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E-at�t de bine să stai uşor în zi. Să c�nţi încet, să nu auzi
�u� ierburi cresc, să �uşti din traiu� ca un �ăr
Să �er�i �e dru�u� neted ��n�ă �o�ii uzi
�i să �isezi cu �a��a rătăcită-n bas�e şi în �ăr.

Şte�an Baciu (191��199��� ��e�u� ��etu�ui t�n�r

�eoria �ea este că �on�e�itatea se datorează actu�ui iubirii. Sunte�
născuţi �e �u�e �entru a iubi. �rice. �u-ţi i��un să �oci, să iubeşti ce
iubesc eu, ci să iubeşti ce iubeşti du�neata, dar să iubeşti cu ade�ărat.
�red că ăsta e �are�e �ister� iubirea. �acă oa�enii ar �utea să-şi însuşească
asta, �u�ea ar �i o bucurie.

�a�u Be�i�an (191����1��

�ercetător a� tainei de dinco�o de �it
eşti zbuciu�u� din seco� �i�trat de un er�it,
�a taine stai cu �a�ii, sensibi� �a is�ită,
sa�ant care se-ndoaie dar crede în ursită,
E��ert în �recu�tură, �uru, stă��n ce�est,
ce n-a sc�i�bat �ea��ău� nici c�iar �e E�erest.

�e�r�e Ci�r�ne�cu (191��199��,
�ersuri scrise �entru �ircea E�iade

�azu�, �rec�ent în �ec�i�e �ar�a�ente a�e �o��niei, �ro�enea �ai cu
sea�ă de �a două cate�orii de �ar�a�entari. �na, aceea a aşa-nu�iţi�or
debateri, care dădeau re��ici s�ontane şi �rec�ent usturătoare anu�itor
�or�u�ări a�e con�raţi�or �or. � doua, aceea a �ar�a�entari�or ca� de duzină,
�o�iticieni �i�siţi de cu�tură şi, �rec�ent, şi de inte�i�enţă şi de bun-si�ţ, care
îşi eta�au nu�itatea �a tribună, s�re des�ătarea co�e�i�or �or înzestraţi cu s�irit
critic. Erau şi din aceştia în �ec�i�e �ar�a�ente a�e �o��niei. �stăzi însă...

�an ��e�eu ����re�cu (191�������

S-a s�us că un o� trăieşte at�tea �ieţi c�te �i�bi cunoaşte. �ersona� nu
cred în acest bo� mot, ci în ideea că nu�ăru� �ieţi�or �e care �e �oate trăi
un o� de�inde de ca�acitatea sa de e��atie, de înţe�e�ere a se�eni�or, de
trans�erare în �si�o�o�ia a�tora, oa�eni �ii sau �orţi, �ersona�e rea�e sau
i�a�inate de �arii creatori de oa�eni.

�e�n �e�i�c�i (191��1991�

�e ce se-ndoaie cruci�e �e tur�e
�i bat �ătănii s�ice�e-n �ă��nt�
�� �rea şi noi să s�une� un cu��nt...
Să ur�e �asarabia, să ur�e�

���r B��c�� Ce ���n (191��19���
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���nd a� intrat în teatru, �ristizza �o�anescu a�ea 2� de ani de carieră.
Eu, o înce�ătoare cu totu� străină de �iaţă actoricească. �naintată în ��rstă,
cu �ăru� a�bit, �ică de statură şi cu tru�u� în�roşat de ani şi boa�ă� �ristizza
şi-a întins ari�i�e �este ne�rice�erea �ea. �iindcă �e ea o ��na �eniu�, în ��
de ani de carieră, a a�ut o acti�itate de necrezut �rin intensitatea şi �arietatea
ei�.

�e��re �ri�ti��a ���ane�cu (1����191��,
�ucia �tur��a Bu�an�ra ��osta ei e�e�ă şi �iitoarea �are actriţă�,

�nticii credeau că ��u�iu� este cobor�t din �u�iter. �ri�ii creştini erau con�inşi că iz�oare�e �unării sunt în
�ai, ��u�iu� a��nd daru� de a s�ă�a �ăcate�e oa�eni�or. �n ti��u� �ui �aro� �uintu�, ��u�iu� era denu�it �io �i�ino.
�n ti��u� �ui �a�o�eon de�enise �re�e�e ��u�ii�or din Euro�a�.

�aţiunea nu este o înto�ărăşire econo�ică de �roducţie şi consu�, nu
este o �u�ta�unere de indi�izi cu interese�e �or subiecti�e şi e�oiste, ci este
un �are su��et rezu�t�nd din su��ete�e tuturor, str�nsă î��reună de a�intiri�e
trecutu�ui, de �ri�e�dia �rezentu�ui şi as�iraţii�e �iitoru�ui.

Bar�u Şte��ne�cu �e�a�rancea (1����191��

�oate or�anizaţii�e ser�esc nu�ai or�anizatori�or.
�anait ��trati

�ute� trăi �entru că s�eranţa se adresează �e�oriei şi a�be�e �int.

�u nicio a�tă �ani�estare socia�ă nu e în �ai str�nsă �e�ătură �orbirea
dec�t cu arta, cu care unii o şi con�undă sau ce� �uţin o î��reună în �ai
�u�te �uncte.

�ic��ae �� ����t��e�cu (1����191��
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�e însea�nă de �a�t nea��
�e răs�unde E�i� �ioran
��arado�a�, în �ranceză�. �n
n��abite �as un �a�s, on �abite

une �an�ue. �u �ocui� o ţară, �ocui� o �i�bă.
�nc�e�area într-o ţară ţine de a�ataruri�e

istoriei, de �ecini. �intre �ecinii noştri, ce� �ai
bun a �ost �şi este�� �area �ea�ră.

�intre �ărţi�e dez�e�brate �aţă de idea�u�
�i�bă-teritoriu, în conto�ire a�e� în �rinci�a�
�untenia, �o�do�a şi �ransi��ania. �n ���2, cu
concursu� �ic�eniei �reco-�anariote a�iate
o�ortunis�u�ui ar�ean, �o�do�a este în�u�ătăţită
�e a�a �rutu�ui �rin �unerea în a��icare a
testa�entu�ui ţaru�ui rus �etru �� �� se a�ro�ia
c�t s-ar �utea �ai �u�t de �onstantino�o� şi de
�ndia, că ace� ce �a stă��ni aco�o �a �i ce� ade�ărat
stă��nitor a� �u�ii�. �esta�ent rea� sau nu� �n
anu� în care a �ost s�intecată şi ră�ită �o�do�a
de est �denu�ită a�oi abuzi� �asarabia �rin
con�iscarea şi uti�izarea abuzi�ă a denu�irii iniţia�e
a �u�eacu�ui�, �a�o�eon �ona�arte, �re�ătit să

atace �usia, �-a �ub�icat. �i care a� naibii testa�ent
s-a că�cat �e rea�ităţi�e �ieţii ruseşti �şi a �ecini�or��
două �eacuri şi �u�ătate. �S-a �uat din tru�u� �o�do�ei
�artea cea �ai bună, tot c���u� şi ini�a ţării�, scriau
cei conte��orani acestei ră�iri.

�o��nu�, în ���2, a �ost �ro�und �o�it în esenţa
�iinţei sa�e. �e ce în esenţa �iinţei� �e-o s�une �i�ai�
E�inescu. �Sute de ani ro��nii au �ost, ce� �uţin
indirect, stă��niţi de turci, niciodată însă, în cur�erea
�eacuri�or, turcii nu au �us în discuţiune �i�ba şi
naţiona�itatea ro��nă. �riunde însă ro��nii au căzut
sub stă��nirea directă sau indirectă a s�a�i�or,
dez�o�tarea �or �irească s-a cur�at �rin �i��oace
si�nice.�

�urată, da, �asarabia.
�ar în ce �ăsură �acri�a de dor a nea�u�ui� �ată

ce scrie des�re �asarabia şi �acri�a ro��nu�ui �i�ai�
�anoi�escu, asasinat �a �� de ani �a înc�isoarea Si��et
de către bo�şe�ici. ���itaţii�e naţiona�iste de �a noi au
a�ut a�roa�e totdeauna ca obiect nu�ai �ransi��ania.
�e �a ���� încoace, ni�eni nu de�enea �o�u�ar în
�o��nia dacă susţinea oro�sita şi uitata �asarabie,

��recută �rin �oc şi �rin sabie,
�urată, trădată �ereu
Eşti ��oare de dor, �asarabie
Eşti �acri�a nea�u�ui �eu.�

��. �atco�sc�i�
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dar a�un�ea răs�ăţatu� ţării şi a între�ii inte�ectua�ităţi
ro��neşti dacă a�ita �rob�e�a �ransi��aniei.� �n
această ine�a�itate de atitudine �aţă de cei doi co�ii
nedre�tăţiţi ai nea�u�ui, �o��nia �ec�e, ca şi cea nouă,
a con�ir�at cunoscuta �itre�ie �a care era �eşnic sortită
�o�do�a.

�actu� cu �er�ania din ���� �iniţia� intra şi �usia
în �ri��a ��ianţă, dar s-a retras du�ă � ani�, �act secret,
a securizat �o��nia �aţă de �erico�u� s�a�, dar a
abandonat în �a�t �asarabia.

�n ����, bunii noştri bucureşteni, �ăz�nd �e cer
a�ioane�e a�ericane, �ăceau cruci �ar�i şi ziceau�
�u-i, �oa�ne, �a ��oieşti. �asarabia a de�enit ��oieştiu�
�o��niei seco�u�ui ���. �r�a sca�ă tur�a�

�asarabia ar �i a�ut �oate o a�tă soartă dacă
încercarea de război �ro�i�actic cerut de state�e �a�ore
austriac şi �er�an asu�ra �usiei �ui ��e�andru ���, în
����-����, nu ar �i �ost o�rită de cance�aru� �is�ar�
�şi care �-a costat în �ina� cariera�. �e�e�e �aro� � a�
�o��niei, un �o�enzo�ern, �ro�und �ezat de
con�iscarea de către �usia a �asarabiei de sud �c�iar
contra �obro�ei�, a �ost e�tre� de deza�ă�it că acest
război nu a a�ut �oc. �ri�u� �ăzboi �ondia� a �ost
decis cu s�n�e rece de �i��e�� �� a� �er�aniei,
î��reună cu ca�ari�a sa �i�itară, în ���2. � �ost a��nat
doi ani �entru a se să�a cana�u� �ie�, �odu� �rin care
�arina �i�itară se de��asa între �area �a�tică şi a
�ordu�ui.

�aro� � a� �o��niei a �ost a�ertizat în ���2 şi nu a
crezut în �ictorie. �n ����, �onsi�iu� de coroană �discuţii
în �ranţuzeşte, în sa�onu� de �uzică a� re�inei E�isabeta�
a �otăr�t neutra�itatea, înde�nat discret de re�e, care
�oia �rotecţie �aţă de �usia în ce�e �� de zi�e ��nă
�er�ania în�in�e �ranţa.

�ai�osu� ��an Sc��ie��en�
�ar acţiunea a �ost co��ro�isă de �enera�u�

�o�t�e �ce �a �i internat �a �si�iatrie�� şi �ai a�es de
�t.-co�one�u� �entsc�, un �anicard ce a s��rşit
în�or��ntat �a ci�itiru� cato�ic din �ucureşti.

�u�ea este �ică�
�aro� � i-a a�ertizat �e ruşi că ră��ne� a�iaţi cu

�uteri�e �entra�e �c�iar dacă neutri�. �ar �a �uri du�ă
� �uni, �oarte discutabi�ă. ��ianţa cu �usia înse�na
dob�ndirea �rdea�u�ui. �orţa �o�itică esenţia�ă era
re�ina �aria, an��o-rusoaică. �.�. �ar�, încă din ����,
a�ertizase� �iruinţa noastră a�ături de �usia este
�ierderea noastră. �ricu� con�or� ce�ebru�ui �enera�
Eric� �uddendor�, în �o��nia intrată în război în ����,
ruşii i-au trădat �e ro��ni. �uddendor� era ad�unct a�
�are�ui stat �a�or �er�an �a acea dată. ��u se �ot
e���ica �oti�e�e care �ăceau �e ruşi să-i �ase �e ro��ni
să �ie bătuţi, �ăs�ndu-i sin�uri în toate �u�te�e. �uşii ar
�i �utut �rea bine să ia �arte �a �u�te�e din �untenia.
�u�ai acest �a�t ne-a �utut da �ictoria.�

�n �obro�ea, ruşii au i�norat ordine�e
�o�anda�entu�ui ro��n căruia îi erau subordonaţi.

