumneavoastrã de
doctorat ºi care a fost tema abordatã?

— Tema tezei de doctorat a fost mãsurarea spec -
trului de energie al radiaþiei cosmice, sub îndrumarea
prof. Johannes Bluemer ºi dr. Markus Roth. Particulele
vin din Univers ºi interacþioneazã în atmosferã generând
cas cade, jerbe de milioane de alte particule. În tezã am
folosit datele de la Observatorul Pi erre Au ger (www.au -
ger.org) construit în provincia Mendoza, Ar gen tina. Cu
acest ex per i ment mãsurãm particulele care ajung pe Pã -
mânt, mãsurând radiaþia Cerenkov în apã ºi simultan
fluorescenþa produsã de particule în drumul lor prin at -
mosferã. Observatorul Pi erre Au ger este compus din
peste 1.600 de rezervoare umplute cu 12 tone de apã,
având o distanþã de separare de 1,5 km. Atmosfera de

deasupra acestei suprafeþe de 3.000 km2, este observatã
cu 24 de telescoape optice. Dupã observarea jerbelor
reconstruim energia, direcþia ºi calculãm masa particulei
iniþiatoare. Scopul prin ci pal al Observatorului e deter -
minarea originii acestor particule cu energii de peste
10{20} eV, energii la care e imposibil sã accelerãm cu
ajutorul experimentelor terestre.

— Aþi susþinut doctoratul în limba englezã. Pã -
rinþii v-au fost alãturi la susþinerea tezei ºi presupun cã
emoþiile au fost foarte mari. Cu ce impresii aþi rãmas de
la eveniment? 

— A fost cel mai greu examen pe care l-am dat
vreodatã aºa cã mã bucur enorm cã pãrinþii mei au reuºit
sã fie alãturi de mine ºi sã înþeleagã stresul. Am rãmas cu
un gol dupã examen, e pustiul învingãtorului care se
aºeazã repede în suflet. A fost destul de greu sã înþeleg cã
am încheiat o etapã din viaþã, cã am reuºit sã pierd
studenþia, cã în câteva ore lumea se deschide ºi câºtigi aºa 
de uºor egalitatea în lumea ºtiinþificã.

ªtiu cã nu mai vreau sã fiu niciodatã în faþa atâtor
examinatori.

— Acomodarea la o culturã strãinã, la o lume
diferitã vi sa pãrut dificilã? Mai ex istã în anturajul
dumneavoastrã români? 

— Dupã câþiva ani deja de stat în Germania nu ºtiu
dacã pot sã zic cã m-am acomodat. De fapt nu înþeleg ce
înseamnã acomodare: vorbesc germana flu ent, am pri -
eteni nemþi, am viaþã so cialã. Cred cã cea mai mare
dificultate a fost sã ac cept cã sunt într-o altfel de culturã.
Odatã ce reuºeºti sã accepþi, lucrurile vin de la sine. 

— Activitatea de cercetare poate absorbi întreg
timpul unei persoane, dar am înþeles cã gãsiþi timp ºi
pentru alte pasiuni. De exemplu, ºtiu cã sunteþi o

84 AN 10, NR. 1 (32), APRILIE 2009 FAMILIA ROMÂNÃ

Împreunã cu pãrinþii: pictoriþa Maria Mariº Dãrãban
ºi ing. Gheorghe Mariº



alpinistã experimentatã, cã sunteþi amatoare de artã
plas ticã. Vã rugãm sã ne vorbiþi despre timpul dum -
neavoastrã liber, atâta cât ex istã. 

— Alpinismul mi-a intrat în sânge ca un microb, la
fel ca fizica. De câte ori ajung la stâncã nu mã mai leagã
nimic de viaþa cotidianã, de stres. Verdele copacilor,
mirosul pãdurii, soarele care te prãjeºte în mijlocul pe -
retelui, florile care îþi gâdilã gleznele, cerul nepoluat de
lu mina oraºelor, berea ºi poveºtile de la gura cortului,
toate mã fac sã pãrãsesc, de câte ori pot, zgomotul ora -
ºului. Când nu pot sã fug, mã refugiez în prietenie. Pe
parcursul sãptãmânii, timpul liber cel mai im por tant
pentru mine e drumul spre Forschungszentrum, aproape
douã ore de tramvai în fiecare zi, în care pot sã citesc ce
vreau ºi sã îmi pun gândurile în ordine. În arta plas ticã
sunt o admiratoare a mamei mele, aproape de câte ori
intru în muzee, e mai mult sã compar, sã încerc sã înþeleg
de ce îmi place o imag ine. (Este vorba de cunoscuta
pictoriþã bãimãreancã, Maria Mariº Dãrãban.)

— Desigur cã þineþi o legãturã strânsã cu fa milia.
Mai þineþi legãtura cu mediul românesc? 

— Sunt tot timpul la curent cu ceea ce se întâmplã
în þarã, la emisiuni nu mã uit, mai mult pentru cã nu mã uit 
la televizor în gen eral. Cãrþile româneºti trec destul de
des prin casa mea, sunt o mare admiratoare a lui Cãr -
tãrescu. 

— La ce lucraþi în momentul de faþã ºi ce proiecte
aveþi? 

— Momentan lucrez la Karlsruhe In sti tute of
Tech nol ogy (http://www.kit.edu/fzk/idcplg?IdcService= 
KIT&lang=en) ºi continui în acelaºi proiect pentru care
am lucrat în timpul doctoratului. E un con tract de 2 ani.

— Intenþionaþi sã rãmâneþi definitiv în strãinãtate,
sã vã con tinuaþi munca de cercetare? 

— Nu pot sã zic nimic acum. Aº vrea sã mã întorc
în þarã, dar numai când voi reuºi sã mã întorc în aproape
aceleaºi condiþii de lucru ca aici, sau în momentul în care
nu voi mai depinde profesional de locul în care mã aflu.
De întors mã întorc sigur, dar nu ºtiu când. 

— ªtiu cã aþi luat cu dumneavoastrã, în Germania, 
un costum pop u lar din Maramureº. Care este semni -
ficaþia acestui gest? 

— Costumul e prezent sã îmi aducã aminte în
fiecare zi de unde am plecat, de ciorbele cu groºtior ale
bunicii, de verile petrecute pe dealuri alergând dupã oi,
de scãldatul în Baicu, de nopþile umblate pe uliþe la
colindat, de bucuria de a rãmâne copil.

Se poate adãuga, în încheierea unui di a log con -
sumat printre picãturi, prin e-mail ºi într-o scurtã în -
tâlnire, cã Ioana Mariº este o persoanã plinã de discreþie
ºi modestie, ingrediente ce nu lipsesc din compoziþia
valorii autentice. S-a lãsat convinsã cu greu sã ne dea un
interviu, con siderând cã traseul ei nu are nimic spe cial.
N-a spus nimic despre olimpiadele de matematicã la care
a participat, despre activitatea de cercetare desfãºuratã în
paralel cu cursurile facultãþii, despre faptul cã la doc torat, 
dupã o orã ºi jumãtate de rãspunsuri la întrebãrile co -
misiei, a obþinut calificativul „Magna cum laudae”, cã i
s-au fãcut oferte pentru Bar ce lona, Chi cago, Sorbona...
Toate aceste lucruri le-am aflat de la mama ei, pictoriþa
Maria Mariº Dãrãban, care ne spune cã fiica ei are tal ent
ar tis tic, este un fin cunoscãtor al artei, bun teoretician  -
„mã depãºeºte” - , amatoare de literaturã, sen sibilã, afec -
tuoasã, o fire pasionalã, o fiicã minunatã.

Cronica emigrantului român:

Interviu cu Marius Baciu - Can ada

Corina ªANDOR-MARTIN

Marius Baciu s-a nãscut la Vatra Dornei, în judeþul 
Suceava. Este absolvent al Facultãþii de Mine Baia Mare,
promoþia 1983. A lucrat la IPEG Suceava, din 1983 ºi
pânã în 1989, când s-a mutat la Baia Mare, împreunã cu
familia, pentru cã „în anii stu denþiei am învãþat sã iubesc
acest oraº ºi am rãmas în drãgostit de Maramureº ºi de
oamenii locului”, lucrând încã doi ani în domeniu, la
IPEG Baia Mare. 

Din 1991 se angajeazã la postul de televiziune
Cinemar, fiind la început cam era man ºi foarte curând
dupã aceea re porter.  „Am fãcut parte din prima gen eraþie
de ºomeri mineri din România. ªomer fiind, am vãzut un
anunþ în ziarul lo cal cum cã s-ar cãuta cameramani pentru 
un post de te leviziune. Cum tot nu aveam nici o ofertã de
muncã m-am înscris la con curs ºi am fost ales dintr-un

grup mai mare de solicitanþi. A fost prima datã când am
pus mâna pe o camerã video ºi «obligat» sã o mânuiesc.
Am fãcut im presie bunã la interviu ºi Claudiu Florescu a
decis sã mã angajeze. Dupã câteva luni am fost trimis sã
fac primul interviu cu preºedintele Consiliului Judeþean.
În fapt aveam câteva întrebãri scrise de mânã de cãtre
Claudiu. Pe parcursul interviului am pus câteva întrebãri
su pli mentare care i-au plãcut redactorului ºef ºi astfel am
fost promovat. A fost începutul unei mari iubiri. Te -
leviziunea a fost pentru mine ca o femeie frumoasã,
inteligentã ºi plinã de mistere pe care trebuia sã o cu -
ceresc zi de zi. Cu teamã, emoþii ºi pasiune m-am dãruit
aproape to tal acestei noi meserii.”

Cariera lui cunoaºte un traseu as cen dent, se perfec -
þioneazã continuu, devine re dac tor ºef la Ca nal 7 unde,
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„între anii 1995-2000, am reuºit, cu echipa redacþionalã,
ca dintr-o televiziune de cartier sã ne impunem ca o
televiziune re gionalã”. Aici realizeazã un Talk Show de
succes, unde a avut ca interlocutori diferite personalitãþi:
Ion Iliescu, Petre Ro man, Teodor Meleºcanu, Traian Bã -
sescu, Cãlin Popescu Tãriceanu, Crin Antonescu, Vadim
Tu dor, Vir gil Mã gureanu, Adrian Nãstase etc.

A fost cãsãtorit zece ani cu prietena lui din stu -
denþie cu care are doi copii, cetãþeni suedezi în prezent,
amândoi studenþi: Rareº la englezã în Malmö ºi Anda la
medicinã dentarã în Cluj. În 1995 s-a recã sãtorit cu Corina
Rãdulescu, colegã de redacþie la Ca nal 7 TV.

***

— Când ºi de ce aþi decis sã emigraþi?

— În 1998 copii mei au emigrat împreunã cu
mama lor în Suedia. I-am revãzut dupã un an ºi m-a
surprins plãcut felul în care se schimbaserã. Gândeau
mult mai matur ºi se vedea cã amprenta societãþii de -
mocratice suedeze se întipãrise profund în conºtiinþa lor.
Mã apropiam de 40 ani ºi trebuia sã iau o decizie. La
mijlocul vieþii, am hotãrât sã plec într-o altã þarã. Sã iau
totul de la început ºi sã scap odatã pentru totdeauna de
eticheta: gen eraþie de sacrificiu. Corina a fost de acord sã
emigrãm în Can ada, acolo unde deja aveam prieteni ple -
caþi, care ne chemau spre un trai mai bun. Nu o duceam
rãu în România. Aveam un apartament, maºinã ºi salarii
peste medie. Relaþii, uºi deschise peste tot ºi cele britate.
Dar tranziþia eco nomicã, luptele politice mes chine ºi cre -
dinþa cã nu vom reuºi sã facem mai mult decât aveam
ne-au adus în pragul unei oboseli prelungite ºi a unei
lipse de speranþe. În plus, mi-am dat seama cã intra sem
într-o rutinã din care nu mai puteam ieºi. Mai mult, mã
pãºtea pericolul de a cãdea într-o tabãrã sau alta a unui
curent pol i tic. Era vremea când politicienii îºi recrutau pe 
bani lãudãtorii. Oricâte s-au spus atunci, adevãrul e unul
singur. Am refuzat sã fiu cumpãrat ºi singurul mod de a
nu fi pãrtaº la ce s-a întâmplat dupã anul 2001 a fost sã
îmi încep o altã viaþã, peste ocean.

— Cât de greu a fost sã luaþi aceastã decizie?

— Sunt un om al deciziilor rapide. E poate o
greºealã a gemenilor dar ºi o calitate de nepreþuit. Eu am
fost cel care a trimis la Viena formularul de emigrare, fãrã
sã îi spun Corinei. Dupã ce ne-a venit scrisoarea de
aprobare, a fost o discuþie de o searã ºi apoi o noapte plinã
de visuri. Cel mai greu a fost sã pãstrãm secretul. Dosarul
de emigrare e anevoios ºi pânã nu ai viza de plecare în
paºaport nu eºti considerat ac ceptat de statul Ca na dian.

— Care au fost aspectele (lucruri, persoane, lo -
curi, sentimente, profesie) de care v-aþi despãrþit cel mai
greu?

— În viaþa mea m-am despãrþit mereu de câte ceva
sau cineva drag. În 1985 mi-a murit mama. Am iubit-o
nespus de mult ºi dragostea mea i-am arãtat-o mereu prin
ceea ce realizam în plan ºcolar. A fost asistentã med i calã
la pediatrie în Vatra Dornei. A muncit ca o roabã în spital
cât ºi acasã îngrijind trei copii. Am sã re gret toatã viaþa cã
nu a apucat sã mã vadã lucrând în televiziune. De la ea am 
învãþat sã preþuiesc oamenii. Cu siguranþã cã ar fi fost
mândrã de mine. Apoi re gret cel mai mult maramureºenii
ºi Maramureºul. Cel mai bine m-am simþit printre þãranii

de dincolo de Gutâi. Printre acei oameni drepþi ºi cinstiþi
care încã nu fuseserã atinºi de microbul „democraþiei
prost înþelese”. Am dormit la ei în case, am mâncat
slãninã cu ceapã ºi am bãut pãlincã din acelaºi pahar cu
ei. M-au adoptat fãrã sã mã caute prea mult la biografie.
Majoritatea week end-urilor le-am petrecut în satele lor
frumoase, parcã rupte din cãrþile cu basme. Acolo plecam 
sã mã curãþ de murdãria unei sãptãmâni în care în tâl -
neam: intriga, lipsa bunului simþ, lupta pentru putere, dar
mai ales pentru bani, indiferent de consecinþe. Dar când ºi 
aceste „calitãþi” ale românului post revoluþionar au atins pe
unii þãrani mi-am dat seama cã nu se mai poate face nimic.
ªi nimic nu ne mai putea convinge sã rãmânem în þarã.

— De ce aþi ales Can ada? Unde v-aþi stabilit? 

Am ales Can ada pentru cã era cel mai uºor sã
emigrezi le gal într-un timp foarte scurt ºi fãrã cheltuieli
prea mari. În plus, prietenii mei din copilãrie erau deja în
To ronto, alþii erau în USA, în De troit, la o aruncãturã de
bãþ de metropola ca na dianã. Dar am ales Cal gary pentru
pârtiile de schi din apropiere (sunt mare amator de schi
alpin) ºi promisiunea cã aº putea sã lucrez din nou în
minerit în munþii Stâncoºi. Can ada este un stat fed eral iar
Al berta este consideratã Texasul Canadei. Aici in du stria
este bazatã pe exploatarea petrolului, a gazelor naturale ºi 
creºterea vacilor pentru consumul de carne. O provincie
cu numai 3 milioane locuitori, dar care este de aproape
trei ori mai mare decât România.