�a ��zacea şi �o�raisar au �ărăsit �rontu�. Se �are
că nou� �ri�-�inistru rus, �oris Stur�er, �i�o�er�an
��este ca�u� ţaru�ui�, dorea o �ace se�arată cu
�er�ania, cu î��ărţirea teritoriu�ui �o��niei, �usia
sa���ndu-şi �aţa, �ăc�nd �rin �obro�ea �unte cu
�u��aria şi a�ro�iindu-se de �onstantino�o�. ��anu� �ui
�etru �� ��ertis�entu� �ui �.�. �ar��

�ustria �re�ua �untenia, ruşii, �o�do�a, bu��arii,
�obro�ea, iar �usia nu �utea ad�ite un stat dacă nu
�uternic, întărit, �e ca�ea sa s�re str��tori. Stur�er,
acuzat de trădare, destituit, arestat, a �urit �a
� se�te�brie ����.

�e�ati�u� noroc a� �asarabiei a �ost con��ictu� dintre
s�a�i şi �inanţa �ondia�ă. S�� nu a acce�tat o �usie
antise�ită şi antisionistă. �e aceea a �ost detronat ţaru�.
�ar c�iar �e �re�ea �ui �erens�i, de�ocraţia bur��eză
ca �rinci�iu, �reşedinte�e �i�son, �iitor a�iat şi �ai a�es
antura�u� său, ce�ebru� co�one� �ouse şi cei �e care îi
re�rezenta au sc�iţat o �artă �care e�istă��, în care
�usia era î��ărţită în cinci ţări. �-au reuşit să o ru�ă
��nă �a ca�ăt� �u ad�is în sc�i�b o �o�onie şi o
�o��nie cu 2�� a�o�eni şi ieşire �a �are.

� a�tă şansă a �asarabiei ar �i �ost dacă �er�inu�
ar �i ur�at s�atu� din ���� a� a�basadoru�ui �er�an
de �a �osco�a, econo�istu� �ar� �e���eric� şi ar �i
atacat în �orţă �usia �ui �enin care, în ace� �o�ent,
era în �enunc�i. �ar �inistru� de e�terne a� î��ăratu�ui
�er�an, a�ira�u� �on �inze, a ar�u�entat că niciun
�u�ern rus nu ar �i �ai su�us �er�aniei dec�t �enin.

Caricatură politică fra�ceză: Kaizerul �erma�� cu
piciorul pe ca�a�rul u�ui ru� ��u�ia�� ame�i��ă cu
u� pum�al o femeie ��om��ia�� ca �ă �em�eze tratatul
�e pace�



�

�ă, �rob�e�a se �une aşa şi nu a�t�e�� sunte� noi,
�o��nii, �ai �roşti dec�t ăştia din �est, cu� să s�un,
cei�a�ţi euro�eni. �eci, �ezi bine, sunte� euro�eni. �
s�une �eo�ra�ia, dar �ai �u�t dec�t ea, istoria şi, �oate
�ai i��ortant, �e�u� de �iaţă. �ţi scriu şi-ţi s�un toate
astea, ��ec�nd de �a �e�u� cu� se �ăn�ncă �a noi şi
cu� se �ăn�ncă �e aici. �tii, pour �tre u� mo��ieur,
�are is�ra�ă, trebuie să ştii să
�ăn�nci. Să �ii un �ourmet, un �in
de�ustător, un o� care ştie să
co�ande un �enu, să cunoşti ce
trebuie şi ce nu trebuie ��ncat şi
e�ident ce trebuie băut �a ��ncarea
res�ecti�ă.

��acerea asta cu �tre u�
mo��ieur o cunosc din �ară. �ietu�
�ur��e�e, �ro�esor de c�irur�ie şi
de uro�o�ie, c�nd �aică-ta şi cu
�ine era� tineri şi e� ne �ăcea �izite,
nu �isa a�tce�a dec�t să �ie u�
mo��ieur. Să ştii că eu, �ersona�,
nu a� ni�ic cu dorinţe�e oa�eni�or,
�ai a�es c�nd e�e nu su�ără şi �asă
�e cei�a�ţi să trăiască �iniştit. �şa că,
din instinct �ai �u�t dec�t din �o�ică
sau consideraţii �eta�izice s�ecia�e,
�ără să-� a�rob �e bietu� �ur��e�e, nu �-a� deza�robat.
�şa că ceea ce-ţi scriu, n�are ni�ic re�robator, �rea
nu�ai să stabi�ească un ade�ăr. �entru că, �ezi, dacă
în �aterie de mo��ieur n�a� nicio �retenţie, în �aterie
de ade�ăr a� această ne�ericire. �e c�nd a� �ost
�ic, de c�nd ��a� �o�enit, a� a�ut o a�roa�e
bo�nă�icioasă atracţie �entru ceea ce se c�ia�ă
ade�ăr. �esi�ur, întrebare �are, �i�oso�ică, �eta�izică
şi totuşi nu aşa de �reu de rezo��at cu� s�ar �ărea că
este, a��nd în �edere că e �i�oso�ică, �eta�izică şi ştiu
eu ce încă. �de�ăru� are cu�cuş în noi toţi, în �od
natura�. �urtă� în noi ade�ăru�, aşa cu� �urtă�
�ederea, �ru�useţea şi bunătatea. �eci, restabi�irea
ade�ăru�ui. �e aici e �are �ucru să u�b�i �rin di�erse
c�rciu�i, să co�anzi di�erse ��ncăruri să �e �ăn�nci,
să bei a�oi şi, în s��rşit, să �o�esteşti, d�ndu-ţi oc�ii
�este ca�, ce �roza� a �ost. �dicăte�ea, ce �roza� ai
�ost tu ştiind ce nu ştie ă�ă�a�tu�. �oda asta �ine de �a
�aris şi încă din seco�u� a� o�ts�rezece�ea. Să nu crezi
că �ai, taică-tu a a�ucat-o rău, că u�b�ă �rin c�rciu�i,
că �rea să de�ină mo��ieur şi c�te şi �ai c�te. �re�t
să-ţi s�un, nu-�i a�un�e ti��u� să �ac ceea ce trebuie
să �ac, ca să �ă a�uc de ase�enea năzdră�ănii, că

a�t�e� o� sunt şi eu ca toţi oa�enii şi �ăcar aş u�b�a
să �ă con�or�ez. �aică-ta, care �ă cunoaşte de
�u�tă �re�e şi este �rin �eserie obser�atoare, s�une
că soră-ta, �ristina, ca şi �ine, are �asiunea
in�or�aţiei. �ar �ezi, totuşi, trăiesc �rintre oa�eni şi
nu �ot î��iedica �asiuni�e �or. �i oa�enii �or să �ie
mo��ieur�. �� s�us oa�eni, adică bărbaţi, �e ��n�ă

care şi �e�ei�e �or să �ie şi e�e
�ăcar ec�i�a�entu� �e�enin a� �ui
mo��ieur. �şa că sunt in�itat �a
�asă şi �asa asta este �ie acasă,
�ie în oraş, aşa că în��it di�erse
��ncăruri de mo��ieur. Ei bine,
nu-ţi �oţi înc�i�ui ce se �oate în��iţi
în ast�e� de situaţii. �ai acu� o �ună
sau două, s�re e�e���u, o cucoană
�rasă, �orba �ine, că e s�abă ca o
scru�bie a�u�ată, ce scru�bie, un
ţ�r uscat, ca să �ie �ru�oasă, şi c�iar
ar �i �ru�oasă dacă n-ar �rea cu tot
dinadinsu� să �ie �ru�oasă, treaba
ei ��nă �a s��rşit, şi cu� îţi s�unea�,
a� �ost �a cucoana asta in�itat �a
�asă. Ei bine, cucoana �oia să �ă
�acă �ra� şi atunci �i-a �ăcut o
�asă ita�ienească. �un, ni�ic

î��otri�ă. �ar ce �i-a dat să �ăn�nc� �i�ic �ai
�u�t dec�t un �eşte, �ă ro�, un �eşte oarecare şi ăsta
era clou-u�, cu un sos �ăcut cu �rean şi �rişca. �ă, îţi
�ur că e ade�ărat. �� în��iţit şi a� s�us că e �roza�,
dar du�ă �asă, �a aşa zisa con�ersaţie, a� întrebat
direct de unde ştie reţeta asta aşa de �roza�ă şi ea,
�ericită, �i-a arătat o carte ita�ienească unde sosu�
era descris, dar nu cu �rişca, ci cu s��nt�nă, bine
înţe�es, dar ea, cucoana �rasă, adică s�abă �r�nd să
�ie �ru�oasă, ori n�a înţe�es ce scrie aco�o �e
ita�ieneşte, �ăcar că ştie ita�ieneşte, ori a �rut să �ie
�ai o�eo�eo şi a �ăcut sosu� de s��nt�nă cu �rişcă�.
�ăi �ă, dacă e �orba de �ustări, nu-� �ot uita �e
bunică-tău, �u�nezeu să-� ierte, do�nu� �o�u. �ăi
ăsta, aşa cu� �ărea e� �roso�an şi necu�ti�at sau �ai
bine zis cu� î� �edea� noi, �reau să s�un eu şi
�aică-ta, ăsta a�ea un �ust cu� �uţini mo��ieur� au.
�sta, �o�nu� �o�u - �u�nezeu să-� ierte şi să-�
odi�nească în �roa�a care, cu toate că i-a� cu��ărat-
o nu�ai şi nu�ai �entru �area �ui �asiune de a �i
�ro�rietar unde stă, că �asiunea asta, de c�nd sunt, nu
�-a cu�rins niciodată - era un ă�a de �usta nu nu�ai
��inea, dar şi a�a, �ă, auzi tu, a�a. �şa �ust, zic şi eu

�cri��are c�tre �eci�ru� �eu
� �artie 19��

*
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şi �ac ce�a �e toţi ş�ec�erii ăştia, de-şi dau oc�ii �este
ca� şi �ăn�ncă toate �orcării�e. ��e�t �i�să...�

��oi �i se dă un �eşte sau o �ri�tură şi în s��rşit un
desert. ��nd �ă uit �a ăştia cu� �ăn�ncă conser�e
��nă şi de s�anac, dre�t îţi s�un, �ă ��ndesc �a �ara
noastră, ce �are e din �unct de �edere a� ştiutu�ui să
trăiască. �ă �a ur�a ur�ei, trăirea �ieţii ăştia e sco�a�a
cea �ai �are a noastră, ăştia de �uri�. �oată
î�bu�zea�a �a �ăriri şi �a �uteri, în oc�ii noştri, a ce�or
care �or�ează �ara, ca soră-ta şi ca biata �u�nezeu
s�o ierte, bunică-ta, �oana �ucica, e �i�sită nu nu�ai
de sens, dar şi de e�e�anţa discreţiei, a bunei cu�iinţe
a oa�eni�or de ade�ărată o�enie. �ezi, eu n�aş �utea
să �ă �aud cu o ast�e� de �urtare acu�, c�nd �iresc
înce� odată cu reu�atis�e�e să-�i �ac socote�i�e �ieţii
trăite ��nă acu�. �� �ost în �iaţa �ea �aco� �a a�biţii,
care �ai de care �ai deşarte. Să ştiu totu�, să cetesc
totu�, să �ot totu�, de �a cunoaşterea �i�bii �atine ��nă
�a �ate�atica cantoriană, de �a �izio�o�ia siste�u�ui
ner�os �a �oezia c�inezească� a� tradus în �ersuri
ro��neşti din ne�ţeşte, �entru că c�inezeşte nu ştia�,
c�te�a �oe�e de �in-tai-�e.

�rebuie să recunosc că tot at�ta deşertăciune c�t
e�ort, în toată treaba asta. �ă uit acu� cu� nu �ai
�ot ceti de ��ictisea�a �rea �u�tu�ui cetit din �iaţă şi
cu� c�iar �uţinu� de cărţi �e care-� a� �i-e �u�t �este
trebuinţe. �ş �i un �are �orc de c�ine, ceea ce si�ur
nu sunt, să scriu î��otri�a e�ortu�ui de cunoaştere, dar

tot at�t de �are idiot aş �i să s�un că ăsta e �rinci�a�u�
�ucru �e care-� a�e� de �ăcut în această scurtă trecere
�rin �rădini�e �ui �u�nezeu de �e aici, �e �ă��nt. �i
�oate că desco�erirea cea �ai i��ortantă �e care a�
�ăcut-o aici, �rin �ărţi�e astea de �u�e, cu ci�i�izaţia
asta a �or aşa de �are, a �ai �are din c�te a e�istat,
desco�erirea că sunte� �urtătorii unei �ari ci�i�izaţii
şi noi, ăştia de ne-a� �ăcut traiu� în �ucureşti şi în
�ăi�e �e�e�ii. �u e bine să ne u���a�, de si�ur, dar
�ai rău e să ne �one�ri� şi să ne subesti�ă�, s�eriaţi
de ceea ce au sau �ot a�ţii. �oia� să-ţi scriu toate
astea ca să �e ştii şi să �e crezi. �acă î�i �ierd �re�ea
�e aci cu căutatu� în creieru� şoareci�or, cobai�or şi a�
�ai�uţe�or, să �ăsesc ceea ce a� �ăsit în creieru�
oa�eni�or, este �entrucă o soartă s�ecia�ă ��a �ăcut
a�biţios şi ��a în�undat �e un dru� ne�iresc, �rea
ci�i�izat aş s�une. �e �ai tura �ura, su�ăr cu���it de
sin�urătate şi de ne�utinţa de ada�tare �a �e�u� cu� se
trăieşte �e aici.

�� tău tată, �inu

Note:
�. �n ita�iană, �a �rişcă se s�une pa��a �a mo�tare, iar �a

s��nt�nă, pa��a �a cuci�a. �robabi� a�ro�ierea dintre
aceste două e��resii a �enerat con�uzia �cucoanei�.

� �pere ale�e ���, �rişan �. �uşeţeanu, Editura
�uzeu�ui de �storie �a�aţi, 2���
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�n crono�o�ia istorică a seco�u�ui a� ���-�ea -
crono�o�ie care înce�e cu data de �� iunie ����, ziua
în�r�n�erii �ui �a�o�eon �a �ater�oo, şi se înc�eie �a
data de �2 se�te�brie ����, ziua �ina�ă a în�r�n�erii
�er�ane �e c���u� de �u�tă de �a �arna - istoria
ro��ni�or a �ost �u�t �a�orizată de trei erori de ca�cu�
�o�itic �a�ore să��rşite de duş�anii de �oarte ai
�o�oru�ui ro��n.

�ea dint�i ase�enea eroare �a�oră de ca�cu� �o�itic
a �ost să��rşită de Eterie, �rin
dez�ănţuirea inte��esti�ă a
insurecţiei eteriste, cu��ate cu
insurecţia �anduri�or �ui �udor
��adi�irescu. �ceste insurecţii au
a�ut dre�t consecinţă să s�u�bere
ca �rin �ar�ec stă��nirea
�anariotă. �are, consecinţă a unei
subti�e con�oncţiuni de ��ndire
�o�itică �reco-turcă, în�ănţuia de
�este un �eac ener�ii�e de
dincoace de �ar�aţi. �ncătuşarea
�anariotă �ărea at�t de te�einic
conce�ută şi de trainică înc�t ea
su�ra�ieţuise tuturor �ari�or
războaie de cucerire între�rinse
î��otri�a �orţii oto�ane de
î��ărăţii�e �usiei sau �ustriei� în
����, în ����, în ���2, în ���2 -
du�ă toate răsturnări�e euro�ene
�ricinuite de �e�o�uţia �ranceză şi de i��eriu� �i�itar
na�o�eonian, �anarioţii se îna�oiaseră �e tronuri�e �or,
cu aceeaşi înde��nare �o�itică şi cu aceeaşi �ăco�ie.

�e�a �ai �u�t. �n �una ianuarie ����, e�tre�a
iscusinţă �o�itică a ce�ui de �e ur�ă do�nitor �anariot
a� �ării �o��neşti, �iticu� ��ecu �uţu, izbutise să ca�ete
de �a nai�u� su�tan re�or�ator �a��ud a� ��-�ea �estitu�
�ati�u�aiun �rin care e��ectati�a tronuri�or ţări�or
ro��ne - ca şi ce�e două dra�o�anate a�e �orţii
oto�ane - erau �ărăzite de-a �ururi e�c�usi� ��ăstare�or
a �atru dinastii �anariote� �a��i�ac�i, �oruzi - cu
e�ce�ţia ra�urii trădătoare �u�itru şi �anait - şi două
ra�uri a�e nea�u�ui Suţu� ��e�andru şi �i�ai.

�oi ani �ai t�rziu du�ă acest act a� su�tanu�ui, �rin
care stă��nirea �anariotă �ărea �enţinută �rintr-un
docu�ent scris, �entru �eci de �eci, asu�ra ţări�or
ro��ne, această stă��nire se �răbuşea �entru
totdeauna, �ri�e�uind ast�e� ro��ni�or să răsu��e şi
să-şi reca�ete do�nii�e �ă��ntene, condiţie �i�e �ua

�o� a redeşte�tării su��etu�ui ro��nesc.
�reizeci de ani �ai t�rziu, o nouă eroare de ca�cu�

�o�itic �a�or a �ost să��rşită de către ţaru� �ico�ae �.
�a��o�ici, ��andar�u� Euro�ei�. �az�ndu-se �e o
inter�retare nai�ă a di��o�aţiei britanice şi �e anu�ite
�a�i an�a�a�ente asu�ate de �u�ernu� conser�ator
a� �ui �obert �ee� cu �ri�e�u� �izitei ţaru�ui �a �ondra în
anu� ����, �ico�ae � şi-a tri�is în anu� ���� oştiri�e să
cu�rindă încă o dată ţări�e ro��ne. �eea ce a �ricinuit

înc�eierea auto�ată a a�ianţei
�ranco-britanice şi, �rin ��ntuitoru�
război a� �ri�eii, a netezit ca�ea
internaţiona�ă către neat�rnarea şi
unirea �rinci�ate�or ro��ne.

�ratatu� de �a �aris, înc�eiat �a
�� �artie ����, în�ăduise
consu�tarea sinceră a tuturor
�ături�or socia�e a�e ţări�or ro��ne,
c�e�ate să-şi a�ea�ă sin�ure
soarta �o�itică în cadru� di�ane�or
ad-�oc. �or�u�area ce�or �atru
�uncte �ro�ra�atice, dintre care
două a�eau �ai cu sea�ă �a�oarea
de �rinci�iu su�re�� unirea
�rinci�ate�or şi aducerea unui
�rinci�e străin �e tronu�
�rinci�ate�or �nite, �a an�a�a
ener�ii�e �atriotice a�e e�ite�or
ro��neşti conducătoare �entru o

întrea�ă �eneraţie.
�tiindu-se - �entru înt�ia oară în istoria �or - s�ri�inite

te�einic de o �are �utere euro�eană, şi anu�e de
că�duroasa �ranţă a î��ăratu�ui �a�o�eon a� ���-�ea -
�a�o�eon ce� �are, cu� �-a caracterizat istoricu� şi
o�u� �o�itic �rancez ��i�i��e S��uin, într-o �ucrare
a�ărută sub acest tit�u - �ătura �o�itică ro��nească a
�rocedat con�or� unei �or�u�e �e care a�ea să şi-o
însuşească, �ai t�rziu. �on �. �rătianu� ���răz�eală
�� cele bi�e c�ibzuite . �in ce�e două �uncte
�ro�ra�atice �rinci�a�e, unirea şi �rinci�e�e străin, cea
de-a doua, deşi cea �ai înse�nată, a �ost a��nată,
toate ener�ii�e concentr�ndu-se asu�ra ce�ei dint�i.

���ăratu� �a�o�eon îşi �uase, �a �sborne, într-o
între�edere cu re�ina �ictoria a �arii �ritanii, în �una
au�ust ����, an�a�a�entu� �or�a� de a nu re�endica
unirea �rinci�ate�or ro��ne, în sc�i�bu� asenti�entu�ui
�n��iei �a anu�area a�e�eri�or �raudu�oase �ăcute în
�o�do�a de u�ti�u� ocu�ant �anariot, cai�acanu�
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�ico�ac�e �o�oridi. �niţiati�a ur�a deci să �ie asu�ată
de �artidu� unionist din �o�do�a şi din �ara
�o��nească.

�e� dint�i s-a ac�itat de îndatoriri�e �ui, a�e��ndu-�,
în unani�itate, �a data de � ianuarie ����, �e co�one�u�
��e�andru-�oan �uza, �ocţiitor de co�andant a� �i�iţiei
�rinci�atu�ui, ca do�n a� �o�do�ei.

�e� de-a� doi�ea a�ea o sarcină �ai in�rată, �iind
si�it să �u�te cu candidaturi�e �oşti�or do�nitori
re�u�a�entari, �raţii ��eor��e �ibescu şi �arbu �tirbei.
�e ne�reţuit �o�os �e-a �ost însă unionişti�or in��uenţa
încă �oarte �uternică a recentu�ui cai�acan şi �ostu�ui
do�ni�or, ��e�andru �i�itrie ��ica. �in iniţiati�a
acestuia, co�one�u� ��ădoianu, co�andantu� �i�iţiei
�ării �o��neşti, i-a c�e�at în seara zi�ei de 2� ianuarie
���� �sti� �ec�i� �e re�rezentanţii �artidu�ui unionist şi
�e-a s�us că a �ri�it dis�oziţia să-� susţină cu toate
�i��oace�e de care dis�unea �e candidatu� �or �a do�nie.
��are �ă este candidatu���, i-a întrebat co�one�u�
��ădoianu �e �runtaşii unionişti� �Este �ico�ae
�o�escu� Este �rătianu��. �ar �runtaşii unionişti au
răs�uns cu înţe�e�ciune� ��ici unu�, nici a�tu�. Este a�esu�

�o�do�ei��
�şa s-a �ăcut �nirea �rinci�ate�or �o��ne.
�o�oru� întrunit �e dea�u� �itro�o�iei şi-a dat, cu

entuzias�, asenti�entu�.�co�erirea di��o�atică a
�are�ui act a� �nirii �rinci�ate�or a �ost o�era
î��ăratu�ui �a�o�eon a� ���-�ea, căruia ro��nii s-au
în�rednicit recent să-i îna�ţe un bust... dar nu să-i dea
nu�e�e unui bu�e�ard sau unei străzi a ca�ita�ei
�o��niei...

�ea dint�i te�e�ra�ă, recunoscătoare, a
do�nitoru�ui de �a �aşi, i-a �ost tri�isă �ostu�ui do�ni�or
��e�andru ��ica� ���esu� �ăriei �a�e şi a� ţării îţi
�u�ţu�eşte��

�n ���� se �a rea�iza s�re s�a�a nea�u�ui nostru, şi
ce� de �e ur�ă �unct �ro�ra�atic �otat în unani�itate
de către di�ane�e ad-�oc� aducerea �e tron a
�rinci�e�ui străin.

�n ����, cea de-a treia �reşea�ă de ca�cu� �o�itic,
să��rşită de î��ăratu� �i��e�� a� ��-�ea, �a �ri�e�ui
�area între�ire a nea�u�ui.

� �ra��ent din �ala�e politice �e�ele �i tri�te,
�an ��edeu �ăzărescu, Editura ��ir, �ucureşti ����

�e�iul Comi�iei �urope�e a �u�ării bombar�at �� �rimul �ăzboi �o��ial ������������ a�tăzi �e�iul �ibliotecii
���� �rec�ia� �alati� �oma�ia� �ma�i�e �i� colec�iile �ibliotecii �u�e�e�e ����� �rec�ia� �ala�i�
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�e�ături�e te�e�ra�ice dintre ��işinău şi restu� �u�ii
ci�i�e ro��neşti încetaseră brusc �a ora �2.��. �ără
îndoia�ă, de�ecţiunea a �ost consecinţa unor acte de
sabota�. �i�eni n-a a�ut ti�� să �eri�ice cauze�e rea�e
a�e căderii unei reţe�e �ita�e în ace�e î��re�urări. �ar
co�unicaţii�e te�e�onice au continuat �u�te ore să
�uncţioneze cît de cît acce�tabi�. �n oraş do�nea o
acti�itate �ie, se trans�ortau cu �ebri�itate s�re �ară
ar�i�e ci�i�e şi �i�itare, �uniţii, �ateria�e di�erse, şi
a�i�ente, cît �ai �u�te. �i aici, �rota�oniştii s�îşietoarei
dra�e erau �ascinaţi de aceeaşi idee �i�ă� �îinea zi�ei
de �îine trebuie sa��ată cu orice �reţ. �i să �i� bine
înţe�eşi� nu era �orba de �îinea ci�i�i�or, ci de �îinea
ar�atei� �otuşi, în ciuda e�orturi�or su�rao�eneşti
de�use de o�iţeri, subo�iţeri şi ostaşi, din 2�� de �a�oane
de �rîu şi �este ��� de �oru�b, au �ost sa��ate doar
��. �a co�anda�entu� �or�u�ui � �r�ată s-a renunţat
�a e�acuarea �obi�ieru�ui şi a co�oare�or. � di�er�enţă
sur�enită între autorităţi�e �ero�iare şi �i�itari a �ost
doar una dintre cauze. �e�eriştii a��aseră că oraşu� �a
�i ocu�at de so�ietici �a ora �2.�� şi, în consecinţă,
ti�� de două ceasuri între�i, de �a �aşi s�re ��işinău
nu a �ai �ost îndru�ată nici o �arnitură. �nsuşi şe�u�
�ării din ��işinău ştia că u�ti�u� tren ur�a să ��ece
s�re �aşi �a ora ��.�� şi a res�ectat cu stricteţe un
ordin �ără noi�ă �ri�it de �a su�eriorii săi. �i ar�ata,
desi�ur, nu-� �utea î��uşca. �e a�t�e�, în ceasu� ace�a,
în �ara din ��işinău nu �ai e�istau �a�oane. �r�ata,
autorităţi�e şi �o�u�aţia, într-o zi �ai ne�ericită decît
oricare a�ta, nu au a�ut �a dis�oziţie decît ��� de unităţi
�ero�iare. �entru că nu s-a �utut a�t�e�, �a�ori�e
ad�inistraţiei �inanciare �oca�e, un tota� de �2 �i�ioane
�ei bani �ic�izi, au �ost e�acuate cu �i��oace�e auto a�e
�or�u�ui � �r�ată, în ca�ioane care-şi croiau cu
di�icu�tate dru� �rintre cete de co�unişti î�brăcaţi în
�aine de sărbătoare, in�adînd cu o �ese�ie ostentati�ă
străzi�e, �ieţe�e, �arcuri�e, restaurante�e şi ca�ene�e�e.
�înd ostaşii ro��ni se de��asau în �ru�uri su�icient de
tari, co�uniştii nu erau a�resi�i. Erau doar bat�ocoritori
şi obraznici, se �işcau ane�oie �rin �aţa �aşini�or şi
eta�au, cu zî�bete tî��e, cocarde de un roşu a�rins.
�ar �u�ţi so�daţi izo�aţi au căzut �icti�ă urii să�batice
a e�e�ente�or e�tre�iste. �ici bunuri�e ad�inistraţiei
�inanciare nu au �utut �i sa��ate în între�i�e. �u ră�as
�e �oc ti�bre în �a�oare de �este două �i�ioane de �ei.
Era �ur şi si���u un ��eac. �st�e� de �a�ori îşi a�eau
�reţu� �or cînd se a��au în �îna ro��ni�or. �ntrate în
stă�înirea străini�or, îşi �ierdeau orice i��ortanţă. �u

ră�as �e �oc şi bunuri care în �îna oricui înseninau o
a�ere. �e �i�dă, şe�ii re�iei �oca�e a tutunu�ui şi
a�coo�u�ui, în ceasu� a� dois�rezece�ea, au in�itat
�eneroşi ar�ata să ridice tot ce se �utea ridica din
de�ozite�e ei �abu�oase, în c�i� �ratuit. �e �enera�u�
�asi�e �tanasiu, bineînţe�es, �-a �u�nit un rîs a�ar şi
nestă�înit. �in �i�să de autoca�ioane, ar�ata a re�uzat
ne�ai�o�enita o�ertă. �u�ă ora ��.�� a �ai a�ut �oc
un e�eni�ent în oraş� deţinuţii din înc�isoarea centra�ă
a ��işinău�ui, a�utaţi de bande�e de co�unişti care
bîntuiau urbea, au �orţat �orţi�e �ărăsite de �aznici şi
au �ani�estat z�o�otos �e străzi. �o�entu� s-a
trans�or�at într-o �eritabi�ă tra�ico�edie� asasini,
s�ioni do�ediţi sau escroci scandau într-o �oioşie
nestă�înită �ozinci des�re �ibertatea �o�oare�or. �u �ost
readuşi �a arest �ără �rea �are de�icateţe de ostaşii
unui bata�ion din �e�i�entu� �� �n�anterie, ră�as să
�enţină �ăcar un rudi�ent de ordine în oraş cît ti��
�ucru� acesta �ai era �osibi� şi necesar. �urînd, deţinuţii
au �ost �entru a doua oară e�iberaţi şi s-a întî���at
atunci un �a�t care ar trebui să �e dea de �îndit
s�ecia�işti�or în �si�o�o�ia �u�ţi�i�or dez�ănţuite� din
nu�ăru� ace�a de a�ro�i�ati� ��� de �uşcăriaşi de
toate cate�orii�e, �� nu s-au �ăsat ade�eniţi de �ozinci�e
care �ros�ă�eau �aradisu� re�i�u�ui bo�şe�ic, au re�uzat
să �acă �ocu� e�iberatori�or �or şi s-au �us �a dis�oziţia
autorităţi�or ci�i�e şi a ar�atei. �u �artici�at e�ecti� �a
e�acuarea u�ti�e�or bunuri a�e statu�ui din oraş, s-au
re�u�iat şi ei, a�ături de cei�a�ţi be�enari, �este �rut şi
abia aşa au rede�enit oa�eni �iberi. �ntr-o �u�e în care
ade�ăru� nu a de�ins niciodată de �a�oritate, �estu�
�or �erită să �ie conse�nat. �e �ăsură ce �inute�e
se �istuiau, debandada e�o�ua şi �a ��işinău s�re un
a�o�eu care nu era de�arte. �in un��iuri di�erse,
di�erite �ărturii con�er� �entru a ne încredinţa că era
�orba, în �ond, des�re diso�uţia oricărui rudi�ent de
ci�i�izaţie. �... � înce�ut e�odu� - co�enta �or�u �udor
e�eni�ente�e �etrecute în ur�a sa, uitînd că e�odu�
înce�use, de �a�t, de �este �� ceasuri. �staşi şi ci�i�i,
bătrîni şi tineri, �e�ei şi co�ii, �e �os, în căruţe, în �aşini,
cu� �uteau... �ete şi co�oane s-au întins �e şoseaua
co�băită a �înceşti�or. ��te şu�oaie de be�enari au �ornit
s�re �ară, unde, nerăbdătoare, aşte�tau trenuri�e.

�e tot întinsu� �u�e�ardu�ui ��e�andru ce� �un
nă�ă�ise �u�ea curioasă. ��oata din �osu� oraşu�ui şi
de �a �a�a�a�e. �nii ne co��ăti�eau, ne in�idiau şi
re�retau că ră�în să î��ărtăşească, î��reună cu a�ţii,
soarta ce�or �ărăsiţi. ��ţii nu-şi �ai �uteau ascunde
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bucuria şi dis�reţu�, şi c�iar bat�ocura� erau străinii şi
rene�aţii. �u�arii �er�eau �e �os, �er�eau în tra��aie
ori în căruţe ţărăneşti întî���ător �enite �a oraş. �i�seau
bir�arii. �u se �ai �edeau auto�obi�e�e. �an�uri�e şi
c�ase�e socia�e s-au conto�it într-o sin�ură cate�orie�
re�u�iaţi. �a �e� şi-au �ăsat aşternuturi�e nestrînse, ca�de
încă, în dor�itoare�e �u�oase ori în că�ăruţe
întunecoase din cocioabe. S-au în�răţit... �ardienii,
î��ietriţi �e �a co�ţuri de stradă, şi �atru�e�e, �e �a
r�s�întii, asi�urau încă ordinea. �ani�estaţia din strada
�rinci�a�ă, �enită �e neaşte�tate, i��ro�izată de oa�eni
în zdrenţe şi în �aine �ăr�ate, scă�aţi de �a înc�isoare,
nu i��resiona. �oci�erări�e şi e�c�a�aţii�e �or nu
interesau decît ��oata dornică de senzaţii. Se aşte�tau
şi a�te ieşiri, �ai îndrăzneţe, �ai duş�ănoase. �e
z�uduia a�ro�iata o�eraţie, cea �ai dureroasă din
toate� în�ocuirea dra�e�e�or.� �eşi a ��ecat cu trenu�
�e �a �n��eni, reconstituind acest �iez a� unei zi�e
tra�ice şi dorind a �i �retutindeni, �or�u �udor, în
a�intiri�e sa�e tîrzii, s-a înte�eiat şi �e a�te �ărturii.
�araţiunea sa cu�rinde şi ceea ce au �ăzut oc�ii a�tora.
��î��ii�e în�erzite - a �ai notat �oetu� - �oartă toate
bucurii�e �ă�întu�ui. Stră�ucesc în soare sa�e�e, ca şi
a�tădată, dar e trist. �e �eţe�e bronzate a�e ţărani�or

trec u�bre, re�rete� ���ecaţi�� �u �ai răs�undea�.
�ra�edia noastră e dăn�ă�uită de oa�eni cu �eţe�e
obosite, care tra� în neştire c�o�ote�e biserici�or. �area
be�enie de �e �oseaua �înceşti�or e în toi. Se �işcă o
a�a�anşă întrea�ă de oa�eni şi �e�icu�e, în z�o�ot
in�erna�, sub �ra� şi arşiţă, �e şosea şi �e a�ături.
�ri�uri�e co�andanţi�or sînt crunte, abia îşi stă�înesc
re�o�ta. �iroaie de sudoare brăzdează �eţe�e so�daţi�or
c�inuiţi de arşiţă şi de sete. �e dru�uri şi �e cărări
�ătura�nice �er� ţărani, �ărăsesc cî��u�. ��oi, în
ceasuri�e acestea �re�e, ne �ai �ine a �unci� �e �ai
tra�e ini�a� ���ecaţi� - întreabă un bătrîn. �ar noi�...
�ai de ca�u� nostru�...� �i-şi �ace cruce. �� �odidesc
�acri�i�e. Sate�e tac. �uţenie de �or�înt. �n
aşte�tarea �ri�e�diei, nu�ai tîr�uri�e şi oraşe�e sînt ��ine
de acti�itate...� ��oi, �îndu� �ui �or�u �udor s-a întors
�a situaţia din ��işinău şi din a�te �oca�ităţi urbane din
�asarabia abandonată. ����oşiţii sate�or, scria �oetu�,
îşi asu�ă conducerea. �u-şi ascund ura, nu-şi
stă�înesc obrăznicia.� �ntr-ade�ăr, �rintr-o ase�enea
�eta�or�oză, ne�aiîntî�nită unde�a în �u�ea ci�i�izată,
a trecut ��işinău� în du�ă-a�iaza aceasta a unei zi�e
�ierbinţi. �es�re �işcări�e �re�er�ătoare a�e �aosu�ui
incredibi� în care s-a �răbuşit între�u� oraş se �ot a��a
o su�ă de in�or�aţii şi dintr-un �e�oriu anoni�,
înaintat �inisteru�ui de �nterne �a înce�utu� �unii iu�ie
����. �ncă din di�ineaţa zi�ei de �ineri - re�ata
necunoscutu� cronicar a� e�eni�ente�or - circu�au ce�e
�ai �ra�e şi �ai a�ar�ante ştiri des�re si�uranţa din
ce în ce �ai �recară a cetăţeni�or şi a a�utu�ui �or. �n
�o�entu� cînd nu a �ai �ost �reo îndoia�ă că �asarabia
�a �i cedată, autorităţi�e din oraş nu au �ai �utut
co�unica s�re ni�e�uri�e suba�terne şi nu au �ai �utut
�urniza ni�ănui dis�oziţii credibi�e. �ande�e de bo�şe�ici
din oraş erau de �u�t instruite şi or�anizate în �ederea
atin�erii acestui ţe�. �ri�e�e incidente �e-au �ro�ocat
în �eri�erii, înce�înd de �a a�tercaţii obraznice �a adresa
re�rezentanţi�or autorităţii, �înă �a �ocuri izo�ate de
ar�ă. �u�ă-a�iază, co�uniştii �oca�i erau �re�ătiţi să
�reia instituţii�e �ub�ice şi a�eri�e statu�ui. �u s-a
aşte�tat decît un �o�ent o�ortun, care a sur�enit atunci
cînd ar�ata a abandonat în tota�itate oraşu�. ��iar şi
în această c�i�ă �eneratoare de consternare �entru
ro��ni, o de�e�aţie �or�ată din a�ocaţii co�unişti
�urd, ��e�er şi ��erbuc� s-a �rezentat de trei ori �a
direcţia �i�ia�ei �ăncii �aţiona�e a �o��niei, so�înd-o
să �e �redea banii şi �a�ori�e din tezaur. �u�ţi, constatînd
deruta tota�ă a autorităţi�or, s-au sa��at din in�ernu�
ace�a �rin �ro�rii�e �or �uteri. �ro�esoru� Ste�ian
�a�ian, ��ecat în �udeţ �a o rudă care nu a�usese
a�tce�a �ai bun de �ăcut decît să se ducă toc�ai atunci
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în �ro�incie, re�enise în ��işinău i�ediat du�ă �rînz.
Soţia şi �iica sa dis�ăruseră, iar c�iriaşii înce�useră
să-i de�asteze a�utu�. �înd a încercat să s�ună ce�a,
a �ost �o�estat. � �ornit-o s�re �ară, s-a a�întat cura�os
în �asa e�tre�işti�or în de�ir şi a reuşit să �rindă un
tren. Studentu� �u�itru �acu ��ecase de di�ineaţă �a
�icăuţi să-şi a�ertizeze un nea� că �asarabia era
�ierdută. �înd s-a întors în oraş, �a �azda sa de �e
Strada �o�o�, deasu�ra ��işinău�ui zburau escadri�e
co��acte de a�ioane de �înătoare ruseşti şi nici un
tren nu �ai circu�a. ���reună cu un �rieten, Eu�en
Strî�bei, a ��ecat s�re Străşeni cu un rucsac a�ărît în
s�ate. �co�o, în �ară, î��reună cu a�ţi be�enari, s-a
�i�it de un �a�on din care se descărca �iatră şi cu e� a
a�uns în �o�do�a. �i e�, şi a�ţi �artori ocu�ari ai
întî���ări�or au a�ir�at că �rinci�a�ii �ro�ocatori de
dezordine din oraş au �ost e�tre�iştii co�unişti
auto�toni. �u �uţine e�ce�ţii, ucrainenii şi ruşii au �ost
�u�t �ai rezer�aţi în �ani�estări�e �or. ��ocaţii din
barou� �oca�, înainte de intrarea ruşi�or în oraş, şi-au
�us cocarde roşii în �ie�t şi au co�is acte de �io�enţă
�reu de i�a�inat î��otri�a re�rezentanţi�or autorităţi�or
ro��neşti. �entra�a te�e�onică a �ost ocu�ată de
co�unişti. �re�tat, atentate�e acestora s-au îndre�tat
cu �recădere asu�ra �e�bri�or �o�iţiei urbane şi ai
�o�iţiei de si�uranţă. �u este �ai �uţin ade�ărat că se
cu�ine să a�recie� cu �rudenţă şi circu�s�ecţie
docu�ente�e care conse�nează �icti�e�e acestui
dez�ăţ. �n sin�ur e�e���u este re�e�ator. �e de o
�arte, ra�oarte�e �ar�enite �a �ucureşti u�terior
�enţionau �rintre cei î��uşcaţi de e�tre�işti �e
co�isarii �ico�ae �asca�, �onstantin �ateescu,
Se�erin şi Sto�. �e de a�tă �arte, �anna �ritz,
radiote�e�ra�istă �a �ns�ectoratu� de �o�iţie a� ţinutu�ui
�istru, a a�ir�at în scris că �ocanu, �oraru şi
Se�erin, co�isari ai c�esturii oraşu�ui, ar �i ordonat
�ardieni�or din subordinea �or să �a�oazeze �oca�uri�e
�o�iţieneşti cu stea�uri roşii şi ��ori. �u toate strădanii�e
noastre, nu a� reuşit să �ă�uri� destinu� rea� a� acestui
�isterios Se�erin, se�na�at cînd ca �icti�ă, cînd ca
obedient �a acţiuni�e în �a�oarea ocu�aţiei străine. �n
s�îrşit, docu�ente�e dez�ă�uie şi î��re�urări cînd oa�eni
�ro�eniţi din �o�iţie s-au �us în ca�u� rău�ăcători�or.
�e �i�dă, subins�ectoru� �erezo�sc�i, director �a
�i��ina, sur�rins de e�eni�ente �a ��işinău, a �ost
�ăzut �e Strada �o�o�, co�ţ cu ��e�andru ce� �un, în
�runtea unui �ru� de indi�izi cu stea�uri roşii în �îini,
stri�înd cît îi ţinea �ura� ��ine că a� scă�at de �u�u�
ro��nesc, �e care-� �urtă� de 22 de ani şi ne
a�un�e...� �a �e�, au �actizat cu ocu�aţia străină, înainte
de insta�area acesteia ca atare, şi �udecătorii
�i�oso�ietici �i�ai �uciuc, �u�oreanu şi �oris�a�sc�i.