Când am ajuns aici am aflat cã de fapt primii
români emigraserã din Bucovina în urmã cu peste 100 ani 
ºi ridicaserã un sãtuc cu numele Boian, la fel ca ºi în
România. Acolo ex istã o bisericã ºi o ºcoalã, azi muzeu.
Înainte de a pleca, am gãsit cu greu Cal gary pe harta
Canadei. Nu mi-a plãcut pentru cã oceanul era în Vest, la
1.000 km depãrtare, dar mi-am amintit de Olimpiada de
iarnã din 1988, pe care am urmãrit-o la televizor ºi mi-am 
zis cã nu poate fi rãu. ªi nu am greºit.

— Ce ºtiaþi despre Can ada ºi ce aþi gãsit acolo ?

— Nu ºtiam prea multe despre Can ada. Mai ur -
mãream ºtirile de pe TV5 fãrã sã îmi dau seama atunci cã
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televiziunea francezã prezenta doar „realitatea” din Que -
bec. Am plecat to tal nepregãtiþi, mai ales eu, care stu -
diasem în ºcoli franceza ºi rusa. În Al berta se vorbeºte
doar engleza ºi chiar dacã în Can ada sunt douã lim bi
oficiale, neoficial, franceza nu este re cu noscutã în zona
englezeascã.

— La ce vârstã aþi plecat?

— Am pãrãsit România, via Budapesta, în 13 ia -
nurie 2001.  Aveam 40 ani împliniþi ºi o poftã nebunã de a 
lua taurul de coarne.

— Cum au fost ºi cine v-a ajutat în primele zile?

— La aeroport în Cal gary ne-au aºteptat niºte
prieteni din Baia Mare ºi am stat pentru 3 sãptãmâni la fa -
milia Cor nea. Ei aveau o experienþã de un an ºi jumãtate
în Can ada ºi au fost suportul nostru moral în primele luni.

— Cum v-aþi acomodat cu noua þarã, respectiv
care v-au fost prioritãþile? Care au fost dificultãþile de
adaptare? Dar aspectele plãcute ºi uºoare?

— Primul con tact cu realitatea ca na dianã l-am
avut pe aeroportul din Cal gary unde personalul, îmbrãcat
în constum de cow boy, ne-a urat „Wel come to Can ada”!
Impresia a fost fan tas ticã. Oamenii erau prietenoºi ºi o
mulþumire sufleteascã li se citea pe faþã. Nu mai vedeam
privirile îngrijorate ºi lipsa de speranþã cu care mã o -
biº nuisem ani ºi ani în România. Totul era nou pentru
noi, dar acest as pect mi-a dat speranþa cã nu fãcusem un
pas greºit. Timp de trei sãptãmâni am umblat sã ne facem
actele de rezidenþã ºi sã ne deschidem conturi în bancã.
Lucru cel mai greu a fost sã gãsim un apartament în care
sã stãm. O aveam cu noi pe fetiþa Corinei, care avea 10
ani, ºi nu era simplu sã gãseºti ceva la bani puþini ºi cu un
confort acceptabil. Dar totul s-a rezolvat iar apar tamentul 
închiriat era mult mai frumos decât avusesem noi în
România. A urmat apoi gãsirea unui loc de muncã.
Corina a început la o companie geo logicã. A lucrat acolo
mai mult de doi ani, introducând date în com puter. Nimic
spectaculos. Eu am fost nevoit sã mã înscriu la ºcoala de
englezã pe care am întrerupt-o dupã douã luni. Trebuia sã
câºtigãm bani sã ne asigurãm traiul zilnic. Am avut no -
rocul sã lucrez câteva luni su dor maºinist la o companie
condusã de un român ºi unde se vorbea româneºte. Mun -
cile pe care le puteam face erau sub educaþia noastrã dar,
în 2001, în Can ada se gãsea greu un loc de muncã ºi
faptul cã nu vorbeai cursiv engleza era un hand i cap
teribil. În plus, diplomele noastre nu erau luate în con -
siderare. De multe ori mi-a venit în minte sã renunþ. Sã
mã întorc acasã. Grijile, stresul acumulat ºi teama cã nu o
sã reuºesc sã asigur un confort familiei prin munca mea
m-au adus uneori în pragul disperãrii. Corina a fost sin -
gurul meu sprijin moral. Pas cu pas am reuºit sã înving
acest sen ti ment ºi sã mã adaptez situaþiilor. Cel mai greu
a fost sã comunic cu oamenii din jurul meu. Dar Can ada
este o þarã multi cul turalã. O þarã cu oameni minunaþi. O
þarã care s-a clãdit prin forþa braþelor milioanelor de
emigranþi. 

— Cam câþi români trãiesc în Can ada? Ce obi -
ceiuri ºi mentalitãþi au dus cu ei românii?

— E greu de spus câþi români trãiesc în Can ada.
Cei mai mulþi sunt concentraþi în To ronto, Mon treal ºi
Van cou ver. Cal gary a fost un oraº ocolit pânã în 2004,
când preþul petrolului a început sã creascã ºi tot mai mulþi

oameni au început sã se stabileascã aici. A fost o vreme
când în fiecare zi soseau, pe calea aerului, 500 de noi
rezidenþi. În scurt timp, oraºul a depãºit un milion de
locuitori. Cal gary a devenit centrul eco nomic al aurului
negru. Centrul este ridicat în stil amer i can, 80% din
populaþie trãieºte în case ºi nu în blocuri. Românii nu au
dus cu ei nici obiceiuri ºi nici mentalitãþi. Societatea de
aici te învaþã cum sã te respecþii ºi cum sã îi respecþi pe cei 
din jur. Cum sã munceºti, dar mai ales cum sã respecþi
aceastã þarã care e atât de darnicã cu locuitorii ei, care
poate fi un model pentru orice altã þarã. Românii sunt
singuratici, dornici sã-ºi asigure în foarte scurt timp con -
fortul pe care nu l-au avut niciodatã. Sã acumuleze va -
lorile pe care ºi le-au dorit ºi de care nu au avut parte.

— În cei 7-8 ani de când sunteþi acolo ce schi mbãri 
majore s-au produs în obiceiurile voastre, în felul de a
privi lumea ºi viaþa, în ce mãsurã mai vorbiþi limba
românã? Povestiþi-ne puþin despre locul dum nea voastrã
de muncã. Cu ce vã ocupaþi, relaþia cu colegii ºi dacã în
România v-aþi fi putut realiza profesional la fel?

— Aº spune cã am renãscut aici. De la primele
filme americane vãzute pe marele ecran în Vatra Dornei
mi-am dorit sã ºtiu limba englezã. Sistemul comunist nu
mi-a dat aceastã posibilitate, cel puþin mie. Am luat-o de
la zero cu aceastã limbã ºi la fel ca un copil am învãþat
cuvânt cu cuvânt cum sã leg un di a log. Am învãþat în
primul rând sã tac înainte de a vorbi ºi sã-i ascult mai mult 
pe cei din jurul meu. Acest lucru nu îl ºtiu mulþi români
de acasã. Am început sã învãþ ABC-ul unei societãþi
construitã pe sistemul dem o cratic nord-amer i can, atât de
lãudat în lume. Te impresioneazã cât de uºoarã ºi de
plãcutã poate fi viaþa aici. Nimic din zbuciumul pol i tic
cotidian din România. Nimic din neobrãzarea unora, im -
pertinenþa ºi lipsa de re spect a celor cu bani mulþi sau cu
putere de decizie. Am vãzut bãtrânii canadieni care se
bucurã de viaþã la peste 80 ani. În cei 8 ani am schimbat
mai multe locuri de muncã. Corina a trebuit sã fie alãturi
de fiica ei. Am înþeles amândoi cã dacã nu ai o diplomã
ca na dianã nu poþi sã iþi faci loc în aceastã societate.
Corina e în pragul de a-ºi lua di ploma de contabil. De mai 
mulþi ani urmeazã cursurile unui institut de învãþãmânt
su pe rior. Are un loc de muncã bun, aº zice de invidiat,
dupã doar câþiva ani de Can ada. Eu am ales sã lucrez în
petrol ºi gaze. De câþiva ani munca mea e de teren. Nu se
comparã cu ce se întâmplã în România în acelaºi do -
meniu de activitate. Lucrurile pot pãrea incredibile
pentru cei de acasã.

Nu am reuºit sã lucrez în televiziune aici, cu toate
cã mi-am dorit-o. Dar în acest mo ment fac o muncã
oarecum egalã cu aceea a unui cam era man. Am firma
mea ºi lucrez pentru o companie, cu o camerã video în
infraroºu. Valoarea aparatului este de 100.000 $ ºi cu el
descoperim scurgerile de gaz metan din staþiile de com -
presoare, conducte de gaze ºi instalaþii de rafinare. E
prima muncã care îmi dã satisfacþii, mai ales cã îmi aduce
aminte de perioada anilor 1991-2000.

— Ce am putea învãþa de la canadieni ca sã ne
meargã mai bine? Ce nu ar trebui sã luãm de la ei ?

— Ar trebui sã învãþãm cum sã fim prietenoºi, dar
mai ales cum sã îi re spectãm pe cei din jurul nostru ºi cum 
sã îi ajutãm. Sã învãþãm cã nu averea per sonalã sau
puterea administrativ-pol i ticã fac diferenþa între oameni.
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Sã vã dau doar un exemplu. Primul Mi nistru al Canadei
are casa în cartierul în care locuiesc. Nu e un cartier spe -
cial, doar cã are o poziþie mai aproape de Munþii Stâncoºi
ºi cu siguranþã aerul e mult mai ozonat aici. Ei bine,
niciodatã nu am vãzut drumuri blocate, maºini cu girofar, 
mascaþi ºi autovehicule blindate, care sã îl apere pe pri -
mul om al þãrii. Mai mult, în opt ani, nu am întâlnit nicio
coloanã oficialã pe autostradã sau prin oraºe ºi nici nu am 
fost hãrþuit de poliþiºti. Sunt aici poate cei mai bogaþi
oameni din Can ada ºi treci pe lângã ei fãrã sã îþi dai
seama. Nu te umilesc cu averea lor, ci din contrã, încearcã
sã treacã cât mai neobservaþi. Pentru cã aici îþi poþi
permite sã ai aceeaºi maºinã ca ºi a unui pa tron de
companie, aceeaºi casã ca ºi el ºi sã mãnânci la acelaºi
res tau rant pe care ºi el îl frecventeazã. Lucruri aproape
interzise pentru cei mai mulþi cetãþeni din România. Ce
nu ar trebui sã luãm de la ei? E greu de spus. Ei nu au o
identitate cul turalã ºi nici nu se zbat sã aibã aºa ceva. Se
construieºte aici un Babilon în care fiecare se poate
exprima liber, fãrã interdicþii dar mai ales fãrã sã de -
ranjeze pe cei din jurul lui care nu sunt de aceeaºi cre -
dinþã cu el sau nu vorbesc aceeaºi limbã. În Can ada se
vorbesc acum peste 120 lim bi ºi fiecare naþie se simte în
siguranþã ºi ocrotitã de guvernul federal.

— În ce mãsurã educaþia primitã în România v-a
fost de folos în Can ada?

— ªcoala româneascã ne-a învãþat cum sã ne des -
curcãm în viaþã în orice situaþie. Ne-a for mat o culturã ºi
o pregãtire polivalentã. Nu mi-au plãcut unii profesori
când am fost elev sau stu dent, dar le re spect acum munca. 
Mereu am fost printre primii din ºcoalã. Românii din Al -
berta sunt cu toþii aranjaþi. Unii reuºesc mai repede, alþii
mai greu. Dar în câþiva ani toþi au acumulat ce nu ar fi
putut face acasã într-o viaþã de om. Nu avem celebritãþi
pe aici. Românii nu au timp de povestit la colþ de stradã.
Aici fiecare munceºte cât poate mai bine ºi cât mai mult.
Siguranþa zilei de mâine e prioritatea.

— Cu ce sentimente priviþi spre România acum?
V-aþi mai întoarce? Dacã da, în ce condiþii?

— De când am plecat am urmãrit pe Internet toate
evenimentele din þarã. Pot spune cã aproape zilnic am
citit ziarele naþionale ºi cele bãimãrene. Dacã m-aº în -
toarce mâine, probabil cã în douã sãptãmâni aº fi pregãtit
sã deschid din nou emisiune Talk Show la TL+, fãrã
teama cã aº fi rupt de realitate. Nu am vãzut România
realã de opt ani ºi, cu cât citesc mai mult, ºi cu cât vãd mai 
multe la ºtirile din jurnalele TV, mã îndepãrtez de gândul
de a-mi vizita þara. Îmi iau zilnic medicamentul care îmi
estompeazã dorul de casã. Presa româneascã are darul
de a mã îndepãrta de ideea de a mã mai întoarce
acasã. Ev i dent cã dacã aº merge m-aº duce sã vãd satele
din Maramureº ºi Bucovina. Prietenii care mi-au mai
rãmas prieteni, mormântul pãrinþilor ºi rudele care mai
sunt în viaþã.

— În ce mãsurã mai þineþi legãtura cu þara? Ce vã
mai leagã de România?

— Sãptãmânal vorbesc la telefon cu cei dragi de
acasã. Internetul este minunea care mã þine aproape de

membrii familiei ºi de prieteni. Unii dintre ei ne-au vi -
zitat aici ºi urmeazã sã mai vinã în vizitã. Încercãm sã le
arãtãm ºi lor aceastã þarã minunatã ºi sã îi convingem cã
se poate trãi ºi altfel. De România mã leagã cei 10 ani de
presã, oamenii cu care am colaborat ºi care mi-au fost
aproape. Lista e prea lungã ca sã o pot pune aici ºi poate
cã aº omite pe cineva im por tant. Sufãr când aud cã un
cunoscut s-a stins din viaþã. Am avut apropiaþi pe care nu
o sã-i mai vãd niciodatã.

— De ce anume vã este dor când vã gândiþi la
Maramureº?

— De porþile maramureºene. De sunetul clo po -
telor din bisericile de lemn ºi al lamei ce taie iarba în
zilele toride de varã. De liniºtea patriarhalã de la Mã -
nãstirea Rohia. De ÎPS Jus tin ian. De oamenii înveliþi în
gube ºi cu cãciuli de miel pe frunte. De casele muntenilor
frumos aranjate. De o zi petrecutã pe Valea Izei. De
cântecele lui Petreuº. De o noapte de Înviere într-un sat
izolat ºi de multe altele….

— Care sunt realizãrile tale personale acolo în
Can ada ? ªi dacã în România ai fi reuºit?