�ert este ca �u�ţi be�enari au �ost î��iedicaţi să a�un�ă
�a �ară sau �a bariera �înceşti�or de bande �or�ate în
�a�oritatea �or din e�tre�işti co�unişti. �cestea au
a�ut un ro� decisi� şi în e�iberarea, o dată şi încă o
dată, a deţinuţi�or din oraş. �ai cu sea�ă du�ă ora
��.��, cînd �e aerodro�u� din ��işinău au aterizat
2�-�� de a�ioane ruseşti, atitudinea �ro�ocatoare a
co�unişti�or s-a înteţit �înă �a nebunie. Stea�uri�e roşii
��uturate în �ri�iri�e ro��ni�or consternaţi au �ost de
ordinu� �ii�or. Străzi�e s�re �ară au �ost de-acu�
barate tota�, cei ce doreau să se re�u�ieze au �ost
î��iedicaţi �ur şi si���u �izic, o�riţi cu bruta�itate din
�oana �or dis�erată, ad�onestaţi cu o incredibi�ă
�u��aritate şi, �înă �a ur�ă, bătuţi cu �ietre...��os re�e�e
�aro���, ��os ar�ata ro��nă��, ��răiască Sta�in��,
��răiască ar�ata so�ietică�� -, acestea erau �ozinci�e
scandate de o adunătură �o�ită de inconştienţă şi
decăzută �ora�. �s�ectu� �o�itic a� acestor �ani�estări
nu era însă decît o s�oia�ă. �n substratu� �si�o�o�ic a�
a�resori�or acţionau �uternic şi anti�atii etnice şi
re�i�ioase. �n �ri�inţa acestui �ond a� �rob�e�ei nu �ai
înca�e nici un dubiu. � bandă de tineri a scos �itra
�itro�o�itu�ui �a�ri� �ănu�escu-�odoni din �uzeu�
�r�eo�o�ic �isericesc, bat�ocorind-o �e străzi�e din
�uru� soboru�ui ortodo�. �e ase�enea, teribi�ă a �ost
îndîr�irea î��otri�a si�bo�uri�or consacrate a�e unei
naţiuni care nu şi-a în�ă�uit niciodată istoria în
obscuritate. �oţi �artorii ocu�ari ai ace�ei zi�e sinistre
au atestat că e�tre�iştii co�unişti au �ost �rinci�a�ii
atacatori şi de�o�atori ai �onu�ente�or ro��neşti din
oraş. �ronia sorţii a �ăcut ca e�ortu� �or distructi� să nu
�ie răs��ătit cu� se cu�enea de ro��ni, co��eşiţi de
�area �or abdicare, ci de so�ieticii triu��ători. �u�ă
ce a reuşit să se re�u�ieze în ţara �iberă, �este �rut,
��utonieru� �asi�e �iobanu de �a �entru� de �ecrutare
din ��işinău a scris ur�ătoarea dec�araţie, destu� de
re�e�atoare� ��înd au intrat în oraş, tru�e�e so�ietice
au e�ecutat �rin î��uşcare, c�iar �e �ocu� co�iterii
�a�te�or, o ceată de ��-�� de co�unişti e�tre�işti care
au încercat să deterioreze statuia re�e�ui �erdinand şi
statuia �ui �te�an ce� �are...� �ît ar �i o istorie de
tra�ică, �ino�ăţii�e e��ibate în �a�ina ei cernită ră�în
totuşi no�ina�e. �nu� dintre şe�ii bande�or co�uniste
din ��işinău, ne asi�ură docu�ente�e e�ocii, a �ost
��ra� �aro�i�. � în�ăţătoare, �icenţiată cînd�a datorită
si��atii�or ei �entru co�unis�, �nastasia �ociubinsc�i,
�ro�itînd de �aosu� insta�at în oraş, a î��uşcat �ai �u�te
�ersoane care nu-i erau a�reabi�e. ��te nu�e, ce�e
a�e a�ocaţi�or �urd, ��e�er şi ��erbuc�, au �ost
�enţionate în ordinea intrării �or �e scena unei dezertări
co�ecti�e de �a orice decenţă şi de �a orice senti�ent
de u�anitate. �o� cita a�te nu�e reconstituind
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e�eni�ente�e �etrecute �a ��işinău în zi�e�e ur�ătoare.
�u���ite au �ost şi răzbunări�e indi�idua�e, �u�te
an�a�ate nu se ştie de cine şi din ce �oti�e, în�ă�uite şi
azi în �ister. �e �i�dă, tînăra �art�a �uce�, �iica unui
in�iner a��at în ace� �o�ent în �er�ania, a �ost
ca�turată de o bandă de derbedei şi aşezată cu
�icioare�e �e �ăratic. �u sa��at-o nişte �andar�i în
retra�ere şi a a�uns �a �ucureşti sî�bătă, cu unu� dintre
u�ti�e�e trenuri de re�u�iaţi, întinsă �e o brancardă.
Era destu�, cu certitudine, �rea destu�... �a ora ��.��,
con�or� �ro�ra�u�ui anunţat în �resă, �ostu� de radio
��işinău şi-a încetat e�isiunea. �bia în c�i�e�e i�ediat
ur�ătoare s-a �etrecut un �a�t într-ade�ăr inso�it în
�iaţa unei instituţii tota� des�rinse de rea�itate� �arda
studiou�ui, care i-a asi�urat securitatea �înă în u�ti�a
c�i�ă, şi-a descărcat carabine�e în �area �a��ă de
e�isiune, deteriorînd-o de�initi�, s-a urcat într-o �aşină
care o aşte�ta şi a ��ecat s�re �uşi. �u ur�at c�i�e
�un�i de incertitudine, în care oraşu� a �ost a� tuturor şi
a� ni�ănui. �ar s-a cur�at curînd şi acest interre�n
a�bi�uu.��-a� întors �a ��işinău în �uru� orei ��.�� -
ne-a �o�estit ��e�andru ��iriac. �tunci au �ătruns şi
tancuri�e ruseşti în urbe. �dată cu tru�e�e s-au
a�estecat în în�ă��ăşea�a de �e �u�e�ardu� ��e�andru
ce� �un şi �e� de �e� de ci�i�i, �ese�i ne�oie �are, �e
care ni�eni nu-i �ai �ăzuse �înă atunci. �o�uniştii
a�itau stea�uri roşii şi �ancarte s�orăitoare, în care
cu�inte�e �Sta�in� şi �ar�ata so�ietică� �re�a�au. �i
nu erau c�iar �uţini. �in �2� ��� de �ocuitori ai oraşu�ui,
o trei�e erau co�unişti. ��iar în c�asa �ea, �a �iceu�
���e�andru �onici�, din �� de e�e�i, nu�ai �� a�eau
�ărinţi care nu nutreau si��atii co�uniste. �nu� dintre
ci�i�ii aceia sus�ecţi �-a acostat să �ă întrebe cu ce
�ă ocu� şi i-a� s�us că era� student. �-a asi�urat
că în �niunea So�ietică tinerii ca �ine a�eau �a
dis�oziţie o �u�ţi�e de şco�i, �entru toate trebuinţe�e.
�rice i-aş �i s�us, desc�idea �ura �ar� să te con�in�ă
că totu� e�istă şi în �niunea So�ietică, �ai �u�t şi �ai
bun. �acă îi s�uneai că ai acasă un �orc cu� nu s-a
�ai �ăzut nicăieri, te încredinţa �ro��t că �a �osco�a
e�ista un �orc şi �ai �are. �red că atunci s-a născut
şi ��u�a aceea nu�ai �e �u�ătate stu�idă, des�re �iticu�
so�ietic care este ce� �ai �are �itic din �u�e... �a un
anu�e �o�ent, nu �-a� �ai �utut abţine şi �-a�
întrebat scurt� ��ar �ă�îi a�eţi�� � ră�as sur�rins,
s-a bî�bîit şi, într-un tîrziu, �i-a răs�uns că a�eau în
sc�i�b �abrici �oarte �u�te, de toate �e�uri�e.
�enorocitu� nu ştia ce înse�na o �ă�îie şi �-a� �ăsat
�rostit şi nedu�erit...� �otuşi, ��e�andru ��iriac
re�rezenta o e�ce�ţie a acestui �o�ent �urtunos. �rea
�uţini se întorceau în oraş şi cei �ai �u�ţi se �răbeau
să ��ece. �ara continua să �ie a doua ini�ă �ie a