— Marea mea realizare e cã am reuºit sã mã aco -
modez sistemului de viaþã nord-amer i can. Sã mã simt
liber ºi sã circul liber în lumea largã. Sã scap de com -
plexul românului de tip balcanic. Sã pot sã-mi satisfac
aproape toate dorinþele ºi sã pot fi mai aproape de copii
mei, chiar dacã ne despart 10.000 km. Dacã îi privesc
acum pe colegii mei de gen eraþie (inginerii mineri din
Vatra Dornei sau colegii din mass-me dia) mi-ar fi uºor sã
spun cã am reuºit. Dar, ev i dent, pãrerile sunt împãrþite.
Mereu ne dorim mai mult ºi mai bine. Mã bucur cã sunt
sãnãtos ºi cã în 8 ani am avut doar o zi de absenþã pe caz
de boalã. Sunt fericit cã am descoperit cã fa milia este un
fac tor de unitate în momente cheie. Dacã mã întrebaþi
dacã aº lua-o de la început? Sigur nu… Îmi place aici!

— Cum îºi petrec românii acolo Sãrbãtorile de
iarnã?

— Românii petrec în familie. De obicei nu se
adunã mai mult de 3-4 familii. Reuºeºti în ani sã ai
legãturi de duratã cu puþini oameni. Prieteniile se menþin
greu. Românii sunt lupi singuratici ºi îi înþeleg. Când
munceºti o sãptãmânã întreagã, uneori câte 12 ore zilnic,
cauþi sã îþi aranjezi un week end cât mai liniºtit. La pe -
treceri povestim întâmplãri din þarã. Nimeni nu îºi plânge 
soarta aici. Al berta este cea mai bogatã provincie din
Can ada, iar Cal gary, de ani de zile, unul din primele oraºe 
ale lumii ºi oportunitãþile sunt acum nelimitate. Chiar ºi
în condiþii de crizã, economia duduie ºi joburile depãºesc
oferta forþei de muncã.

Revelionul de anul acesta îl vom sãrbãtori cu ro -
mânii la un res tau rant. Ev i dent: sarmale, fripturã, un vin
românesc, ceva muzicã ºi multe discuþii. De o vreme este
ºi un ansamblu folcloric care cu siguranþã va fi prezent cu 
dansuri ºi colinde.

Vã mulþumesc pentru oportunitatea de a mã ex -
prima în revista aceasta. Mulþumesc tuturor celor care
uneori îºi mai amintesc de mine. Rãmâneþi în inima mea
ºi fiþi siguri cã niciodatã nu vã voi uita.
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Aniversãri 2009
Ana GRIGOR

MAI

 1 mai – 150 ani de la naºterea lui Alexandru Philippide,

lingvist ºi istoric (01.05.1859 - 1933);

 5 mai – 90 ani de la naºterea lui Mihnea Gheorghiu,

scriitor (05.05.1919);

 5 mai – 90 ani de la naºterea lui George Uscãtescu,

filosof ºi poet (05.05.1919 - 1995);

 6 mai – 370 ani de la terminarea construcþiei Bisericii 
„Trei Ierarhi” din Iaºi, mon u ment de
arhitecturã, ctitoria lui Vasile Lupu

(06.05.1639);

 8 mai – 130 ani de la naºterea lui Ioan C. Filitti,

istoric ºi ju rist (08.05.1879 - 1945);

 9 mai – 125 ani de la naºterea lui ªtefan Popescu,

compozitor (09.05.1884 - 1956);

10 mai – 80 ani de la naºterea lui Ion Horea, poet

(10.05.1929);

11 mai – 75 ani de la moartea lui Lazãr ªãineanu,
filolog, lingvist, lexicograf (1859 -

11.05.1934);

13 mai – 50 ani de la moartea lui Emil Haþieganu, om
pol i tic, ju rist, membru în Consiliul Dirigent al 
Transilvaniei, luptãtor pentru cauza românilor

ardeleni (1878 - 13.05.1959);

14 mai – 125 ani de la naºterea lui Eustaþiu Stoenescu, 

pictor (14.05.1884 - 1957);

15 mai – 100 ani de la naºterea Mariei Chelsoi, artistã

decoratoare (15.05.1909 - 1973);

16 mai – 70 ani de la naºterea lui Constantin

Cubleºan, scriitor (16.05.1939);

18 mai – 120 ani de la naºterea lui Alexandru

Cãlinescu, sculp tor (18.05.1889 - 1978);

21 mai – 110 ani de la naºterea lui Constantin Bobescu,

compozitor, violonist ºi dirijor (21.05.1899 - 1992);

23 mai – 110 ani de la naºterea lui George Matei
Canta cuzino, arhitect ºi scriitor (23.05.1899 -

1960);

24 mai – 100 ani de la naºterea lui George Nimigean,

geograf ºi scriitor (24.05.1909 - 1987);

25 mai – 110 ani de la naºterea lui Anastase Demian,

pictor ºi grafician (25.05.1899 - 1977);

25 mai – 90 ani de la prima audiþie, la Bucureºti, a
Simfoniei a III-a de George Enescu, sub

bagheta compozitorului (25.05.1919);

26 mai – 330 ani de la începerea construcþiei
Mãnãstirii Cotroceni, ctitoria lui ªerban

Cantacuzino (26.05.1679);

26 mai – 140 ani de la moartea lui Costache Stamati,

poet (1786 - 26.05.1869);

28 mai – 20 ani de la înfiinþarea, la Cernãuþi, a
Societãþii pentru Cultura Româneascã

„Mihai Eminescu” (28.05.1989);

29 mai – 110 ani de la naºterea Georgetei Cancicov,

scriitoare (29.05.1899 - 1984);

30 mai – 80 ani de la naºterea Doinei Cor nea, traducã -
toare ºi publicistã, membrã fondatoare a
Grupului pentru Di a log Cul tural a Alianþei
Civice ºi a Fundaþiei Culturale Memoria.

(30.05.1929);

31 mai - 100 ani de la naºterea lui Miron Grindea,

pub li cist (31.05.1909 - 1995);

31 mai – 40 ani de la moartea lui Gheorghe Macovei,

geolog (1880 - 31.05.1969);

IUNIE

 1 iun. – 180 ani de la apariþia, la Iaºi, a revistei

„Albina româneascã” (01.06.1829);

 1 iun. – 90 ani de la moartea lui Ioan Bogdan, istoric

ºi filolog (1864 - 01.06.1919);

 1 iun. – 80 ani de la naºterea lui Vasile Tomescu,

muzicolog (01.06.1929);

 2 iun. – 140 ani de la naºterea lui Constantin Angelescu,

om pol i tic, medic chirurg (02.06.1869 - 1948);

 2 iun. – 60 ani de la moartea lui Radu R. Rosetti, gen -

eral ºi istoric militar (1877 - 02.06.1949);

 5 iun. – 230 ani de la naºterea lui Gheorghe Lazãr,
cãrturar ºi pedagog, întemeietor al învãþã mân -

tului românesc mod ern (05.06.1779 -1823);

 6 iun. – 70 ani de la naºterea lui Gheorghe Buzatu,

istoric (06.06.1939);

 8 iun. – 100 ani de la moartea lui Aurel Mureºianu,

pub li cist ºi om pol i tic (1847 - 08.06.1909);

 9 iun. – 60 ani de la constituirea Societãþii de ªtiinþe
Istorice ºi Filologice din România

(09.06.1949);

10 iun. – 170 ani de la naºterea lui Ion Creangã,

scriitor (10.06.1839 - 1889);

10 iun. – 90 ani de la naºterea Zenaidei Pally, cântãreaþã

de operã, mezzo-sopranã (10.06.1919 - 1997);

13 iun. – 100 ani de la moartea lui Gheorghe Lahovari,
geograf; a fondat Societatea Românã de

Geografie (1838 - 13.06.1909);
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14 iun. – 125 ani de la naºterea lui Ioachim Botez,

scriitor (14.06.1884 - 1956);

15 iun. – 120 ani de la moartea lui Mihai Eminescu,
Luceafãrul poeziei româneºti (1850 -

15.06.1889);

15 iun. – 100 ani de la naºterea lui Vir gil Teodorescu,

scriitor (15.06.1909 - 1987);

15 iun. – 80 ani de la moartea lui Traian Lalescu,

matematician (1882 - 15.06.1929);

18 iun. – 100 ani de la naºterea Lenei Constante,

artistã decoratoare (18.06.1909 - 2005);

19 iun. – 110 ani de la naºterea lui George Cãlinescu,

istoric literar ºi scriitor (19.06.1899 - 1965);

21 iun. – 100 ani de la moartea lui Vasile Gherman

Pop, scriitor ºi istoric literar (1850 - 21.06.1909;

21 iun. – 90 ani de la moartea lui Petre P. Carp, om
pol i tic, unul dintre întemeietorii Societãþii

„Junimea” (1837 - 21.06.1919);

22 iun. – 30 ani de la moartea lui Mac Constantinescu, 

sculp tor (1900 - 22 .06.1979);

23 iun. – 175 ani de la naºterea lui Alexandru
Odobescu, scriitor, eseist, istoric al artelor ºi

culturii (23.06.1834 - 1895);

23 iun. – 100 ani de la naºterea lui Ovidiu Papadima,

istoric ºi critic literar (23.06.1909 - 1996);

24 iun. – 70 ani de la naºterea Sânzianei Pop, scriitoare 

(24.06.1939);

28 iun. – 90 ani de la naºterea lui Ion D. Sârbu, scriitor 

(28.06.1919 - 1989);

29 iun. – 190 ani de la naºterea lui Nicolae Bãlcescu,

istoric ºi prozator (29.06.1819 - 1852);

30 iun. – 100 ani de la naºterea lui Paul Constantinescu,

compozitor (30.06.1909 - 1963);

30 iun. – 100 ani de la naºterea lui Jean Rânzescu,

tenor ºi regizor de operã (30.06.1909 - 1996);

IULIE

 1 iul. – 80 ani de la naºterea lui Costache Olãreanu,

scriitor (01.07.1929 - 2000);

 2 iul. – 90 ani de la începerea activitãþii, la Bucureºti, a 

renumitei Companii „Cãrãbuº” (02.07.1919);

 3 iul. – 80 ani de la naºterea lui Zeno Ghiþulescu, poet 

(03.07.1929);

 8 iul. – 20 ani de la moartea lui Horia Stamatu, poet

(1912 - 07.07.1989);

10 iul. – 90 ani de la inaugurarea, la Chiºinãu, a Editurii 

ºi librãriei „Glasul Þãrii” (10.07.1919);

11 iul. – 60 ani de la moartea lui Corneliu Dragalina,
gen eral, guvernator al Bucovinei (1887 –

11.07.1949);

12 iul. – 100 ani de la naºterea lui Constantin Noica,
filosof, eseist, pub li cist ºi scriitor

(12.07.1909-1987);

13 iul. – 80 ani de la moartea lui Eusebie Mandicevschi,

compozitor, muzicolog (1857 - 13.07.1929);

14 iul. – 75 ani de la naºterea lui Vasile Pavel, lingvist

(14.07.1934);

14 iul. – 110 ani de la naºterea lui Vasile Aftenie,
episcop greco-catolic, martir al bisericii

(14.07.1899 - 1950);

15 iul. – 40 ani de la moartea lui Gheorghe Demetrescu,
astronom, seismolog; a înfiinþat prima staþiune 

seismologicã din þarã (1885 - 15.07.1969);

19 iul. – 125 ani de la apariþia, la Iaºi, a ziarului
„Lupta”, sub conducerea lui G. Panu

(19.07.1884);

20 iul. – 75 ani de la moartea lui ªtefan Zeletin, filosof,

istoric ºi sociolog (1882 - 20.07.1934);

20 iul. – 90 ani de la moartea lui Vasile G. Morþun, om 
pol i tic, autor dra matic ºi prozator (1860 -

20.07.1919);

21 iul. – 120 ani de la naºterea lui Mircea Dem.

Rãdulescu, poet (21.07.1889 - 1946);

22 iul. – 100 ani de la naºterea lui Mihai Popescu, ac -

tor (22.07.1909 - 1953);

23 iul. – 140 ani de la naºterea lui Gheorghe
Adamescu, istoric literar, lexicograf ºi

bibliograf (23.07.1869 - 1942);

26 iul. – 70 ani de la naºterea lui Cezar Baltag, poet

(26.07.1939 - 1997);

28 iul. – 90 ani de la instaurarea administraþiei
române la Timiºoara; Banatul este împãrþit
între România [2/3] ºi Ser bia [1/3]

(28.07.1919);

30 iul. – 100 ani de la naºterea lui Ion Silvan, grafician

(30.07.1909 - 1999);

31 iul. – 130 ani de la apariþia ziarului lib eral

„L’Indépendance Roumaine” (31.07.1879);

AUGUST

 2 aug. – 70 ani de la naºterea Valeriei Seciu, actriþã

(02.08.1939);

 3 aug. – 120 ani de la moartea Veronicãi Micle, poetã

(1850 - 03.08.1889);

 4 aug. – 50 ani de la moartea lui Ioan Bãlan, episcop
greco-catolic, martir al bisericii (1880 -

04.08.1959);

 4 aug. – 40 ani de la moartea lui Vasile Canarache,
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istoric, arheolog ºi numismat (1896 -

03.08.1969);

 6 aug. – 90 ani de la naºterea lui Cik Damadian,

grafician (06.08.1919 - 1985);

 9 aug. – 40 ani de la moartea lui Constantin I. Parhon,
medic endocrinolog, gerontolog ºi om pol i tic,
fondatorul ºcolii române de endocrinologie

(1874 - 09.08.1969);

10 aug. – 80 ani de la naºterea Tamarei Buciuceanu,

actriþã (10.08.1929);

10 aug. – 125 ani de la naºterea lui Panait Istrati,

scriitor (10.08.1884 - 1935);

11 aug. – 80 ani de la naºterea lui Mod est Morariu,
scriitor, jurnalist ºi traducãtor (11.08.1929 -

1998);

13 aug. – 10 ani de la moartea lui Ion Pacea, pictor

(1924 - 13.08.1999);

13 aug. – 40 ani de la moartea lui George Oprescu,

istoric ºi critic de artã (1881 - 13.08.1969);

17 aug. – 140 ani de la moartea lui Damaschin Bojincã,

ju rist ºi om de culturã (1802-17.08.1869);

18 aug. – 160 ani de la naºterea lui Teodor V.
ªtefanelli, scriitor ºi istoric al Dreptului

românesc, secretar al Societãþii „România
Junã”; a înfiinþat Societatea de Culturã

Românã din Bucovina (18.08.1849 - 1920);

19 aug. – 100 ani de la naºterea Tamarei Gane,

scriitoare (19.08.1909 - 1992);

20 aug. – 170 ani de la înfiinþarea, la Paris, a Societãþii 
pentru învãþãtura poporului român

(20.08.1839);

20 aug. – 125 ani de la apariþia ziarului „Universul”

(20.08.1884);

22 aug. – 40 ani de la premiera, la teatrul „Lu cia
Sturdza Bulandra” din Bucureºti, a piesei
„Viteazul”, dramã istoricã de Paul Anghel

(22.08.1969);

24 aug. – 90 ani de la apariþia, la Bucureºti, a revistei

„Cuvântul liber” (24.08.1919);

26 aug. – 175 ani de la reprezentaþia, la Iaºi, cu piesa
„Dragoº, întâiul domn al Moldovei”, de

Gheorghe Asachi (26.08.1834);

27 aug. – Ziua Naþionalã a Republicii Moldova:

Proclamarea Independenþei (1991);

31 aug. – Republica Moldova: Sãrbãtoarea Naþionalã

Limba noastrã (din 1989);

SEPTEMBRIE

 2 sep. – 100 ani de la întemeierea Societãþii
Scriitorilor Români, primul preºedinte:
Mihail Sadoveanu, secretar: Emil Gârleanu

(02.09.1909);

 3 sep. – 90 ani de la naºterea lui Ovidiu Drimba,

istoric al culturii (03.09.1919);

 6 sep. – 190 ani de la naºterea lui Nicolae Filimon,
scriitor, pub li cist, compozitor ºi critic muzical 

(06.09.1819 - 1865);

 8 sep. – 125 ani de la naºterea lui George Ulieru,

medic, scriitor (08.09.1884 - 1943);

10 sep. – 300 ani de la naºterea lui Antioh Cantemir,

poet (10.09.1709 - 1744);

10 sep. – 90 ani de la semnarea, la Saint Germain en
Laye, de cãtre România, a Tratatului de Pace 
cu Aus tria, prin care se recunoºtea Unirea

Bucovinei cu România (10.09.1919);

12 sep. – 90 ani de la înfiinþarea Universitãþii „Regele 
Ferdinand” din Cluj; primul rec tor a fost

Sextil Puºcariu (12.09.1919);

12 sep. – 140 ani de la moartea lui Constantin Stamati,

scriitor ºi traducãtor (1786 - 12.09.1869);

15 sep. – 90 ani de la constituirea, la Cernãuþi, a
Partidului Dem o crat al Unirii din Bucovina

(15.09.1919);

15 sep. – 80 ani de la inaugurarea, sub directoratul lui

Liviu Rebreanu, a Studioului Teatrului
Naþional din Bucureºti cu „Muºcata din

fereastrã” de V.I. Popa (15.09.1929);

17 sep. – 90 ani de la înfiinþarea, la Cluj, a
Conservatorului de Muzicã ºi Artã
Dramaticã; primul di rec tor: Gheorghe Dima

(17.09.1919);

18 sep. – 100 ani de la moartea lui Grigore Tocilescu,
istoric, arheolog, epigrafist ºi folclorist (1850

- 18.09.1909);

20 sep. – 150 ani de la naºterea lui Dumitru Theodor

Neculuþã, poet (20.09.1859 - 1904);

21 sep. – 70 ani de la asasinarea lui Armand Cãlinescu,

om pol i tic (1893 - 21.09.1939);

25 sep. – 20 ani de la moartea lui Paul Georgescu,

critic literar, prozator (1923 - 25.09.1989);

26 sep. – 100 ani de la naºterea lui Horia Stanca, eseist,

memorialist ºi traducãtor (26.09.1909 - 2002);

29 sep. – 180 ani de la naºterea lui George Creþeanu,

poet (29.09.1829 - 1887);

 29 sep. – 110 ani de la naºterea lui Ion Muºlea,

folclorist (29.09.1899 - 1966);

 30 sep. – 130 ani de la premiera, la Teatrul Naþional
din Bucureºti, a piesei „Des pot Vodã” de

Vasile Alecsandri (30.09.1879);
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In memoriam ARTUR SILVESTRI (1953-2008) 

Trãirea în viitor ºi semnul arhetipal
prins în cartea lui Artur Silvestri

Ioan MICLÃU
scriitor, Crin gila, Aus tra lia

Încerc sã mã explic despre modul în care nu prea
m-am aventurat deseori a scrie, even tual de zile mari,
vorba dlui Artur Silvestri, a scrie culegând cuvintele cele
ºoptite în tainã ºi din adâncurile cele neºtiute în realitate.
Departe de mine însã ºi gândul a croi
o alocuþiune filo soficã cãreia sã-i pun 
aripi ne bu neºti, dar va trebui sã
recunoaºtem o atare situaþie în care
între trecut, fie cât de în ani luminã
depãrtare, ºi prezent, ex istã o linie ce
o pur tãm cu noi, în noi ºi de care nu
ne putem rupe. Pe aceastã linie nat u -
ral existenþialã, noi, fiinþa ome -
neascã, ne bucurãm spir i tual de o li -
bertate pe care nu reuºim sã o stã -
pânim în deplinãtate. Atunci a în -
ceput omul a se cerceta pe el însuºi
precum o fãcea Des cartes, a venit
Kant cu cele patru antinomii ale gân -
dirii lui, din care am ales aici una
adecvatã momentului: „În lume
existã libertate ºi dominã de ter mi nis -
mul”. Cred cã e vorba de acea li -
bertate care dã spiritului dem nitatea
de fiinþã inteligentã, de fapt e singura
libertate care de pin de de noi, de fie care. Celelalte li -
bertãþi oricât de de mo cratice vor fi stau în perimetrul
constrângerii.

Aceste constrângeri însã, deºi nu ne place sã re -
cunoaºtem, pornesc deseori nu de la un guvern oarecare,
ci de la oameni prin neînþelegerea cã libertatea so cialã
necesitã respectarea unor reguli ºi responsabilitãþi, iar în
rãspuns contrar s-a creat pedeapsa care sã asigure acea
libertate. Adicã legea ju ridicã. Ar mai fi de spus, ºi asta
nu e puþin, cã între libertatea de demnitate a spiritului
nostru, ºi libertãþile sociale ce impun reguli ºi res pon -
sabilitãþi ex istã un adevãrat univers de problematici,
unele naturale, altele ºi acestea în majoritate, sunt de fapt
subiective. Subiectivismul însã îºi are rãdãcini în ego-ul
nostru per sonal, care la rândul lui izbucneºte mai lent sau
mai vi o lent din adâncurile spiritului ºi ale libertãþii na -
turale cu care am venit pe lume. Dominã determinismul,
înþelegând prin acesta, de ter min ism tehnologic, de ter -
min ism geografic, într-un cuvânt sursele de existenþã de -
ter mi nate de mediu ºi inteligenþã atinsã. Din strãfundurile 
primare ºi ale doririi de cãtre spirit a libertãþii sale na -
turale, prin ego-ul per ma nent sensibil ºi ambiþios, omul,

prin tocmai inteligenþa sa, poate deveni de o bestialitate
mai animalicã decât ani malele din jurul sãu. În aceastã
situaþie, o reaºezare a libertãþii e necesarã, pe lângã cea a
constrângerii, cea prin educaþie moralã ºi a cumpãtãrii, a

reinstalãrii iubirii între oameni, ºi, în 
fi nal, necesitatea unor oameni care
sã împlineascã aceste binefaceri,
care au prin har ºi inteligenþã echi -
libratã capacitatea a vedea în viitor, a 
trãi în viitor prin îndemnurile de
umanitate aduse prezentului. Aceºti
oameni desigur cã sunt de dorit, iar
azi iatã, avem la cârma acestor ide -
aluri un dãruit de Dumnezeu, Pro -
fesorul Artur Silvestri. Cu ce s-a
pre zentat în faþa noastrã acest Om de 
mare suflet românesc? Despre ce ne
vorbeºte?

Da, despre iubirea dintre noi
oamenii, despre credinþa în Dum ne -
zeu ºi Neamul cãruia îi aparþinem,
numindu-ne a fi purtãtorii semnului
arhetipal al acestui Neam Dacic- Ro -
mânesc, ce venim din vremi ime -
morabile. Ne-a adus frumuseþea

gân durilor sale aºezate în cãrþile sale, care vor rãmâne o
comoarã vie, cãci oamenii trãiesc prin faptele lor. Se
cuvine din re spect a prezenta câteva din cãrþile valoroase
ale acestui mare cãrturar român, care arde ca o flacãrã
luminoasã în inima neamului sãu românesc!

„Semne ºi peceþi – ºapte lecþii despre originimi”.
„Arhetipul cãlugãrilor sciþi”.
„Memoria ca un con cert baroc” Vol.I.II.III.
„Pas tor Magnus”
„România în anul 2010 – o paginã de piaþã imo -

biliarã”
„Modelul Omului Mare: Antonie Plãmãdealã”.
„Vremea seniorilor – Scrisori de altãdatã de la

ierarhi ºi cãrturari bisericeºti”.
„Documente de coºtiinþã colectivã”- concepute ºi

orânduite de Artur Silvestri”
„Zoe Dumitrescu Buºulenga – Op era încoronatã”
„Intermundii – Vise despre forme ºi culori”
„Mãrturisire de Credinþã Literarã” Vol. I-II – Scri -

sul ca religie la români”.
„Cuvinte pentru Urmaºi – Modele ºi exemple

pentru Omul Român”.
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„Înþeleptul din Amer ica – Alexandru Nemoianu –
op era în analize ºi exegeze”.

„Publicaþii virtuale pe internet – peste 100”, ce
leagã românitatea de pretutindeni”.

Aceste cãrþi dãruite de Dl. Prof. Dr. Artur Silvestri, 
care desigur nu reprezintã totalul prodigioasei sale opere, 
totuºi suficiente pentru a realiza un fundament al gândirii
despre viaþa ºi condiþia noastrã ca fiinþe în aceastã lume, a 
valorilor creºtine în restabilirea iubirii între oameni, a

restabilirii armoniei între acea libertate nat u ralã a
ego-ului nostru spir i tual ºi libertãþile existenþiale sociale
în societãþile omeneºti!”

Cu acest mesaj mijlocitor între Dum nezeu ºi
neamul sãu românesc a plecat geniul lui Artur Sil -
vestri la ceruri, lãsându-ne nouã lu mina sufletului ºi a 
învãþãturilor sale !

Dumnezeu sã-l odihneascã la sânul Sãu!

Cinstire scriitorului-ac a de mi cian Nicolae
Breban la aniversarea a 75 de ani

Prof. univ. dr. Gheorghe POP

Supremul Cre ator i-a înzestrat pe cei aleºi cu dum -
nezeiascã creativitate. Un astfel de privilegiat este scrii -
torul- ac a de mi cian Nicolae Breban cu obârºie ºi cu nobile 
implicaþii cul tural creatoare în spaþiile maramureºene,
luminând cu tinereþe sufleteascã, cu vigoare ºi pros pe -
þime prin puterea cuvintelor din operele sale literare,
sortite sã dureze peste veacuri ºi sã dea preþ vieþii ºi
naþiunii din care facem parte.

Aceste gânduri îºi capãtã relevanþã mai ales astãzi,
1 februarie 2009, la ceasul aniversar al lui Nicolae Bre -
ban: 75 de ani de viaþã ºi muncã demnã, cu luminoase
biruinþe în parcurgerea existenþei sale scriitoriceºti ºi
academice.

Fie-ne îngãduit sã fim pãrtaºi la aceastã aniversare
prin cuvintele noastre de apreciere ºi gratitudine, care
încearcã sã aducã noi raze la aureola ce-i încununeazã
fruntea de autentic scriitor ºi ac a de mi cian, re cent învestit
ca tit u lar.

Viaþa ºi creaþiile sale literare le vedem ca un buchet 
cu flori de aur, pline de frumuseþe, pentru cã ne sugereazã
sã privim mai degrabã partea frumoasã a vieþii decât pe
cea întunecatã, ne îndeamnã la ceea ce susþinea la timpul
sãu Spiru Haret cã „prin iubire ºi nu prin urã se pot pref -
ace oamenii, ca ºi schimbãrile sociale sã se prefacã clã -
dind, nu dãrâmând.”

Din tinereþe, începând cu anul 1961, a debutat cu
schiþe în „Gazeta literarã”, desfãºurând în continuare o
apreciabilã activitate publicisticã: re dac tor ºef la „Ro -
mânia literarã” (1970), di rec tor la „Contemporanul –
Ideea Eu ro peanã” (din 1990).

În anul 1965 are loc debutul sãu ed i to rial cu ro -
manul „Francisca”, distins cu premiul „Ion Creangã” al
Academiei Române. Au urmat apoi romanele: „În ab -
senþa stãpânilor” (1966), „Animale bolnave” (1968) – ro -
man premiat de Uniunea Scriitorilor -, „Îngerul de ghips” 
(1973), „Bunavestire” (1977), „Don Juan” (1981), „Dru -
mul de zid” (1984), „Pândã ºi seducþii” (1991), trilogia
„Amfitrion” (1994), „Ziua ºi noaptea” (1998), „Stricte
amintiri literare” (2001). Unele dintre romanele sale au
fost traduse ºi au apãrut în Franþa.

Apreciind sensul înalt al culturii româneºti, din
palmaresul creaþiei sale literare nu lipsesc: câteva eseuri
(„Forþa exemplului”, „Riscul în culturã”), piese de teatru
(„Bãtrâna doamnã ºi fluturele”, „Culoarul cu ºoareci”),
versuri („Elegii parisiene”), precum ºi scenarii de film
(„Rãutãciosul”, „Printre colinele verzi”). 

Prin aceastã creaþie literarã Nicolae Breban ne dã
din preþioasa sa vistierie în iubirea de oameni ºi eve -
nimente, revãrsând în sufletele tuturor inestimabile bo -
gãþii existenþiale ºi spirituale.

Râvna depusã în slujba literaturii române ºi re -
zultatele obþinute în investigarea ºi oglindirea unor rea -
litãþi trecute ºi contemporane i-au adus apreciere din
partea forurilor competente, acordându-i titluri ºi dis -
tincþii onorante:

- premiul „Ion Creangã” al Academiei Române
pentru romanul „Francisca”;

- premiul Uniunii Scriitorilor pentru romanul „A -
ni male bolnave”;

- cetãþean de onoare, în 1996, al comunei Cicârlãu,
unde s-a nãscut tatãl sãu, iar bunicul a ctitorit biserica din sat;

- cetãþean de onoare, în 2006, al municipiului Baia
Mare;

- mul ti ple aprecieri ale criticii literare, Dr. H. C. ºi
alte distincþii ale unor instituþii de culturã pentru o serie
de vol ume apãrute dupã anul 2000, luând în discuþie ºi
traducerile „Elegii duineze” (2006 ºi 2008) dupã  Rainer
Maria Rilke.

Prin toate cele relatate mai sus facem sã rãsune ºi
un glas prietenesc din rândurile universitarilor, la corul
intim care îi aduc lui Nicolae Breban în aceste zile
prinosul de admiraþie ºi cinstire faþã de nobila ºi preþioasa 
muncã pe care o înfãptuieºte prin excelenþã ca om, scri -
itor ºi membru tit u lar al Academiei Române.

Cinstire la aniversarea celor 75 de ani, mo ment
emoþionant pentru ca sã dai ocol cu gândul celor ce ai de
înfãptuit de aici înainte în plan naþional ºi în lume ca
intelectual înscris în galeria elitelor scriitoriceºti ºi aca -
demice.