��işinău�ui, bătînd în a�t rit� şi sub a�te e�oţii decît
centru� �oca�ităţii. �i s�re �ară se re�ezeau �ai toţi cei
întîrziaţi în c�i�a în care oraşu� de�enise a� ni�ănui.
S�re �ară sau s�re bariera �înceşti�or. �o�unitatea
�recească din urbe se �re�ătea de cîte�a să�tă��ni
să ani�erseze cinci decenii de �a ctitorirea bisericii ei
re�rezentati�e. �a data aceea, cea �ai i��ortantă
a�uţie a acestei biserici erau �oaşte�e S�. �ante�i�on,
aduse de �a �erusa�i�, �a 2� iu�ie ����, de �atriar�u�
�icodi�. �ru�oasa ctitorie se construise �ai a�es cu
c�e�tuia�a înaintaşi�or �ui Sinadino, �ost de�utat a�
S�atu�ui �ării în �artie ����. Se s�inţise �a �� octo�brie
����. �cu�, nu �ai e�ista nici o s�eranţă că
ani�ersarea �reconizată �a �utea �i î���inită cu� se
cu�enea. �u �oaşte�e S�. �ante�i�on în �a�iză,
�ărinte�e �aro� �eodor �etro�ici a ��ecat din ��işinău
�a ora ��.��, cu �ersona�u� ����, u�ti�u� tren care a
�ai circu�at s�re �aşi în con�or�itate cu oraru� nor�a�.
��terior, �oaşte�e au �ost de�use �a ca�e�a �e�aţiei
�receşti de �a �ucureşti. S�re bariera �înceşti�or s-a
re�ezit, în sc�i�b, �i�ai Sta�ate, recent concentrat,
�a o oră �a care întî���ări�e zi�ei înce�useră să-i a�ese
de �u�t u�erii şi conştiinţa. �n ti�� ce se retră�ea cu
ar�ata din ��işinău, a �ost în�oit două ore să se
re�eadă acasă �entru a-şi e��edia �a�i�ia către
�o�do�a. �ntî���ător, ne�astă-sa ��ecase c�iar în
di�ineaţa aceea, î��reună cu �ata, �a �ărinţii ei, într-o
co�ună din a�ro�iere. �ea�înd încotro, �i�ai Sta�ate
a �ost ne�oit să-şi a�un�ă re�i�entu� din ur�ă, �e o
şosea co�băită, �e care �i�itarii erau a�estecaţi �înă
�a con�uzie cu re�u�iaţii ci�i�i. �nii dintre cei ce doreau
nea�ărat să ��ece n-au �ai �utut ��eca. ��eb �e�e��i
a a�uns s�re seară �a ��işinău, �enind de �a �ă�ţi ca
să-şi e�acueze �a�a bo�na�ă. �-o �utea �ăsa de
izbe�işte în răsturnarea aceea tota�ă a �u�ii din �uru�
ei. �ar oraşu� era ocu�at şi n-a �ai a�uns nici �a �ară,
nici �a bariera �înceşti�or. �ar dintre cei care au ��ecat
totuşi, ce� �uţin unu� nu a �ai reuşit să a�un�ă �a
destinaţie. �a �odu� de �a �n��eni, �ro�esoru� Ser��ei
�o�os s-a aruncat �e �ereastra co��arti�entu�ui în
a�e�e �rutu�ui. Era dintre cei ce n-au �utut su�orta
tra�edia.

�a �otin - un oraş �e care ruşii î� �uteau atin�e
�este �istru cu �iatra c�iar în �irtutea aşezării �ui
�eo�ra�ice - e�acuarea s-a e�ectuat în î��re�urări
di�ici�e. S-au distins în �ri�u� rînd �uncţionarii �i�ia�ei
�ăncii �aţiona�e a �o��niei din urbe. �u e�orturi
considerabi�e, au sa��at tezauru� şi de�ozite�e
�articu�ari�or. �ăzi�e cu nu�erar au �ost cărate cu
s�ate�e de oa�eni neobişnuiţi să ducă �o�eri. S-au
re�u�iat, î��reună cu autorităţi�e, �rintre �u�ţi a�ţii, soţii
�ure� şi Ste�a �re�i�ceanu, Ste�ian Sterescu şi �on



��

�azacu, în ti�� ce co�uniştii de�i�au cu �ancarte şi
stea�uri roşii �e u�iţa �rinci�a�ă. �ar in�azia
�ro�riu-zisă nu a debutat ca �e a�te �e�ea�uri, într-o
at�os�eră sărbătorească. ���otri�a interdicţiei tota�e
de a uti�iza ar�a�entu�, s-au se�na�at sc�i�buri de
�ocuri între tru�e�e ro��neşti şi so�ietice. �n a�ion
ina�ic a �ost doborît. �bia s�re seara, tîrziu,
co�andantu� so�ietic �a�rin a ţinut un discurs
�o�u�aţiei, care nu a �ost nici �rea �un� şi nici �rea
înă�ţător. Era e�ident că o�iţeru� nu �rea era în a�e�e
sa�e şi dorea să se ac�ite cît se �utea de su�ar de o
�or�a�itate stîn�enitoare.

�renu� ��ecat din �etatea ��bă, în care se a��a şi
�a�i�ia tînăru�ui e�e� o�iţer �a�e� �o�escu, s-a o�rit
din �ers înainte de intrarea în �ara din �o��neşti.
�in �oca�itate, �uind surd şi înde�ărtat, se auzeau ra�a�e
de ar�a�ent auto�at. � bandă de co�unişti se
insta�ase cu o �itra�ieră în �ri�ărie, a�eninţînd că-i
î��uşcă �e toţi cei ce încercau să e�acueze ce�a din
�oca�. ��tă bandă teroriza �ersona�u� �ării. �înă �a ur�ă,
o co��anie ro��nească i-a i�obi�izat şi i-a arestat �e
rău�ăcătorii din sat, dar �ara a ră�as �u�tă �re�e
b�ocată şi nici un tren n-a trecut de ea a�roa�e �atru
ore între�i. �u a�te cu�inte, re�u�iu� din sudu� teritoriu�ui
basarabean înce�ea cu stîn�u�, �o��neşti �iind un nod
�ero�iar dintre ce�e �ai înse�nate din ţinut. �in co�ună
şi de �e �eronu� �ării, dezordinea s-a �utat a�oi c�iar
în trenu� �ui �a�e� �o�escu, o�rit �a se�na�. �ro�itînd
de un �o�ent de neatenţie a� �ărzii, �ecanicu� şi
�oc�istu� au sărit din �oco�oti�ă şi au ru�t-o �a �u�ă �e
cî��. Erau, �robabi�, si��atizanţi co�unişti, care
dezertau în ceasu� a� dois�rezece�ea şi încercau să-şi
aducă u�i�a �or contribuţie �a zădărnicirea e�acuării
a�eri�or statu�ui şi a�e ar�atei. �u �ost î��uşcaţi, iar
şanse�e trenu�ui de a se urni �ai de�arte s-au �icşorat
şi �ai �u�t.

�i��ina a �ost şi ea �rintre �ri�e�e �oca�ităţi a�e
�asarabiei intrate sub tă�ă�u�u� in�aziei ruseşti.
��-a� �ăzut cînd au intrat - scria ziaristu� �. �ădure,
a��at în ace� �o�ent în oraş. ��ă�înzi, îndobitociţi şi
să�băticiţi, bo�şe�icii căscau �ura cînd �edeau o
�erec�e de ciz�e şi �o�bau oc�ii, �inunîndu-se, cînd �i
se arăta un ceas. �� �ăzut �e străzi�e �i��inei un
co�unist �urtînd �a cin�ătoare un ceas deşte�tător.
Se o�rea din cînd în cînd, î� întorcea, �acîndu-� să sune,
şi nu �ai �utea de bucurie cînd ascu�ta c�o�oţe�u� bătînd
�ărunt în aco�erişu� �ui de nic�e�.� ��a�inea era
�re�nant caricatura�ă, dar un sî�bure de ade�ăr �ăsi�
în orice caricatură. �r�ata �iind ocu�ată �ai �u�t cu
�aza nodu�ui de ca�e �erată şi a �odu�ui �ero�iar �este
�istru, �i��ina a �ost o �radă uşoară �entru bande
or�anizate şi rău�ăcători indi�idua�i. �eşi era �orba

des�re cea �ai �ri�e�duită �oca�itate a �asarabiei,
ordinu� de e�acuare a �ost rece�ţionat abia cu o oră
sau două înaintea intrării ruşi�or. �ontro�oru� �inanciar
��e�andru �so�ronie s-a re�ezit cu su��etu� �a �ură în
�ară, dar �a �eron nu era tras nici un tren. �otuşi, a
��ecat din oraş, î��reună cu a�ocatu� �te�an
�te�ănescu, cu �ro�esoru� �ante�ie �ă�enescu, cu
�ro�esoara �aria Stătescu şi cu �urora �enu,
�ensionată recent de �a �oştă. �u ��ecat cu un
autoca�ion �i�itar, dar cu �îini�e în buzunare şi cu
�aine subţiri, de �ară. �i aici, în ur�a �or, re�u�iu� a
�ost î��iedicat de e�e�ente�e turbu�ente cu o
în�erşunare neo�enească. �îţi�a co�unişti au
încon�urat un �ru� de �andar�i, i-au dezbrăcat, au
î�brăcat uni�or�e�e �or şi au înce�ut să �acă ordine în
oraş - ordine du�ă �e�ea �or. �iare�e ti��u�ui au scris
că �reotu� ��eor��e �otescu din �oca�itate ar �i �ost
î��uşcat de o bandă de cri�ina�i. �n�or�aţia era
eronată. �reotu� s-a sa��at şi a �ai trăit, �ai �u�t sau
�ai �uţin �ericit. �na dintre ce�e �ai nenorocite �iinţe
din �i��ina ace�ui ceas a �ost soţia �ui �eodor �rean�ă,
�ost �ar�a�entar şi �reşedinte a� �a�erei ��rico�e din
�udeţ, ��ecat cu nişte treburi �a �ucureşti în ur�ă cu
cîte�a zi�e. �e�eia a�ea co�iii �a rude�e sa�e din
��işinău şi i-a aşte�tat în zadar, re�uzînd să �u�ă s�re
�rut. �ude�e, cu� era şi �iresc, i-au e��ediat co�iii
direct către �ucureşti, iar ea, nea�înd de unde să ştie
ce s-a �etrecut, a ră�as sub ocu�aţie străină. �u şi-a
�ai �ăzut niciodată soţu�. �e�utînd su�orta ne�ericirea
soţiei, �eodor �rean�ă s-a sinucis.

�in �ers, �ărinte�e ��ecu �ardier a sărit din căruţă
şi a intrat în biserica din care îşi �ăstorise enoriaşii, a
în�enunc�eat înaintea a�taru�ui, a sărutat s�întu� �risto�,
s-a ru�at şi şi-a �ăsat �acri�i�e să-i cur�ă în �ibertate.
��oa�ne - a �ur�urat -, că�ăuzeşte-�i �aşii, a�ără
s�înta �a biserică şi �ă, cu �uterea �ăririi �a�e, să �ă
întorc din nou aici, să-�i aduc �ai de�arte �rinos de
�u�ţu�ire şi �ert�a cea �ără de sîn�e...� �u�ă ce a
î���init şi această u�ti�ă datorie, s-a aşternut cu
năde�de �e ca�e. �u se �ai �îndea decît �a �iziunea
tra�ică şi cotro�itoare des�rinsă din a�intirea unor
cu�inte din s�inte�e cărţi a�e înde�etnicirii sa�e� ��a rîu�
�a�i�onu�ui a� şezut şi a� ���ns, cînd �i-a� adus
a�inte de Sion. �e te �oi uita, �erusa�i�, uitată �ie
drea�ta �ea...� �de�ărata des�ărţire de �ocuri�e �ui
de baştină s-a întî���at �e dea�u� �în�aciu�ui, cînd a
�ri�it îna�oi. �ase�e i-au a�ărut �icşorate de de�ărtare
şi a�eninţate. �ur�a bisericii se în�e�ise în cu�ori sure,
se subţiase şi a�roa�e că se �ierduse în zare...

� �ra��ent din Săptăm��a patimilor ������ iu�ie
�����, �i�ai �e�in, Editura �o��ania, �ucureşti, 2���
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�o�ume�t ri�icat la �iur�iule�ti� �� memoria căpita�ului �apoleo�
�le�a��ru �ope�cu� Coma��a�tul Compa�iei a ��a� �e�ime�tul �  Care
�e luptă �e la �ala�i
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��rziu, du�ă �u�ătatea �ieţii,
�ără să ne �i �orbit şi �ără să ne
înţe�e�e�, at�t eu, c�t şi �rate�e
�eu �ea�ăn a� �ost �o�iţi de

boa�a scrisu�ui. �acă scrii şi �ub�ici cărţi eşti
considerat, sau ce� �uţin te consideri, scriitor. �i
totuşi, c�nd �ico�ae �i-a �ro�us să conce�e�
î��reună istoria ce�or doi �e�eni şi a �a�i�iei
noastre, a� �ost reticent. � ase�enea
între�rindere �resu�une ade�ăru� abso�ut. �u-i
�oţi �inţi �e a�ţii şi nici �ăcar �e tine.