Putere creatoare, sãnãtate ºi „La mulþi ani”!
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Diplomaþii de la Cernãuþi au sãrbãtorit Marea 
Unire alãturi de românii din dreapta Tisei /
Florentin Nãsui 
Graiul Maramureºului, 1 decembrie2008,

www.graiul.ro

Din 1999, de cînd minoritãþile etnice din Ucraina
pot sãrbãtori Ziua Naþionalã a þãrii de origine, Consulatul
gen eral al României la Cernãuþi a organizat anual, în
preajma zilei de 1 Decembrie, manifestãri ded i cate Zilei
Naþionale a României în zonele Cernãuþi, Odessa ºi
Trans carpatia. Aici, în regiunea de pe Tisa, în acest an,
locul de întîlnire al re prezentanþilor din cele 13 aºezãri
locuite com pact de români a fost marea comunã Apºa de
Jos. Joi dupã amiazã, deci, pri marul Ion Negre ºi dr. Ion
M. Botoº, preºedintele Uniunii Regionale „Dacia” a ro -
mânilor din Transcarpatia cu sediul la Apºa de Jos (în
calitate de coorganizatori) i-au întîmpinat la sediul ªcolii
de Artã din localitate pe dl. Dorin Popescu, girantul
interimar al consulului gen eral al Consulatului Gen eral al 
României la Cernãuþi, dl Iustinian Focºa, dip lo mat, pe
Dr. Mihai Dãncuº, directorul Muzeului Maramureºului
din Sighetul din stînga Tisei, pe prof. Gheorghe Opriº,
pre ºe dintele Asociaþiei culturale „George Coºbuc” a ro -
mânilor din Transcarpatia, cu sediul în Slatina, dr. Vasile
Iovdii, pre ºedintele Asociaþiei culturale „Ioan Mihalyi de 
Apºa” a ro mânilor din Transcarpatia, cu sediul în Bi -
serica Albã, pe Gheorghe Uhali, primarul din Slatina,
Gheorghe Berinde, primarul din Biserica Albã, Mihai
Dan, primarul din Topcina, directori de ºcoli ºi profesori
de limba românã, medici, ziariºti de la Ujgorod, Slatina ºi 
unul din Stînga Tisei.

Prima librãrie româneascã la New York / Ana
Zidãrescu
Evenimentul zilei, 2 decembrie 2008, www.evz.ro

Institutul Cul tural Român din New York ºi Cãr -
tureºti vor colabora într-un proiect prin intermediul cã -
ruia sã se în fiinþeze la New York o librãrie Cãrtureºti,
dupã modelul celor din þarã, în care sã fie prezentate cãrþi,
producþii cul turale muzicale ºi cinematografice româneºti.

Albumul „Cimitirul Vesel din Sãpânþa",
prezentat in SUA / Ioan J. Popescu
Informaþia zilei, 9 decembrie 2008,
www.informaþia-zilei.ro

Duminicã 7 decembrie, la Casa Românã din Hay -
ward, Berke ley, SUA, a fost prezentat volumul „The
Merry Cem e tery of Sãpânþa” („Cimitirul Vesel din Sã -
pânþa”), un al bum de fotografii semnate Pe ter Kayafas
(directorul editurii „Eakins Press” din New York City) cu 
traducerea în limba englezã a epitafurilor realizatã de

Adrian G. Sahlean (profesor la Grad u ate School of Psy -
cho anal y sis din Boston, membru al Uniunii Scriitorilor
din România) ºi o introducere a Sandei Go lo penþia (pro -
fesor la Brown Uni ver sity, Prov i dence, Rhode Is land).
La lansare a fost prezent Adrian G. Sahlean care a sus -
þinut o amplã disertaþie despre Cimitirul Vesel, ilustrat de 
proiecþii de diapozitive. Printre invitaþi s-a numãrat ºi
scrii toarea Dora Apsan Sor ell originarã din Sighetu Mar -
maþiei care, în romanul ei memorialistic „Tell the Chil -
dren. Let ters to Mir iam” („Po vestiþi copiilor voºtri.
Scri sori cãtre Mir iam”) a dedicat co munei Sãpânþa -
localitatea de baºtinã a bunicilor ei - un întreg capitol.

Scoþia are primul con sul onorific român /
Crina Boroº

HotNews, 10 decembrie 2008, www.hotnews.ro

Consulul Onorific al României la Aberdeen este
Li liana Hiris, lector în economie la Universitatea Rob ert
Gor don. Nãscutã în Banat, Hiris a emigrat în Marea
Britanie în anul 1996, fiind o promotoare a legãturilor
Scoþia – România. Titlul de con sul onorific i-a revenit
atât în urma acþiunilor ei, cât ºi a cererilor de a încuraja
promovarea imaginii României în Sco þia, pe care le-a
adresat Ministerului român de Externe. Aber deen este al
treilea oraº scoþian ca ºi populaþie. Am basadorul Ro -
mâniei în Regatul Unit al Marii Britanii ºi Irlandei de
Nord, Ion Jinga, ºi Consulul Gen eral al României, Mihai
Delcea, au fost prezenþi miercuri, 10 decembrie, la
Aberdeen pentru cere monia organizatã în prezenþa pri -
ma rului, Lordul Pro vost de Aberdeen, ºi a profesoarei
Rita Mar cella, decana ªcolii de Afaceri din Aberdeen. Ea 
este cea care a înfiinþat Societatea Româno-Scoþianã,
promovând România, ca nou stat membru UE, în Nord-
 Est-ul Regatului. Liliana Hiris intenþioneazã sã inten -
sifice legãturile dintre România ºi Scoþia, în spe cial în
domeniile energiilor regeneratoare, edu caþiei ºi agriculturii. 

Prima ºcoalã româneascã în Germania / Aura
Bolboasa
Adevãrul, 17 decembrie 2008, www.adevarul.ro

În Berlin s-a înfiinþat prima ºcoalã româneascã din
Germania. Berlin Brandenburg BILINGUA („Bilingua –
Ru mänische Schule Berlin-Brandenburg e.V.”) s-a des -
chis sub patronajul Ambasadei României. ªcoala are
personalitate ju ridicã ºi îºi propune sã fie o punte de
legãturã între cultura românã ºi cultura germanã. Ea rãs -
punde unei necesitãþi cres cânde a comunitãþii româneºti
din Berlin – Brandenburg. ªcoa la organizeazã cursuri de
limbã ºi civilizaþie românã pentru strãini, cursuri de lim -
bã ºi civilizaþie românã pentru vorbitori de limbã maternã 
(copii bilingvi), precum ºi cursuri de limba germanã
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pentru strãini. Programul va cuprinde trei cursuri pe
sãptãmânã, care se vor desfãºura într-o salã spe cial ame -
najatã din cadrul Ambasadei României din Berlin.

Prima bisericã româneascã ortodoxã în
Aberdeen 
Ro ma nia Global News, 17 decembrie 2008,
www.rgnpress.ro

În Aberdeen s-a ctitorit prima bisericã româneascã
de credinþã ortodoxã, fãcutã sub oblãduirea pãrintelui
Mar cel Opriºan, cu ajutorul lui Dumnezeu ºi a comu -
nitãþii româneºti de aici, transmite Ro ma nian Global
News, care citeazã pagina de web a românilor din Scoþia.
Comunitatea, deºi slabã ca numãr, a reuºit sã compenseze 
prin latura spiritualã, iar oa menii, deºi ocupaþi cu ser -
viciul, cu fa milia ºi cu treburile gospodãreºti au avut timp 
de bisericã întotdeauna ºi au aran jat sala datã lor de cãtre
St. John’s Episcopial Church. 

„Limbile romanice nu provin din limba
latinã” / Mihaela Florea
Adevãrul, 17 decembrie 2008, www.adevarul.ro 

Cercetãtorul spaniol Dante Me dina, profesor la
Uni versitatea din Guadalajara, susþine cã nicio limbã
romanicã (româna, franceza, italiana, spaniola ºi portu -
gheza) nu pro vine din limba latinã. El a emis aceastã
teorie pe 4 decembrie, la conferinþa organizatã cu ocazia
inaugurãrii Forului Inter na þional Interdisciplinar de Cer -
cetãri Filologice de la Gua da lajara, Mexic. Me dina este
convins cã o altã limbã (în niciun caz latina) a stat la baza
originii etimologice a limbilor ro manice. Profesorul spa -
niol a elaborat un studiu în urma unei am ple cercetãri
lingvistice, argumentând cã declinarea sub stan tivelor în
latinã este diferitã de cea din limbile ro manice.

Studenþii basarabeni ºi ucrainieni ºi-au fãcut
club / Simona Voiþa
CityNews, 17 Decembrie 2008, www.citynews.ro

Eveniment im por tant în mediul universitar din
Baia Mare. A fost înfiinþat Clubul Studenþilor Basarabeni 
ºi U crainieni (CSBU) din cadrul Universitãþii de Nord.
Prin ci palele direcþii de orientare ale organizaþiei au fost
stabilite încã de la prima ºedinþã. Tinerii vor sã facã
schimburi inter cul turale, adicã sã îºi asume rolul de punte 
de legãturã între studenþii din Republica Moldova, cei din 
regiunea ucraineanã Transcarpatia ºi cei din municipiul
Baia Mare. „În cadrul Universitãþii de Nord Baia Mare
învaþã 12 studenþi ba sa rabeni ºi ucrainieni. Pentru a veni
în sprijinul lor intenþionãm ca pe viitor sã implementãm
un proiect transfrontalier care va viza studenþii din U -
craina, regiunea Transcarpatia ºi Mol dova”, a declarat
pentru citynews.ro coordonatorul CSBU, Eugeniu Mo -
rari. De asemenea, organizaþia va organiza ac þiuni de pro -
movare a Universitãþii de Nord ºi a elevilor din anii
terminali în Moldova ºi Ucraina în vederea unor schim -
buri de ex pe rienþã. O contribuþie deosebitã la înfiinþarea
a cestui club a avut ºi secretarul organizaþiei, Mihailo
Handik. Acesta a fost stu dentul „de bazã” care a înlesnit
stabilirea relaþiilor transfron taliere dintre reprezentanþii
clubului ºi pre ºedintele Asociaþiei „Dacia” din regiunea
Transcarpatia, Ion Botoº. 

A apãrut numãrul 55 al revistei „Apºa" a
românilor din Ucraina / Ioan J. Popescu
Informaþia zilei, 17 decembrie 2008,
www.informaþia-zilei.ro

În aceste zile ne-a parvenit numãrul în curs al
revistei „Apºa", “gazeta regionalã so cial-politicã” - cum
scrie în sub titlu - publicatã de Uniunea Regionalã a Ro -
mânilor din Trans carpatia „Dacia", re dac tor ºef dr. Ioan
Mihai Botoº. Publicaþia este dedicatã în mare mãsura
unui grup de circa 1.600 de etnici români care trãiesc la
200 de kilometri de la graniþa vechiului comitat Mara -
mureº, în comuna Parascovo, satele Maiurki ºi Mocra
(atestate documentar în anul 1552). Despre aceºti ro mâni
se ºtie foarte puþin sau chiar deloc, ei fiind ignoraþi de
Ambasadã ºi Consulatele României în þara vecinã. În con -
tinuare revista „Apºa" conþine un bogat cal en dar al eve ni -
mentelor celor zece ani de când apare, precum ºi un sumar
al activitãþilor Uniunii Regionale a Românilor din Trans -
carpatia „Dacia”.

Emisiune în limba românã la un post de ra dio
din Umbria / Andi Radiu
Adevãrul, 29 decembrie 2008, www.adevarul.ro

Românii din regiunea Umbria, situatã în centrul
Italiei, au de puþin timp posibilitatea sã asculte la un post
de ra dio o emisiune în limba românã. Emisiunea „ESTen -
diamoci” (un joc de cuvinte între „est” ºi „extindere”)
poate fi ascultatã joia, de la ora 20.00, la Ra dio Ga li leo, în 
provincia Terni. Transmisiunea va fi în limba românã ºi
va dura pânã în iunie 2009.

Localitatea ucraineanã Solotvino a fost
invadatã de colindatori din Maramureº
Informaþia zilei, 7 ianuarie 2009,

www.informaþia-zilei.ro

Maramureºenii au luat cu asalt, marþi seara, Pun ctul
de Trecere al Frontierei de la Sighet - Solotvino (Ucraina) 
pentru a merge cu colinda la neamurile stabilite în satele
româneºti de pe teritoriul statului vecin. Unii au mers cu
maºinile, alþii mai îndrãzneþi au trecut pe jos. Pentru a nu
fi înghesuialã, în Ajunul Crãciunului pe rit vechi, con -
ducerea Inspectoratului Judeþean al Poliþiei de Frontierã
Maramureº a luat decizia de a su plimenta numãrul lu -
crãtorilor din punc tul de trecere amintit. „Am dorit ca
totul sã se desfãºoare în condiþii civilizate în aceastã
perioadã. ªtiam cã mulþi români vor trece graniþa în
Ucraina pentru a-ºi colinda rudele, astfel cã pentru a nu fi
probleme în ceea ce priveºte aglomeraþia am decis sã su -
plimentãm numãrul agenþilor", ne-a precizat agent Iulia
Utan, purtatorul de cuvant al IJPF Maramureº. Satele din
Ucraina, sit u ate în imediata apropiere a frontierei cu
România, s-au umplut de colindãtori maramureºeni. A -
ceºtia au mers în þara vecinã pentru a-ºi colinda nea -
murile, prietenii sau chiar pã rinþii care locuiesc de
cealaltã parte a Tisei. „Mergem in Ucrai na la pãrinþii
soþiei. Eu am sãrbãtorit Crã ciunul pe rit nou, iar soþia este
ucraineancã ºi îl sãrbãtoreºte pe rit vechi. Acum mergem
la socrii pentru a-i colinda”, ne-a spus Ioan Marcu, si -
ghetean. „Mergem la colindat în Solot vino. Avem ceva
nea muri acolo, ceva prieteni ºi ne-au invitat în seara de
Ajun la ei. N-am luat maºina. E mai bine pe jos, cã e
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aproape, ºi putem consuma ceva tãrie pe la ei”, a spus un
alt sighetean. „Mergem cu colindul, la prieteni, cu -
noº tinþe ºi neamuri. Pe româneºte îi vom colinda cã ºi ei
sunt români”.

D-ale diasporei

Ziua, 9 ianuarie 2009, www.ziua.ro

În Gaza ºi-n teritoriile palestiniene trãiesc câteva
sute de cetãþeni români, în majoritate femei, stabiliþi
acolo în urmã cu peste douã decenii, dupã ce tinerii
studiaserã ºi se cã sãtoriserã în România, mai ales ab -
solvind medicina ºi politeh nica. Despre ei, multã vreme
nu s-a ºtiut aproape nimic. La fel cum nu se afla, decât din 
presa occidentalã, despre soarta românilor ajunºi prin Af -
rica, pe vremea lui Ceauºescu, când o doctoriþã de-a
noastrã a fost vândutã pe-o cãmilã sau o cân tãreaþã de
muzicã popularã se producea într-un... harem! Pe nimeni
n-a interesat ce hram poartã aceºti cetãþeni ai patriei
natale; sunt ei fericiþi acolo unde sunt, au familii în -
chegate, ºi-au pierdut credinþa creºtinã ºi limba, s-au
aclimatizat în corturi, prin pustii sau pãduri?

I-a fost dat Pãrintelui Isidor Martz, romano-catolic
din Iaºi, sã cunoascã la faþa locului, timp de mulþi ani, ce în -
seamnã misionarismul, într-una dintre cele mai inospitaliere 
zone din Kenya, deºertul Chalbi, cu oaze unde vieþuiesc
numai nomazi, de sute de ani (poate mii), vorbind doar
limba swa hili. Toþi pãgâni. 

Eveniment ed i to rial în Maramureº:
Dicþionarul localitãþilor din Basarabia /
Andrei Fãrcaº

Graiul Maramureºului, 9 ianuarie 2009/ www.graiul.ro

Ul tima zi de ºcoalã a acestui an a prilejuit ºi un
eve niment ed i to rial de excepþie: apariþia în judeþul nostru
ºi, în acelaºi timp, pe piaþa tipãriturilor din România, a
unei cãrþi ded i cate localitãþilor din Basarabia, intitulatã
„Dicþionarul numelor actuale de localitãþi din Republica
Moldova” de prof. dr. Vasile Radu, profesor de limba
românã în localitatea Sãcãlãºeni, ºi de Vitalie Ion
Baº tovei, învãþãtor emerit al Republicii Moldova. Cartea
a apãrut la Editura MEGA din Cluj-Napoca, în decembrie 
a.c., ºi a fost lansatã într-un cadru mai puþin obiºnuit, cel
al ºcolii în care este dascãl dr. Vasile Radu. Prilej mi -
nunat de istorie pentru elevii prezenþi, ocazie cu care li
s-a vorbit despre „dulcile plaiuri” ale Moldovei de din -
colo de Prut, despre împãrþirea administrativã a Ba sa -
rabiei, despre anii de glorie ºi despre cei de amãrãciune ºi
exter minarea locuitorilor din Basarabia de cãtre
comuniºti.

Din primãvarã românii din Voivodina vor
avea televiziune româneascã
Ro ma nia Global News, 9 ianuarie 2009,
www.rgnpress.ro 

Dupã terminarea ultimului con curs pentru obþi -
nerea licenþei de emitere a programului a posturilor de ra -
dio ºi tv din R. Ser bia, pe data de 29 decembrie anul
2008, Agenþia Re publicanã pentru Radiodifuziune din
Ser bia a acordat Aso ciaþiei Civice Româneºti „Vic to ria”
din Vârºeþ, licenþa pentru emiterea programului TV care
în primãvara anului 2009 va începe cu transmisia pro -

gramului în limba românã. Asociaþia „Vic to ria” a în -
fiinþat ºi unicul post de ra dio românesc Ra dio „Vic to ria”
care emite pro gram cul tural, muzical ºi informativ 24 de
ore în limba românã. Reamintim cã Asociaþia „Vic to ria”
din Vârºeþ a fost înfiinþatã în anul 2006 pe data de 1 iunie
la iniþiativa unor tineri intelectuali români din Voivodina
care au obþinut ajutorul instituþiilor din Voivodina pentru
acti vitãþile ºi proiectele pe care le realizeazã în domeniul
infor mãrii în limba românã ºi culturii româneºti.

Doar unul din o mie de români vor cetãþenie /
Laura Chiva, Anca Mihai

Adevãrul, 9 ianuarie 2009, www.adevarul.ro 

Statutul de cetãþeni ai unui stat comunitar le con -
ferã compatrioþilor aproape aceleaºi drepturi cu italienii
ºi spa niolii. Odatã cu admiterea României în Uniunea
Europeanã la 1 ianuarie 2007, numãrul compatrioþilor
care au decis sã soli cite cetãþenia italianã sau spaniolã a
scãzut simþitor. Potrivit datelor statistice oficiale, în Spa -
nia, dupã integrarea oficialã a României în UE, doar unul
din o mie de cetãþeni români a solicitat acordarea cetã -
þeniei spaniole. Aceastã þarã nu permite dubla cetãþenie,
astfel cã un asemenea demers implicã renun þarea la docu -
mentele româneºti. În Italia, stat care permite dubla ce -
tãþenie, procentul compatrioþilor care solicitã docu mente
italiene este de asemenea în scãdere. În anul 2007, doar
3.509 români au primit cetãþenia italianã. La acea datã,
comu nitatea româneascã din Peninsulã numãra în jur de
650.000 de persoane.

Lobby pentru primirea românilor la muncã în 
Elveþia / Adrian Cochino
Evenimentul zilei, 9 ianuarie 2009, www.evz.ro

Autoritãþile cantonului Geneva ºi patronatele elve -
þiene au militat în ultimele zile pentru reînnoirea acor -
dului privind libera circulaþie a persoanelor din UE ºi
extinderea lui la România ºi Bul garia, cu o lunã înaintea
referendumului prin care cetãþenii îºi vor spune pãrerea
pe aceastã temã. Inter venþiile vin pe fondul unei vocale
campanii de opoziþie dusã de principalul partid elveþian,
pop u list ºi xenofob, Uniunea De mocraticã de Centru
(UDC), care foloseºte afiºe în care ro mânii ºi bulgarii
sunt reprezentaþi ca niºte corbi ce sfârtecã Elveþia. Co -
misia Europeanã a avertizat cã o eventualã respin gere a
referendumului programat pentru 8 februarie ar putea
duce la blocarea accesului muncitorilor elveþieni în UE
sau chiar la excluderea Elveþiei din zona Schengen, la
care tocmai a aderat.

Liber la muncã pentru români / Di ana
Coloianu
Jurnalul naþional, 9 ianuarie 2009, www.jurnalul.ro

Românii pot lucra în Ungaria, Grecia, Spania, Por -
tugalia ºi Danemarca fãrã a deþine permis de muncã, în
condiþii egale cu cetãþenii acestor state sau cu cetãþenii
celorlalte state membre UE. Începând cu 1 ianuarie 2009, 
românii ºi bulgarii pot munci în Ungaria, Grecia, Por -
tugalia ºi Spania fãrã a avea nevoie de permise de muncã.
Ex act la doi ani de la intrarea României ºi a Bulgariei în
UE, muncitorii noºtri vor beneficia de drepturi egale cu
cetãþenii respectivelor þãri ºi cu ceilalþi muncitori din
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Uniunea Europeanã. Vor avea aceleaºi drepturi ºi în
Danemarca, de la 1 mai 2009, când regatul va ridica
restricþiile de liberã circulaþie a forþei de muncã din Ro -
mânia ºi Bul garia. În schimb, Marea Britanie, Irlanda,
Germania, Aus tria, Luxemburg, Olanda ºi Belgia vor
prelungi cu trei ani restricþiile. Oficialii de la Geneva
considerã extinderea acor dului de liberã circulaþie pentru
români ºi bulgari drept „vi talã”. Consiliul de stat din
Geneva a anunþat ieri cã doreºte reînnoirea acordului
privind libera circulaþie a persoanelor ºi extinderea lui la
România ºi Bul garia, lucru care s-ar putea întâmpla la 8
februarie, prin ref er en dum.

În Roquetas del Mar se construieºte o bisericã
româneascã / Georgiana Stroie
Adevãrul, 9 ianuarie 2009, www.adevarul.ro

Ambasadoarea României la Ma drid, Maria Ligor,
a participat re cent la slujba de aºezare a pietrei de temelie
a bisericii ortodoxe româneºti din Roquetas del Mar
(Almeria). Lãcaºul de cult are hramul Botezului Dom -
nului. Slujba a fost oficiatã de Preasfinþitul Timotei, de
Episcopul ortodox român de Spania ºi Portugalia ºi de
pãrintele paroh Emil-Ioan So modean. La eveniment au
participat primarul din Roquetas de Mar, Ga briel Aymat
Ayllon ºi alþi reprezentanþi ai instituþiei, care au pus la
dispoziþia parohiei terenul pe care va fi construit lãcaºul
de cult. 

România are stand la târg de filme / (C.P.)
Ziua, 10 ianuarie 2009, www.ziua.ro 

România are pentru prima datã stand la târgul de
film din cadrul Festivalului de la Clermont-Ferrand
(Fran þa), cel mai im por tant fes ti val de scurtmetraj din
lume. Acest lucru a fost posibil cu ajutorul Asociaþiei
Esten’Est ºi al Centrului Naþional al Cinematografiei.
Standul României se va numi „Ro ma nian Short Film
Cor ner”, iar profesioniºtii prezenþi la Fes ti val vor putea
primi, între 2 ºi 7 februarie anul acesta, informaþii despre
filmele româneºti cu durata sub 30 de min ute, realizate în
ultimii doi ani, despre companiile de producþie, cineaºtii,
tehnicienii ºi actorii români. Din catalogul României nu
vor lipsi titluri cinematografice importante precum „Me -
gatron” (regizor Mar ian Criºan, 2008), „O zi bunã de
plajã” (regizor Bogdan Mustaþã, 2008), „Lampa cu cã -
ciulã” (regizor Radu Jude, 2007), „Valuri” (regizor Adrian
Sitaru, 2007), „Sinopsis docu-drama” (regia Ciprian Ale -
xan drescu, 2008) sau „Târziu” (regia Paul Negoescu,
2008).

Cea de a XXXI-a ediþie a Festivalului Internaþional 
de Film de Scurtmetraj de la Clermont Ferrand se des -
fãºoarã între 30 ianuarie ºi 7 februarie 2009, România
fiind prezentã în competiþie cu o singurã producþie, „La
drumul mare”, în regia lui Ga briel Sârbu. 

Absolvenþii de geniu se întorc în România /
Iulia Barbu
Jurnalul naþional, 11 ianuarie 2009, www.jurnalul.ro 

Joi searã, (8 ian. n.r.) la Casa Vernescu, încãperea
rezervatã lansãrii oficiale a Ligii Studenþilor Români din
Strãi nãtate (LSRS) devenise neîncãpãtoare. Tinerii noºtri 
ab sol venþi ai unor facultãþi de renume din strãinãtate s-au

întors acasã. Cred în România ºi vor ca aici sã aplice ceea
ce au învãþat. O mânã de oameni deºtepþi a pus bazele
acestei Ligi, care îºi doreºte sã fie ºi o punte de legãturã
între România ºi cei peste 100.000 de studenþi aflaþi la
studii în peste 40 de þãri ale lumii. Au gãsit sprijinul de
care aveau nevoie la Fundaþia Dan Voiculescu pentru
Dezvoltarea României. […] Seara a debutat cu discursul
absolvenþilor de excelenþã ai României. Au ter minat stu -
dii la Har vard Uni ver sity, King’s Col lege sau Sor bona.
S-au întors în România pentru cã aici se simt acasã.
Lansarea a adus în Casa Vernescu oaspeþi de seamã:
avocaþi de succes, regizori, oameni de afaceri, oameni de
televiziune. […] Proiectul LSRS a fost iniþiat de trei
studenþi: Sebastian Bur duja, Har vard Uni ver sity, Costin
Elefteriu, King’s Col lege ºi Bogdan Marcu, ASE. Liga se 
adreseazã tuturor studenþilor ºi absolvenþilor români ai
instituþiilor academice din strãinãtate, dar ºi tuturor ro -
mânilor care doresc sã studieze în strãinãtate. Scopul
prin ci pal este de a apãra ºi promova drepturile ºi inte -
resele academice, profesionale, sociale ºi culturale ale
mem brilor sãi, precum ºi de a facilita contribuþia lor la
dez voltarea României. LSRS îºi propune sã-i informeze
pe stu denþii români din strãinãtate cu privire la opor -
tunitãþile de participare la viaþa economicã, politicã ºi
socialã a României, dar ºi sã-i informeze pe românii
interesaþi de perspectiva stu diului în strãinãtate.

„The In de pend ent” recomandã Transilvania /
Corina Brânduºan
Adevãrul, 13 ianuarie 2009, www.adevarul.ro 

Ziarul londonez scrie laudativ despre regiunea
care l-a fermecat pe Prinþul Charles. Cotidianul britanic
„The In de pend ent” a publicat în ediþia de sâmbãtã un
ghid al atracþiilor turistice din Transilvania. Oraºul- ce -
tate Sighiºoara este vãzut de jurnaliºtii britanici ca un
stop obligatoriu al oricãrui periplu prin Transilvania.

Articolul aratã cã zona, deºi este cunoscutã în spe -
cial din cauza poveºtilor sângeroase despre Dra cula ºi
castelele sale înfricoºãtoare, este fermecãtoare. Cele ºap -
te oraºe ale Transilvaniei fondate de saºi, Bistriþa, Bra -
ºov, Cluj-Napoca, Me diaº, Sibiu, Sebeº ºi Sighiºoara,
sunt vãzute ca niºte supra vieþuitoare ale anilor brutali ai
tiraniei lui Ceauºescu, reuºind sã se impunã din nou prin
eleganþã. Britanicii considerã Tran sil vania o destinaþie
superbã de vacanþã cu dealuri pline de flori, oraºe me -
dievale, ruine de castele ºi zone potrivite pentru schi. 

Românii, descriºi de locuinþele în care trãiesc / 
Alexandra Stuparu
Adevãrul, 13 ianuarie 2009, www.adevarul.ro 

O artistã germanã a colindat timp de trei ani Eu -
ropa pentru a cunoaºte felul în care compatrioþii noºtri îºi
ame najeazã casele. Fotografiile realizate de Beatrice
Minda în cearcã sã prezinte în acest mod inedit identitatea 
culturalã a poporului român. La Milano, în perioada 13
ianuarie-28 febru arie, va putea vizitatã o expoziþie de
fotografie a unei art iste ger mane, dedicatã interioarelor
de case româneºti.  Artista germanã de origine românã
Beatrice Minda va inaugura astãzi la Milano vernisajul
unei inedite expoziþii de fotografie. Ex poziþia intitulatã
„Innenwelt / In ner World”, se va desfãºura la Galeria
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MiCamera din Via Medardo Rosso 19, Milano ºi va
cuprinde o serie de fotografii care surprind interioare de
case româneºti. Beatrice Minda s-a nãscut în anul 1968 la 
Berlin. A studiat arta la ªcoala Superioarã din Berlin,
apoi la Ac a de mia de Beaux-Arts din Paris. Scopul expo -
ziþiei de la Milano este acela de a descoperi identitatea
unui popor prin intermediul modului sãu de viaþã, re -
flectat cel mai bine de cãtre spaþiul pe care acesta îl
locuieºte.  Pentru realizarea acestui proiect inedit, Bea -
trice Minda s-a documentat cu rigurozitate, realizând mai 
multe cãlãtorii, între anii 2003 ºi 2006, în toatã Europa.
Artista a vizitat atât case autohtone din România, cât ºi
locuinþe aparþinând românilor stabiliþi în di as pora .Seria
fotografiilor expuse la Milano abordeazã problematici
complexe, cum ar fi ataºamentul faþã de þara de origine,
exilul ºi emigraþia. 

15 ianuarie va fi declaratã Ziua Naþionalã a
Culturii Române 

Adevãrul, 14 ianuarie 2009, www.adevarul.ro

Ziua de 15 ianuarie, în care s-a nãscut poetul Mihai 
Eminescu, va fi declaratã Ziua Naþionalã a Culturii Ro -
mâne, potrivit unei propuneri înaintatã parlamentului de
Ac a de mia Românã, a declarat preºedintele secþiei de
Filologie ºi Li teraturã a Academiei Române, Eugen Si -
mion. „La propunerea secþiei de Filologie ºi Literaturã,
membrii Academiei Române au aprobat, în unanimitate,
ca ziua de 15 ianuarie sã fie de claratã Ziua Naþionalã a
Culturii Române. Am înaintat aceastã propunere Parla -
mentului României ºi sperãm ca acesta sã o aprobe, la
rândul sãu”, a precizat academicianul, pentru NewsIn. 

Varºovia. „Degete mici”, tradus în polonã
Adevãrul literar ºi ar tis tic, 14 ianuarie 2009, 

www.adevãrul.ro/alia

Romanul lui Filip Florian a intrat, în ul tima lunã a
anului trecut, în circuitul marilor librãrii din Polonia. 

Paris. Piese româneºti pentru francezi.
Adevãrul literar ºi ar tis tic, 14 ianuarie 2009,

www.adevãrul.ro/alia
Piesele „Théâtre de bouche” de Gherasim Luca ºi

„De la sen sa tion de l’élasticité lorsq’on marche sur des
cadavres” de Matei Viºniec ºi „Some news from the fu -
ture” de Gianina Cãrbunariu vor fi prezentate la Paris.