�u�ă ce�ebre�e s�use a�e �ui �erenţiu, ade�ăru�
naşte ură.

�es�re �at�n, �ocu� unde ��oarea
inte�ectua�ităţii �o�oneze a �ost �ic�idată cu un ��onţ
în cea�ă, o�icia� s-a a��at sub �orbacio� în ti��u�
�erestroicii.

�uţini ştiu că, du�ă �oartea �ui Sta�in, �ruscio�
i-a �ro�us în două r�nduri �ui �o�u��a să dez�ă�uie
�asacru�, arăt�nd bineînţe�es �acesta era �ucru�
care î� interesa� �ino�ăţii�e �ui Sta�in şi �eria.
�o�u��a a re�uzat de două ori sub �rete�tu� că
s-ar desc�ide răni �ec�i care nu ar naşte dec�t
ură. S-a te�ut de ade�ăr. �de�ăru� este o c�estie
a� naibii de co���icată.

�iaţa �i-a înce�ut sub ce�e �ai �roaste
aus�icii. �rebuia să �ă nasc �a ��işinău.
�nt����area şi nu�ai înt����area a �ăcut să �ă
nasc �a �ucureşti. �ata, �obi�izat ca
sub�ocotenent de tancuri, a a��at înt����ător
dintr-o con�orbire a doi o�iţeri su�eriori că a �ost
ru�t �rontu�, era un �ucru ţinut secret, şi a dat
te�e�on �a�ei �a ��işinău�

- �u �ua ni�ic, urcă-te în tren şi �ino �a
�ucureşti.

�a�a era cu burta �a �ură. �u�ă c�te�a zi�e
ne-a� născut noi.

�a�tu� că ne-a� născut �a �ucureşti nu rezo��a
în nici un �e� situaţia. �are era de �a�t soarta
rezer�ată �o��niei şi soarta rezer�ată ce�or doi
�e�eni�

�es�re soarta rezer�ată �o��niei du�ă 2�
�u�ust s-au scris �u�te. �i totuşi nu e�istă în
cărţi�e de istorie re�eriri �a cea de a �� �e�ub�ică.

�ăci asta trebuia să de�ină �a un �o�ent dat �o��nia.
�i-a căzut în ��nă o carte �unda�enta�ă. ��intiri�e

acti�işti�or co�unişti trecuţi de �e� şi de �eauşescu
�e �inie �oartă, adunate �e �a �i��ocu� ani�or şa�tezeci
de ��e�andru �i�enco� �iuba, �era, �oşca, �aco�, �da.
�u�ţi dintre ei erau din �asarabia şi deşi nu erau ruşi,
�i�ba �e care o �o�oseau era rusa. �in �ărturii�e �or
a��ă� că, ce� �uţin în �ri�ii ani, au auzit din �ura �nei
�au�er că �o��nia ur�ează să de�ină cea de a ��
re�ub�ică a ��SS.

�acă ur�a să ne uni� cu �asarabia într-un sin�ur
stat sau să de�eni� re�ub�ici surori în cadru� �niunii
�e�ub�ici�or So�ietice Socia�iste nu a �ai s�us-o
to�arăşa �na. �acă core�ă� cu �orbe�e �ui Sta�in
adresate �enera�u�ui �e �au��e, cu� că �rontiere�e
natura�e a�e �usiei sunt �e �ar�aţi, se conturează un
anu�e tab�ou. Sta�in nu a ur�ărit nu�ai să so�ietizeze
�o��nia, a dorit s-o rusi�ice. �şa că i-a adresat
întrebarea �ui �etru �roza, care, deşi nu era co�unist,
a reuşit să-i c�şti�e si��atia şi încrederea, ce trebuie
�ăcut ca în trei ani ro��nii să în�eţe să �orbească
ruseşte.

Sta�in î� considera �e �ostu� �oşier arde�ean �de�in�i
ce�o�ec�, a�ea încredere în e��ertiza acestuia.

- �cest �ucru se �oate rea�iza într-un sin�ur �e�,
uti�iz�nd basarabenii care se a��ă în �o��nia. �ar
atunci ar trebui renunţat �a de�ortarea �or, a răs�uns
�roza.

Sta�in s-a ��ndit şi a s�us� �araşo. �şa au scă�at
cei doi �e�eni de de�ortarea care �i se �re�ătea.

�n cadru� �o�iticii de �so�t-�o�er� s-a recurs �a
�etode din ce�e �ai in�enioase. �o�arăşu� �o��er a
rescris istoria ro��ni�or, cărţi�e de �iceu au �ost traduse
din �i�ba rusă, înc�t e�e�ii în�ăţau că ��a noi în ţară se
�ăsesc �u�cani în �a�ceat�a�, s-a creat ����S-u�
şi �nstitutu� de Studii �o��no-So�ietic, �a care a �ucrat
şi �ătuşa �ea, şi a� cărui �ersona�, con�or� unui co�e�
a� �ătuşii, era co��us din �boieri ruşi, co�ercianţi
e�rei şi basarabeni dubioşi� şi a �ost introdusă
e�traordinara �etodă a �inei �o�o�a� �Să în�ăţă�
�i�ba rusă c�nt�nd�.

S-a creat �nstitutu� ��a�i� �or�i�, �abrica de
�ro�esori de �i�bă rusă, unde candidatu� �ri�ea �a
intrare o �erec�e de bocanci şi �a�ton, o �ică a�ere
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�e �re�ea aceea, ca �rinos a� �rieteniei ro��no-
so�ietice.

�ezu�tate�e s-au �ăsat aşte�tate.
Sin�uru� �ucru �e care �-au înţe�es băştinaşii s�aţiu�ui

car�ato-dunărean de �e ur�a enor�u�ui şantier de
rusi�icare �us în o�eră de �ătuca �o�oare�or a �ost că
�uterea-i o si�ă, ştiinţa-i năucă, iar �unca, o trudă.
Sea�ănă izbitor cu nes��rşita �erioadă din co�unis�
în care î�i e�ercita� �uncţia de asistent uni�ersitar �a
�nstitutu� de �edicină, iar o�ni�rezentu� �o�itet de
�artid a� �entru�ui �ni�ersitar �ucureşti era condus
de cei trei to�arăşi� �urbatu, �e�ădatu şi �acoste.

�ome� e�t ome��
�e�ebru �i�ai �eniuc se �ăuda în �ersuri�e sa�e�

��i toată �u�ea s�une� �i toată �u�ea �orbeşte�
�cesta-i �oetu� �eniuc� �are ştie şase �i�bi� �i ruseşte.�
Se înşe�a to�arăşu� �eniuc. �o�oru� ro��n era un
�o�or de ţărani �e care îi durea dre�t în dos de �i�bi�e
�orbite de �reşedinte�e �niunii Scriitori�or din �e�ub�ica
�o�u�ară �o��nă.

�acă din �unct de �edere �i�itar şi �o�itic So�iete�e
au reuşit să contro�eze co���et �o��nia, �rocesu� de
rusi�icare a eşuat. ��nă �a ur�ă, Sta�in şi-a sc�i�bat
��anuri�e şi �o��nia a ratat să de�ină a �� re�ub�ică.

�otu� era ��uid �e �re�ea aceea. �u�ai că �ie
�ocuri�e de ��eznă a�e �uterii �i-au sa��at e�istenţa.

�� �ost conda�nat înainte de a �ă naşte. �u a contat
ce a� �ăcut sau a� ��ndit. �ina �ea era că �ăcea�
�arte dintr-o �a�i�ie de �os�odari şi că �ă �ăsea� �e
dru�u� Sta�bu�u�ui, obsesia ţari�or a�bi şi a ţari�or roşii
în �isu� �or de�ent de a c�ădi cea de a treia şi u�ti�ă
�o�ă.

��nd �ăituit, c�nd to�erat �i-a� �ăsit �iniştea de
abia du�ă �enirea �a �utere a �ui �eauşescu. �ea �ai
�are �arte a �ieţii �e�e a� si�ţit răsu��area otră�ită
a ba�auru�ui cu două ca�ete� co�unis�u� şi �esianis�u�
so�ietic. �entru �ine, ��SS este nu�ăru� �iarei. Era
ce�a i�uabi�. � rea�itate sub care �-a� născut şi sub
care ur�a să trăiesc şi să �or.

�e neaşte�tate şi ne��ndite a� a�ut �arte de un
�ucru care �e era accesibi� doar �izionari�or şi �ro�eţi�or�
��oca�i�sa şi �udecata de ��oi. S��rşitu� �u�ii. � �u�ii
�or.

�u, n-a �ost cea �ai �are catastro�ă istorică şi
u�anitară a seco�u�ui ��. ��oca�i�sa este triu��u� �ui
�u�nezeu.

�esi�ur, �ă ��ndesc şi �a �erdanţi, �a risi�iţii or�ani
ai i��eriu�ui. �ot să înţe�e� ca� ceea ce si�t. �u
sunt �i�sit nici de credinţă şi nici de e��atie, iar în
�ine�e �e�e cur�e în �arte s�n�e din s�n�e�e �or.

�t�ta doar, în istorie este �a�abi� �rinci�iu� care se
a��ică şi oa�eni�or� ��inea se �ăn�ncă �e r�nd.

�ub aripa marelui �tali� � ��ai�te �pre comu�i�m� ������
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Starea de s�irit şi condiţii�e socia�-econo�ice
din �ransi��ania anu�ui ���� anunţau că
�în�ă�tuirea între�irii nea�u�ui ro��nesc e �e ca�e
de a se înde��ini�. �n toa�na ace�ui an, �runtaşii
�işcării naţiona�e a ro��ni�or transi��ăneni
�ro�o�ează ideea con�ocării unei �dunări
�aţiona�e, care să constituie e��resia �oinţei de
unire a �ransi��aniei cu �o��nia.

�a � octo�brie ���� se constituia �a �aris
�onsi�iu� �aţiona� �entru �nitatea �o��ni�or, din
care �ăceau �arte, �rintre a�ţii, �a�e �onescu,
�asi�e �ucaciu, �cta�ian �o�a, or�anis� care
e��ri�a conştiinţa unani�ă a ro��ni�or
transi��ăneni a��aţi sub �u�u� �onar�iei austro-
un�are şi care era însărcinat �să stabi�ească
ra�orturi�e necesare co�aborării cu �uteri�e
��iate�.

S�eranţe�e �ideri�or �u�tei naţiona�e a ro��ni�or
transi��ăneni au �ost răs��ătite de �ani�estări�e
de so�idaritate do�edite de �uteri�e ��iate. �st�e�,
�inistru� de e�terne �rancez, în nu�e�e
�u�ernu�ui �e�ub�icii �ranceze, asi�ura �onsi�iu�
�aţiona� �entru �nitatea �o��ni�or că ��oate
conta �e de��inu� ei concurs�, iar �u�ernu� britanic,
�rin �inistru� său de e�terne care, a�reciind
�onsi�iu�� dre�t �sin�uru� or�anis� care �oate
re�rezenta în acest �o�ent întrea�a naţiune
ro��nă, î� înştiinţa �e �a�e �onescu, �reşedinte�e
�onsi�iu�ui�, �a �� noie�brie ����, că ��oi �i
deosebit de �u�ţu�it că intru în re�aţii cu un
or�anis� care re�rezintă o�inia �ub�ică
ro��nească şi care s-a constituit sub �reşedinţia
unui o� care nu şi-a �ierdut niciodată încrederea
în a�ărarea �unda�enta�ă a as�iraţii�or �uste a�e
�o�oru�ui ro��n�. �ici �u�ernu� ita�ian nu era
�ai �re�os, acesta an�a��ndu-se să dea �între�u�
său s�ri�in �entru dob�ndirea şi �arantarea tuturor
dre�turi�or �o�itice şi teritoria�e a�e �o�oru�ui şi
naţiunii ro��ne�.

�ătre s��rşitu� anu�ui ����, �u�ta naţiona�ă a
ro��ni�or transi��ăneni a intrat într-o �ază
decisi�ă. �a �� octo�brie s-a constituit, �a �rad,
�onsi�iu� �aţiona� �o��n �entra�, dre�t �unicu�
�or care re�rezenta �oinţa �o�oru�ui ro��n�,
�or�at din c�te şase re�rezentanţi ai �artidu�ui
�aţiona� �o��n şi ai �artidu�ui Socia�-�e�ocrat.
�e între�u� teritoriu a� �ransi��aniei s-au �or�at
consi�ii re�iona�e �oca�e şi �ărzi naţiona�e. Starea

de s�irit naţiona�ă era una �oarte �uternică, a�eau �oc
�ani�estări naţiona�e - cu�tura�e, �o�itice, sindica�e - în
�a�oarea dre�tu�ui �a autodeter�inare a �o�oare�or.