Dan Perjovski: „Am chef de artã acolo unde
alþii s-au plictisit” de Nicoleta Zaharia
Adevãrul literar ºi ar tis tic, 14 ianuarie 2009,

www.adevãrul.ro/alia

Desenele lui Dan Perjovschi se gãsesc pânã la 1 fe -
bruarie pe pereþii ºi scãrile Muzeului Tate Liv er pool, în
cadrul expoziþiei colective „The Fifth Floor: Ideas Tak -
ing Space”.

10.000 de locuinþe româneºti în Peninsulã de
Cornel Toma
Adevãrul. Supliment Ex pert imobiliar, 14 ianuarie
2009, www. adevãrul.ro/alia

În 2008, conaþionalii noºtri au cumpãrat case ºi
apar tamente în valoare de 1 miliard de euro. 20% din
muncitorii de pe ºantierele din Italia sunt români.

Maramureºul, vedetã la Târgul de Turism de
la Viena / Rada Pavel, responsabil mar ket ing
Maramureº InfoTurism
Graiul Maramureºului, 23 ianuarie 2009, www.graiul.ro

Sãptãmâna trecutã, în intervalul 15-19 ianuarie,
s-a desfãºurat cel mai mare ºi mai im por tant târg de
turism din Aus tria: Wien Ferien Messe, o manifestare cu
peste 800 de expozanþi din 65 de þãri, la care standul
României s-a bucurat de un spaþiu generos de 175 mp,
plasat stra te gic între standul þãrii partenere (Cehia) ºi cel
al Germaniei. Un puz zle cilindric cu imagini sugestive
din România turisticã, standuri ale agen þiilor de turism,
ale hotelurilor, asociaþiilor, ºi ale liniilor ae riene inte -
resate sã se promoveze în Aus tria, un bar apro vizionat cu
branduri româneºti oferite la discreþie sunt sumarul stan -
dului românesc la ediþia 2009 a târgului de la Viena.
Turiºtii austrieci – pub lic þintã pentru destinaþia Mara -
mureº. “Chiar dacã este o þarã micã, Aus tria se gãseºte în
topul primelor 5 þãri emiþãtoare de turiºti pentru Ma -
ramureº, în 2008 înregistrându-se o creºtere de 15% a
numãrului de sosiri ale turiºtilor austrieci în judeþul
nostru. Date fiind relaþiile exis tente, proximitatea, acce -
sul uºor din Aus tria cãtre Maramureº, atât pe cale te -
restrã, cât ºi aerianã, ºi datã fiind promovarea începutã
an te rior pe piaþa austriacã, participarea la Târgul de Tu -
rism de la Viena face parte integrantã din strategia de
dezvoltare a turismului din judeþ.”

„Bunul samaritean Dumitru de pe strada Sf.
Dimitrie” - Un român a oprit doi mafioþi
georgieni care jefuiau o bancã/ (E.F.)
Gândul, 26 ianuarie 2009, www.gandul.ro

Dumitru Hârºenie nici nu ºi-a dat seama cã a fost
împuºcat. La venirea poliþiei, a vrut sã lase cartea de
vizitã ºi sã plece acasã Dincolo de graniþe, mai existã ºi
români ale cãror gesturi valoreazã mai mult decât milioa -
nele de euro aruncate de guvern pe evenimente care nu
produc nicio schimbare în percepþia cetãþenilor din þara-
 gazdã. Unul dintre aceºti români care s-au transformat în
“ambasadori” ai bunului renume este Dumitru Hârºenie
din Mangalia, stabilit acum în Grecia. Ro mânul de 33 de
ani a intervenit, vineri, pentru a-i opri pe autorii unui jaf.
Cei doi hoþi georgieni încercau sã jefuiascã o bancã din
Salonic, dar au luat-o la goanã când au fost „interceptaþi”. 
Dumitru Hârºenie se afla în apropiere ºi i-a zãrit pe cei
doi georgieni care încercau sã scape. A sãrit pur ºi simplu
pe ei. „El face box ºi are o fire mai curajoasã”, a explicat,
pentru Gândul, consulul României la Salonic, Dumitru
Hriþuleac.

Italia taie apa României în Basarabia: Roma
oferã vize pe bani la Consulatul din Chiºinãu / 
Viorel Patrichi
Gardianul, 28 ianuarie 2009, www.gardianul.ro

Roma incurajeazã „limba moldoveneascã”, adicã
un fals din epoca stalinistã. Con form comunicatului Am -
basadei Italiei de la Chiºinãu, lucrãtorii Consulatului ital -
ian vorbesc „în limbile moldoveneascã, rusã ºi italianã”.
Prin urmare, nu în limba românã! Cetãþenii R. Moldova
trebuie sã plãteascã 35 de euro pentru obþinerea unei vize
Schengen. Cei care nu au cetãþenia R. Moldova trebuie sã 
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plãteascã 60 de euro, iar pentru alte tipuri de vizã se
achitã 75 de euro. Reamintim cã Franco Frattini, ºeful
diplomaþiei de la Roma, a inaugurat în noiembrie 2008
Cancelaria Ambasadei Italiei de la Chiºinãu. Capacitatea
de procesare este de 50.000 de vize pe an, iar Bucureºtiul
se bucura cã Italia i-a luat povara de pe umeri. Con form
statisticilor, în Italia trãiesc deja peste 132.000 de basa -
rabeni, dar numãrul real ºi neoficial este cel puþin dublu.
Dupã aderarea României la UE în 2007, basarabenii care
doreau sã plece în Italia trebuiau sã obþinã mai întâi o vizã 
pentru România, ºi abia apoi primeau vizã de Italia. Era
una din explicaþiile pentru cozile umilitoare de la Con -
sulatul Ro mâniei de la Chiºinãu, unde se dãdeau vize
gratuit. În realitate, foarte frecvent pe ºpagã, dovadã
scandalul din 2007-2008, când au fost retraºi doi diplo -
maþi români. Vladi mir Voronin a respins propunerea
României de a deschide alte douã con sul ate la Cahul ºi la
Bãlþi. MAE român spera sã proceseze 240 de programãri
pe zi, dar a rãmas un vis. Solicitantul de vizã pentru
România trebuia sã facã dovada cã are o sutã de euro pe
zi. Problema de fond pentru românii din Basarabia este cã 
Bucu reºtiul nu le acordã au to mat cetãþenia þãrii.

La Apºa de Jos se desfaºoarã concursul
„Mihai Eminescu"

Informaþia zilei, 2 februarie 2009,
www.informaþia-zilei.ro

Sâmbãtã, în localitatea Apºa de Jos, din dreapta
Tisei, se desfãºoarã ediþia a III-a a concursului literar
„Mihai Emi nescu", organizat de Uniunea Regionalã a
Românilor din Trans carpatia „Dacia", condusã de Ioan
Mihai Botoº, îm preunã cu Secþia Regionalã a Inspec -
toratului de Învãþãmânt al regiunii Teceu, Ucraina. Pro -
gramul activitãþilor începe cu un parastas oficiat la
Bi serica Ortodoxã românã din Apºa de Jos, urmat de
depunerea de coroane la bustul poetului ridicat în loca -
litatea Biserica Albã. Invitaþii - oameni de culturã din
stânga ºi dreapta Tisei - vor avea ocazia sã participe la ex -
poziþii de carte, la o întâlnire cu poeþii de limbã românã
din Ucraina. La festivitatea de pre miere a câºtigãtorilor
con cur sului, Uniunea Regionalã a Românilor din Trans -
carpatia „Dacia" va premia ºi 12 persoane care de-a
lungul anului trecut ºi-au adus aportul la dezvoltarea
limbii ºi culturii româneºti în Transcarpatia.

Universitate pentru românii din Ucraina / de
George Damian
Ziua, 4 februarie 2009, www.ziua.net 

Pe agenda Parlamentului Eu ro pean se gãseºte în -
cepând de ieri un proiect de rezoluþie care pune în dis -
cuþie respectarea drepturilor românilor din Ucraina.
Eurodeputatul Cãlin Cã tãlin Chiriþã (PPE-DE) a depus
un proiect de rezoluþie privind promovarea dreptului la
educaþie în limba maternã pentru persoanele aparþinând
minoritãþii române din Ucraina. Do cumentul semnaleazã
pentru prima datã în Parlamentul Eu ro pean cã în Ucraina
existã o minoritate de limba românã, care numãrã peste
410.000 de persoane (înregistrate ca români ºi moldoveni 
la recensãmântul din 2001), con form datelor ofi ciale ale
Guvernului Ucrainei, se aratã într-un comunicat de presã
al Parlamentului Eu ro pean.

Documentar despre elita diasporei româneºti / 
de Simona Topciu
Adevãrul, 11 februarie 2009, www.adevarul.ro 

Artista româncã Maria ªtefanache, rezidentã la
Milano de circa 17 ani, regizeazã un documentar despre
elitele dias porei româneºti de pe întreg mapamondul.
Nãscutã în Iaºi, Maria ªtefanache trãieºte ºi lucreazã la
Milano din 1992. La Bucureºti, artista a absolvit actoria
ºi a fost elevã a Sandei Manu. În Roma a studiat regia cu
Andrea Camilleri la Acca demia Nazionale di Arte
Drammatica „Silvio D’ Amico”. Între ‘95 ºi ‘97 la „Pic -
colo Teatro” din Milano a fost asistent al ultimelor spec -
tacole ale faimosului regizor ital ian Giorgio Strehler. În
prezent, Maria ªtefanache, deruleazã un proiect cul tural.
Artista face un turneu modial pentru realizarea unui do -
cumentar despre elitele din di as pora românã. În Statele
Unite ale Americii (New York, Wash ing ton) în perioada
fe bruarie- aprilie 2009, regizoarea va intervieva scriitori,
pro fesori, sculptori, scenografi, dramaturgi, poeþi, ingi -
nieri, zia riºti, medici, directori de editurã, manageri, etc.
Montajul filmãrilor va fi fãcut în lunile urmãtoare la
Milano, iar pre miera documentarului va avea loc în de -
cembrie 2009, la New York. Documentarul va con tinua
cu interviuri luate perso nalitãþilor române din celelalte
pãrþi ale lumii (Can ada, Noua Zeelandã, Ven e zuela, Ar -
gen tina, Europa Occidentalã, etc). „Documentarele vor
constitui o arhivã a istoriei românilor din lume, arãtând
fragmente din viaþa ºi cariera personalitãþilor din di as -
pora”, a declarat, pentru „Adevãrul”, Maria ªtefanache.

Românii timoceni sunt apãraþi în Parlamentul
Eu ro pean/ (G.D.)
Ziua, 11 februarie 2009, www.ziua.ro

Europarlamentarii români Alexandru Nazare si
Ma r ian-Jean Marinescu (PPE-DE, PDL) au depus o
declaraþie scrisã prin care aduc în atenþia Parlamentului
Eu ro pean pro blema încãlcãrii drepturilor religioase ale
românilor din Valea Timocului, Ser bia, informeazã un
comunicat de presa al Par lamentului Eu ro pean.

„Respectul pentru drepturile omului ºi protecþia
mi noritãþilor etnice ºi religioase sunt principii fun da -
mentale ale Procesului de Stabilizare ºi Asociere, la res -
pectarea cãrora Ser bia s-a angajat, con form Articolului 5
al Acordului de Stabilizare ºi Asociere. Orice þarã aspi -
rantã la aderarea la Uniunea Europeanã trebuie sã se
angajeze sã îºi trateze egal cetãþenii, indiferent de iden -
titate etnicã ºi religioasã”, se aratã în declaraþia depusã.
Ser bia s-a obligat prin Acordul de Sta bilizare ºi Asociere
cu Uniunea Europeanã sã protejeze drep turile minoritãþilor.

Istoria care ne doare
Informaþia zilei, 14 februarie 2009,

www.informaþia-zilei.ro

Publicaþii ale maramureºenilor din dreapta Tisei
(Ucraina)

Primim din partea domnului Ion Botoº din Apºa de 
Jos, regiunea Transcarpatia, mai multe numere ale Ga -
zetei re gionale so cial-politicã „Apºa”. Pentru cei care-l
cunosc mai puþin, vã informãm cã Domnia-sa este medic
de profesie, deputat în Consiliul re gional Transcarpatia,
men tor al unor societãþi cul tural-politice a românilor din
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dreapta Tisei, re dac tor ºef al publicaþiei mai sus-amintite, 
dar ºi în colegiul re dacþional al revistei „Fa milia Ro -
mânã”, editatã de Biblioteca „Petre Dulfu” din Baia
Mare. Un om de culturã care vibreazã ºi apãrã interesele
Maramureºului care trãiesc ºi muncesc în þara vecinã.
Trei sferturi din Maramureºul Voievodal se aflã-n altã
þarã Nu este o figurã de stil, în Ucraina se aflã, geografic,
mai mult de jumãtate din teritoriul Maramureºului isto -
ric. O istorie vitregã, aberantã pol i tic, face ca dincolo de
Tisa sã trãiascã o comunitate compactã de români cu
tradiþiile, obiceiurile ºi cultura specificã întregului ar eal
maramureºean. Este aproape de mirare cã, tãvãlugul vre -
murilor nu i-a încovoiat verti ca litatea, demnitatea ºi, mai
ales limba. Cu un parfum parcã mai nealterat decât din -
coace de Tisa. Meritul aparþine unor oameni de aleasã
þinutã precum, Vasile Gh. Iovdii, preºedintele Aso ciaþiei
„Ioan Mihaly de Apºa”, doctorul Bodnar sau scriitorilor
Gheorghe Moiº, Ion Mihalca sau a celui care-a scris la
1906 poezia „Mult e dulce ºi frumoasã Limba ce-o vor -
bim” - Grigore Vlad. Dincolo de Tisa trãiesc în jur de
40.000 de maramureºeni în localitãþi aºa de frumoase ca
nume: Biserica Albã, Plãiuþ, Strâmtura, Bouþu Mare,
Bouþu Mic, Topcina, Cãrbuneºti, Dobric, Podiºor, Peº tere,
Slatina, cele trei Apºe (de Sus, de Mijloc ºi de Jos).

Maria Mariº Dãrãban, reprezentanta artei
româneºti la un fes ti val din Aus tria / (a.g.)
Graiul Maramureºului, 20 februarie 2009, www.graiul.ro

Artista plasticã bãimãreanã Maria Mariº Dãrãban
va reprezenta România la Festivalul „Porþi spre Europa”
care va debuta, în Aus tria, în data de 2 martie. Pictoriþa
este singura artistã româncã invitatã la acest eveniment
cul tural elit ist des fãºurat într-un castel me di eval din
apro pierea Vienei. Fes tivalul „Porþi spre Europa” este
conceput a se desfãºura în douã pãrþi: prima, dedicatã
artiºtilor din Europa Occidentalã, iar a doua, focalizînd
atenþia asupra Europei de Est. Prin aceastã formulã se
încearcã promovarea valorilor din Europa de Est, mai
puþin cunoscute în Occident. În fiecare an, existã unul sau 
doi artiºti invitaþi din Europa de Est, care realizeazã mini -
expoziþii în castelul din apropierea Vienei. Anul acesta,
cea care va reprezenta arta româneascã la acest fes ti val ce 
reuneºte spuma culturalã a Europei va fi pictoriþa bãi -
mãreanã Maria Mariº Dãrãban. Organizatorii au vãzut
lucrãri ale acesteia în cataloagele internaþionale ºi, im -
presionaþi, au invitat-o sã or ga nizeze o miniexpoziþie, al
cãrei vernisaj va avea loc pe 6 martie.

A apãrut revista „Maramureºenii” a
românilor din dreapta Tisei / Ioan J. Popescu
Informaþia zilei, 23 februarie 2009,

www.informaþia-zilei.ro

În aceste zile a ieºit de sub tipar numãrul dublu ia -
nuarie-februarie al revistei „Maramureºenii”, „sãp tã mâ -

nal so cial-pol i tic, eco nomic ºi cul tural pentru românii din 
Trans carpatia”, redactat de Ion Huzãu. Primele pagini
sunt ded i cate lui Mihai Eminescu ºi evenimentelor oma -
giale or ganizate în localitãþile româneºti din dreapta Ti -
sei, alãturi de cele ded i cate trecerii în eternitate a poetului 
Grigore Vieru. Revista publicã scrisoarea deschisã adre -
satã Ministerului de Externe al României semnatã de
primarii a ºase localitãþi ºi tot atâtea organizaþii negu -
vernamentale în care solicitã deschi derea unui birou con -
sular la Slatina. Paginile culturale ºi arti colele referitoare
la viaþa românilor din localitãþile regiunii Transcarpatia
completeazã fericit revista care oferã ºi o sur prizã plã -
cutã: ul tima paginã este dedicatã Campionatului Ro mâ -
niei la fotbal!

Re porter în Basarabia de Sud/Babele, un sat
românesc din Bugeac/ Tu dor Cireº, Simona
Lazãr

Jurnalul Naþional, 26 februarie 2009, www.jurnalul.ro

Satul Babele (Oziornoe, în ucraineanã) este loca -
litatea cu cel mai mare numãr de români din regiunea
Odessa. „Dacã sunt vreo doi ruºi ori bulgari; în rest,
tot-tot numai românesc”, ne spune primarul Grigore
Cozma. Întâiul om al comunitãþii e un tânãr de staturã
mijlocie, cu aer de ad o les cent întârziat, despre care nici
n-ai putea bãnui cã oficiazã cãsãtorii în satul de baºtinã al
mareºalului Alexandru Averescu ori cã este in struc tor de
kung-fu. ªi, totuºi, aºa este! Grigore Cozma a devenit
primar la Babele în 2006, dupã absolvirea Facultãþii de
ªtiinþe Juridice a Universitãþii „Valachia” din Târgoviºte. 
La 23 de ani, când a fost ales, era cel mai tânãr primar din
Ucraina. A fãcut ºcoala în sat, învãþând în limba românã,
denumire schimbatã, în anii din urmã, în „limba mol -
doveneascã”. Lo calitatea lui s-a numit, „în timpul ro -
mânilor” (perioada inter belicã), Gen eral Averescu, iar
dupã ocuparea teritoriului de sovietici a devenit Oziornoe 
(„ozer” înseamnã „lac”, în ru seºte), cum se cheamã ºi
astãzi. 

„În Spania îmi pot practica meseria“ / Laura
Chiva 

Adevãrul, 28 februarie 2009, www.adevarul.ro

Ion Popescu, din Vâlcea, este unul dintre românii
care lucreazã ca asistent med i cal într-un spital din Pen in -
sula I bericã. La centrul de psihiatrie Domus din Albo -
casser, pro vincia Castellon, toþi cei zece medici ºi
in fir mieri sunt strãini. Patru dintre aceºtia sunt români. În 
oraºul Albocasser, pro vincia Castellon, unde 13% din
populaþie are cetãþenia ro mânã, este amplasat „Domus”,
cel mai mare centru de psi hiatrie din regiune. Aici, din cei 
10 medici ºi infirmieri, toþi imigranþi, patru sunt de naþio -
nalitate românã.
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Am primit la redacþie pentru Biblioteca
„Fa milia românã”

Simona DUMUÞA

Ion M. Botoº, preºedintele Uniunii Regionale a
Românilor din Transcarpatia „Dacia”, aºa cum ne-a o -
biº nuit, când ne viziteazã la redacþie are ceva ºi pentru
biblioteca revistei noastre. Prin grija domniei sale aºadar, 
am primit numãrul 10 din octombrie 2008 ºi numerele 1
ºi 2 Ediþie spe cialã, ale gazetei regionale Apºa, pe care o
coordoneazã. Numãrul din octombrie re flectã în paginile
sale situaþia românilor-volohi din Poroºcovo, ediþia spe -
cialã nr. 1 ilustreazã preocupãrile literare a membrilor
Cenaclului Literar-Dra matic din Bouþu Mic (Tran s car -
patia), iar ediþia spe cialã nr. 2, ne prezintã Poziþia Uniunii 
Interregionale „Comunitatea româneascã din Ucraina”
cu privire la deciziile Ministerului Învãþãmântului din
Ucraina referitoare la înlocuirea treptatã a limbii de pre -
dare a obiectelor de bazã din românã în ucraineanã în
ºcolile minoritãþii româneºti. Activitãþile URRdT „Da -
cia”, ºi „Românii din dreapta Tisei în presa ucraineanã”
pe anul 2008, sunt cuprinse de dl Botoº în douã vol ume
generoase. De asemenea pentru com ple tarea colecþiilor,
ne-a adus numerele din noiembrie- de cembrie ale ziarului 
Maramureºenii ºi respectiv no iembrie- de cembrie- ia -
nua rie ale ziarului Con cordia. În paginile cãrora gãsim
inserate articole ca Unitatea naþionalã a fost ºi rãmâne
per ma nentã..., Din istoria dobândirii sãrii..., ªocant:
Insula românilor, (în Ma ramureºenii) re dac tor Ion Huzãu 
sau 1 Decembrie în douã i pos -
taze, Cum se re spec tã plu ra -
lismul, De la ce tatea Ta tar-
 bunarului încoace..., Memo -
rialul Ipoteºti, (în Con cor -
dia) re dac tor Simion Gonciu. 
Tot prin bunãvoinþa dom nu -
lui Botoº, ne-a parvenit
cartea Istoria ce am pe trecut
în crâncenul rãzboi de Mihai
Dan, apãrutã la Satu Mare,
Editura Muzeului Sãt mã -
rean, 2008, ediþie îngrijitã de
Viorel Ciubotã ºi Ion M.
Botoº.

Cornel Cotuþiu, scriitor ºi pub li cist, ne-a donat
volumul La noi (adicã pretutindeni), apãrut la Cluj-
 Napoca, Editura Casa Cãrþii de ªtiinþã, 2008, cu dedicaþia 
autografã: „Pentru revista „Fa milia românã”, preþuindu-i
menirea ºi slujitorii ei.” O carte cu note de ºedere, ºi nu de 
de cãlãtorie, cum am crede, ne atenþioneazã autorul încã
de la început: „cãci am încercat de fiecare datã, în orice
spaþiu m-am oprit, alãturi de români, sã-mi întemeiez o
diafanã locuire de suflet ºi spirit.” Interesul pentru ro -
mânii din jurul României ºi de mai departe, l-au purtat în
multe pãrþi ale lumii, pentru cã, marturiseºte tot aici: „am
dorit sã trãiesc alãturi de semenii mei ca ºi cum mi i-aº fi

fãcut vecini, ca ºi cum aº fi
mers cu gãleata la fîntîna lor
sau i-aº fi invitat la mine în
curte, la o cafea sau o bere, ca
ºi cum am fi mers împreunã la 
bisericã ori am fi privit cerul,
gândind împreunã despre
vre mea de mîine, po vestind,
în vãluiþi în nedumeriri ºi spe -
ranþe, în doruri ºi taine”, iar
ca sã împãrtãºeascã ºi ce lor -
lalþi tot ce a vãzut, simþit ºi
trãit în aceste peripluri, le-a
în mã nun cheat cu grijã între
co per þile volumului La noi
(adicã pre tu tin deni).

Traian Trifu-Cãta, re dac tor ºef al revistei Fa -
milia din Petrovasâla (Banat, Ser bia), ne-a trimis nu -
merele 5-6 (au gust-octombrie) ºi 7-8 (noiembrie-
 de cem brie) 2008 ale acesteia, cu un conþinut bogat ca de
obicei ºi o graficã pe mãsurã. Desprindem din paginile
publicaþiei, relatãri de la Marea sãrbãtoare a Petro -
vasâlei – Vladimirovãþ, (împlinirea a 200 de ani de la
întemeierea localitãþii), Zilele revistei „Fa milia”, ori Fe -
redia – trecut ºi prezent, din cadrul aceleiaºi sãrbãtori,
mai aflãm despre emigranþii petroviceni de la începutul
sec. XX ºi de Petrovicenii de pe continentele lumii. Dl
Trifu-Cãta ne-a adresat ºi câteva rânduri de suflet: „Sti -
maþi fraþi, vã transmitem multã sãnãtate ºi cele bune cu
urãri de succese în toate activitãþile pe care le desfãºuraþi.
Revista „Fa milia românã” este minunatã ºi ne bucurãm
de fiecare numãr care apare...Vã îmbrãþiºez cu dragoste
frãþeascã Traian Cãta.” 

Mihai Þopa, poet timiºorean, ne-a trimis volumul
de poezii Printre raze de luminã, apãrut la Editura Mir -
ton, Timiºoara, 2008 ºi despre care autorul insereazã
într-un fel de motto: „Pre zen -
ta carte reprezintã un snop de 
raze de luminã, la um bra
cãrora am stat, am cugetat ºi
am scris...”. Dl Þopa a trimis
cartea însoþitã ºi de câteva
rân duri în care ne spune:
„Am aflat cu plãcere despre
reapariþia revistei „Fa milia
ro mânã” la Baia Mare, în
care sens îi doresc „drum
lung ºi fãrã hârtoape”. Nu-i
cunosc conþinutul, dar bã nu -
iesc (dupã titlu) cã se apropie 
ºi de felul meu de a gândi, de
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aceea aº dori sã fiu colaborator al ei. (deºi am depãºit
pragul de 75 de ani)... Cu re spect Mihai Þopa”.

Biblioteca „Familiei române” s-a îmbogãþit cu do -
uã lucrãri importante procurate prin forþe proprii, refe -
ritoare la fraþii noºtri români din Bul garia ºi anume:
Comunitatea Româneascã de pe Valea Timocului bul -
gãresc, Editura Militarã, Bucureºti, 2001, autor Monica
Budiº ºi Românii din Bul garia, Editura Fundaþia
„Axis”, Iaºi, 1998, autori Vlad Bejan ºi Ion Cãpreanu. 

Vlad Pohilã, re dac tor ºef al revistei de biblio -
teconomie ºi ºtiinþe ale in formãrii Bibliopolis, editatã de
Biblioteca Mu nic i palã „B. P. Hasdeu” din Chiºinãu, ne-a
trimis vol. 27 (2008), nr. 3 (Serie nouã) al acestei pres -
tigioase publicaþii în care rubrici ca: Anul lecturii, Viaþa
filialelor, File de cronicã, Cartea de specialitate, Oa -
meni ºi cãrþi, Recenzii ºi consemnãri sau In me mo riam,
reunesc consistente articole profesionale ºi de cul turã.
Ne-am bucurat sã regãsim aici, articolul scris de domnul
Vlad Pohilã la apariþia primului numãr al revistei „Fa -
milia românã” la Baia Mare, cãreia i-a dedicat un spaþiu
generos ºi o expunere amplã, ºi pentru care-i mul þumim
cu cãldurã.

Natalia Lazãr, di rec tor al Casei de Culturã Ne -
greºti- Oaº, ne-a dãruit numãrul 3/2008 al revistei de
patrimoniu etnologic ºi memorie cul turalã: Þara Oa -
ºului, revistã pe care o coordoneazã cu succes. Publicaþia
beneficiazã de un as pect grafic deosebit, ºi un conþinut pe 
mãsurã: Þara Oaºului – spaþiu-folcloric, Ceremonialul
de naºtere – poezie rit ualã de integrare, Aspecte privind
ceremonialul nupþial în Þara Oaºului, Descântecul în
Þara Oaºului, Sâmbra – an ces tral rit ual al renaºterii,
sau Literatura oralã – modalitate de situare ºi de ex -
plicare a Lumii, precum ºi rezumate ale acestora în lim -
bile englezã ºi francezã. Ne-a parvenit de asemenea,
su pli mentul pe ri odic al revistei Þara Oaºului: Reîn vie -
rea, an III, nr. 1 (7), dedicat împlinirii a 159 de ani de la
naºterea lui Mihai Eminescu. 

Colegii care au fãcut parte din delegaþia Bibliotecii 
Judeþene „Petre Dulfu” Baia Mare ºi a revistei „Fa milia

românã” prezentã la Congresul Spiritualitãþii Româneºti
de la Alba Iulia, desfãºurat în perioada 2-3 decembrie
2008, au adus pentru biblioteca revistei noastre, nu me -
rele 36, 37 ºi 38 /2008 ale revistei Dacoromania editatã
la Alba Iulia de Fundaþia „Alba Iulia 1918, pentru uni -
tatea ºi integritatea României” la care am remarcat as -
pectul estetic ºi bogãþia conþinuturilor cu articole ca:
„Divorþul” de Ungaria asupritoare, al românilor din
Banat, Transilvania ºi „Partium”, Istoricul tiparniþei
Mitropoliei Ortodoxe a Bãlgradului ºi Arhiepiscopia
Þãrii Ardealului, Politica dunãreanã a lui Justinianus,
Voluntarii români din Si be ria (1916 – 1920), 160 de ani
de la Revoluþia Românã din Transilvania, Umanismul
renaºterii în Þãrile Române, Mitropolitul Andrei ªa -
guna, Peþelca (judeþul Alba) – pagini de monografie ºi
multe altele, ºi nr. 4/2008 al revistei Astra Blãjeanã,
publicaþie tri mes trialã editatã de ASTRA – Des pãr þã -
mântul „Timotei Cipariu” Blaj, cu rubrici cuprinzãtoare:
Ecumenica, Istorie ºi criticã literarã, Istorie ºi culturã,
Man i festãri Astra Blaj, Pagina tinerilor, Viaþa cãrþilor,
Plastica ºi Agenda astristã. 

Delia Pop, di rec tor Colegiul Naþional „Vasile Lu -
caciu” Baia Mare, ne-a dãruit nr. 1, ianuarie-martie/1948, 
al revistei Studii, revistã de ºtiinþã, filosofie, arte, iar d-na 
Di ana Ionescu, prof. la acelaºi colegiu, volumul Cãrþi
rep re sen ta tive în viaþa omenirii, vol. V, Epoca medie ºi
mod ernã, de N. Iorga, Bucureºti, Editura Casei ªcoalelor, 
1935, împreunã cu alte cîteva cãrþi care ilustreazã pe -
rioada proletcultistã.

Adam Puslojiæ,

poet din Ser bia, ne-a dã -

ruit un CD cu cântece va -

lahe ºi sârbe din Valea

Timocului: Sa istoka

sun ce – Din rãsãrit,

soare, un CD conþinând

nouã piese interpretate

de Firul & Mile Pau -

noviæ.
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