�area �dunare �aţiona�ă, si�bo� a� a�ir�ării
�otăr�toare a �o�oru�ui de a-şi  decide sin�ură soarta,
a �ost con�ocată �entru ziua de � �ece�brie ����, �a
��ba �u�ia. �onsi�iu� �aţiona� �o��n din �răştie �ăc�nd
cunoscută ziaru�ui ��ibertatea� data con�ocării �arii
�dunări �aţiona�e de �a ��ba �u�ia, dec�ara� ��ceastă
adunare este c�e�ată să �otărască asu�ra sorţii
nea�u�ui ro��nesc şi să e��ri�e �oinţa nestră�utată
a naţiunii ro��ne, care �retinde sus şi tare unirea
naţiona�ă. �n ase�enea î��re�urări este se�ni�icati�
şi �ibrantu� a�e� adresat �e�ei�or ro��ne de către
E�ena �o�� ���nă unde străbate �raiu� nostru du�ce,
ro��nii din �atru un��iuri �or �eni cu toţii, in�oc�nd
ceru� şi �ă��ntu� ca �ărturie să �e �ie �urinţei �or
so�e�ne. �răbiţi-�ă��. �a 2� noie�brie ����, �onsi�iu�
�aţiona� �o��n �entra� �ansează �ani�estu�-�rotest
��ătre �o�oare�e �u�ii�, care re�rezintă, �e de o �arte,
un �uternic act acuzator a� �o�iticii duse de ��u�ernu�
o�resor�, dar şi de e��ri�are �ără ec�i�oc a dre�turi�or
ina�ienabi�e a�e ro��ni�or transi��ăneni de a-şi �otărî
destine�e con�or� �ro�rii�or interese, �e de a�tă �arte.

�oinţa de unitate naţiona�ă şi stata�ă �răbea �are�e
��ebiscit naţiona� de �a ��ba �u�ia. �n editoria�u� ��a
��ba �u�ia�, ziaru� ��de�ăru�� scria� ��aţiunea
ro��nă, care �eacuri de-a r�ndu� a su�ortat �u�u� robiei
naţiona�e, �oieşte acu� să de�ină cu desă��rşire �iberă
şi să se conto�ească într-un sin�ur stat naţiona�.
�o��nii din �ransi��ania şi din �n�aria, �ără deosebire
de c�asă, �oiesc să se unească cu �raţii �or de �este
�unţi��. �e ase�enea, ziaru� ��nirea� din 2�
noie�brie ����, în a�e�u� intitu�at ��eniţi �a ��ba �u�ia��,
scria, �rintre a�te�e� ��eniţi cu toţii �a �area �dunare
�aţiona�ă care se �a ţine �a � dece�brie în �ă��radu�
�ui �i�ai �iteazu�. �eniţi cu �ii�e şi cu zeci�e de �ii.
�ăsaţi �e o zi �ri�i�e �oastre acasă căci în această zi
�o� �une te�e�ia unui �iitor bun şi �ericit �entru între�
nea�u� nostru ro��nesc... �eniţi şi �uraţi că
nedes�ărţiţi �o� �i şi uniţi ră��ne� de aici înainte cu
�raţii noştri de �e tot cu�rinsu� �ă��ntu�ui ro��nesc��.

�nce��nd încă din ziua de 2� noie�brie �a ��ba �u�ia
sosesc neîntreru�t de�e�aţii �entru �area �dunare
�aţiona�ă. �renuri�e erau î��odobite cu ��ădiţe �erzi
de brad şi cu dra�e�e naţiona�e. �e între� �arcursu�
dru�u�ui s�re ��ba �u�ia nu conteneau c�iote�e de
bucurie şi c�ntece�e �atriotice ��eştea�tă-te
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ro��ne��, ��e a� nostru stea� e scris unire�, ��receţi
bata�ioane�, ��ai să dă� ��nă cu ��nă�, ��rdea�u�
ne c�ea�ă� etc.

�a ��ba �u�ia au sosit �22� de de�e�aţi, a�eşi at�t în
circu�scri�ţii�e e�ectora�e din toate �udeţe�e
�ransi��aniei, c�t şi de�e�aţi ai tuturor or�anizaţii�or
�o�itice, econo�ice, cu�tura�e, re�i�ioase, �i�itare şi
s�orti�e ro��neşti de �e între� teritoriu� �ransi��aniei.
Erau �a ��ba �u�ia cori�eii �u�tei naţiona�e a ro��ni�or
transi��ăneni� ��eor��e �o� de �ăseşti, �te�an �icio-
�o�, �asi�e �o�diş, �u�iu �aniu, ��e�andru �aida-
�oie�od, �ure� �azăr, �oan Suciu, �eodor �i�a�i, Si��iu
�ra�o�ir, �osi� �u�anca, �on ��uieraş, e�isco�ii �iron
�ristea şi �u�iu �ossu, E�i� �sac, dr. �etru �roza ş.a.
�n di�ineaţa zi�ei de � dece�brie ����, zi de iarnă,
deşi cădeau �u��i de ză�adă, oraşu� ��ba �u�ia, de �a
�ară ��nă în ��r�u� cetăţii, era ticsit de �u�ţi�e, au
re�atat �artorii ocu�ari. Soseau �ereu trenuri încărcate
cu ţărani şi şose�e�e erau î���nzite de căruţe, că�ăreţi
şi �ietoni.

�ei �22� de de�e�aţi întruniţi în �atedra�a de �a
��ba �u�ia, constituiţi în �dunarea �aţiona�ă
re�rezentati�ă a ro��ni�or transi��ăneni au ado�tat în
unani�itate �ec�araţia de �nire cu �ara - în nouă
�uncte -, �rezentată de �asi�e �o�diş. �ri�u� artico�
are ur�ătoru� conţinut� ��dunarea �aţiona�ă a tuturor
ro��ni�or din �ransi��ania, �anat şi �ara �n�urească,
adunaţi �rin re�rezentanţii �or îndre�tăţiţi �a ��ba �u�ia
în ziua de � dece�brie ����, de�onstrează unirea
acestor ro��ni şi a tuturor teritorii�or �ocuite de d�nşii
cu �o��nia��. �rintre cei care au �uat cu��ntu� �e
�ar�inea �ec�araţiei de �nire au �ost �u�iu �aniu, din
�artea �artidu�ui �aţiona� �o��n, şi �osi� �u�anca, în
nu�e�e �artidu�ui Socia� �e�ocrat.

�estea ado�tării �ec�araţiei a dec�anşat un
entuzias� �ără �ar�ini în r�ndu� ce�or �este ���.���
de ro��ni adunaţi �e ��atou� din �uru� �atedra�ei, �eniţi
din toate co�ţuri�e �ransi��aniei. Se în�ă�tuia, ast�e�,
�isu� de �eacuri a� unui
�o�or, ����E� într-un
sin�ur stat.

�ăreţu� act naţiona�
din � dece�brie ����
era �ri�it cu entuzias�
şi de �ă�ăţeni, �a�t
e��ri�at de ziaru�
��a�aţii noi�, în artico�u�
���ba �u�ia�� ��nirea stă
în �aţa noastră, cea �ai
�ru�oasă, cea �ai
��ndră dintre uniri, cea
�ai duioasă �nire �e
care �reun nea�

�reodată a rea�izat-o în decursu� seco�e�or, o �nire
aşezată �e te�e�ia s�n�e�ui ro��nesc, ca�d şi �eneros,
care a s�ă�at răniri�e nea�u�ui �e care i �e �ăcuseră
�anţuri�e robiei străine�.

�nirea �ransi��aniei cu �o��nia înc�eia, de �a�t,
�rocesu� �rin care, în ace�aşi an, ����, şi basarabenii
şi buco�inenii re�eneau �a �atria �a�ă.

S-a constituit o �e�e�aţie s�ecia�ă �or�ată din
�iron �ristea, �u�iu �ossu, ��e�andru �aida-�oie�od
şi �asi�e �o�diş, de�e�aţie însărcinată să �rezinte
re�e�ui �erdinand actu� unirii, re�rezentanţă care a a�ut
o �ri�ire sărbătorească în �ucureşti, în zi�e�e de �2 şi
�� dece�brie. �n cu��ntu� rostit �a �a�atu� re�a�, �asi�e
�o�diş a s�us� ��o��nii din �ransi��ania, �anat şi �ara
�n�urească, adunaţi �rin re�rezentanţii �or �a ��ba �u�ia
în ziua de � �ece�brie ����, au decretat unirea �or şi
a acestor teritorii cu re�atu� ro��n. �rin această unire,
du�ă cea a �asarabiei, a�oi a �uco�inei, s-a î���init
�isu� de o �ie de ani a �ea�u�ui ro��nesc� unirea
într-un sin�ur stat a tuturor �o��ni�or. �ceastă unire
este o �retenţiune a istoriei şi o cerinţă a ci�i�izaţiei
ro��neşti�. �u�ă ce ��e�andru �aida-�oie�od a
�redat re�e�ui actu� �nirii, acesta a s�us� ��n nu�e�e
ro��ni�or din �ec�iu� �e�at, din �asarabia şi din
�uco�ina, astăzi uniţi, cu �ro�undă recunoştinţă �ri�esc
�otăr�rea �raţi�or noştri de �este �ar�aţi, de a să��rşi
�nitatea �aţiona�ă a tuturor ro��ni�or�. Se î���inea
ast�e� dezideratu� secu�ar a� �ea�u�ui ro��nesc,
����E�.

�nc�eie� r�nduri�e noastre e�ocatoare �rin
�rezentarea ��ndu�ui unuia dintre �artici�anţii �a
e�eni�ent, e�isco�u� ortodo� ��ie �ristea, de�enit în
anu� ��2� �ri�u� �atriar� a� �isericii �rtodo�e �o��ne
cu nu�e�e de �iron �ristea, e��ri�at în ace�e
�o�ente incandescente� ��eneraţii�e care au să �ie
du�ă noi �or �rice�e e�e oare a�itaţia înă�ţătoare a
acestor zi�e istorice� �ric�t de �ide� au să �orbească
cronice�e zi�e�or noastre, nu �or �utea reda niciodată

tot entuzias�u� de care
era cu�rinsă toată
ro��ni�ea. �răi� c�i�e
care ni se �ar �er�e şi
a� �rea să �e eterniză�
�entru toate ti��uri�e
ce au să �ie��

�rice�e�, oare,
astăzi, �a ��� de ani de
atunci, �ibraţia
înă�ţătoare a ace�or zi�e
istorice� �as �iecărui
ro��n �ibertatea să
re��ecteze. �ersona�,
cred că nu�
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����oarea re�o�uţiei şi �re�uarea �uterii în
�usia de către bo�şe�ici au �ăcut ca a�ianţa
ro��no-rusă din �ri�u� �ăzboi �ondia� să se a��e
în dece�brie ���� în �ra�u� destră�ării. �n ar�ata
ţaristă rusă de �e �rontu� din �o�do�a se insta�ase
dezordinea. �o�andanţii nu �ai erau recunoscuţi
şi ordine�e �or nu �ai erau ascu�tate. �ezertări�e
�uaseră �ro�orţii de �asă, �i�itarii ruşi co�iteau
t���ării, �a�uri �rin sate şi oraşe, �io�uri şi tot �e�u�
de si�nicii în r�ndu� �o�u�aţiei. �şa s-a înt����at şi
în �r�ata a ��-a rusă ��or�ată din trei cor�uri
de ar�ată a c�te două di�izii �iecare, cu un e�ecti�
de ��-�2��� de oa�eni�, care ocu�a o �oziţie în
sectoru� Siretu�ui de �os, �e �inia �ecuci-�a�aţi. �n
zona �a�aţiu�ui staţiona �or�u� �� siberian,
considerat unitate de e�ită, care se distinsese şi în
războiu� ruso-�a�onez. �na din di�izii�e acestuia a
�ărăsit �rontu� cu intenţia de a înainta s�re �a�aţi
şi a trece �rutu� în �asarabia. �o�andoru�
�onstantin �icu�escu-�izea, co�andantu�
sectoru�ui �a�aţi, a �ri�it ordin să o�rească
înaintarea co�oane�or ruse s�re est şi să a�ere
oraşu�. �atorită re�uzu�ui co�anda�entu�ui ro��n
de a �e �er�ite trecerea �rin oraş, ruşii au înce�ut
să atace. �aterii�e �arinei au ri�ostat. S-au dat
�u�te �uternice. �oo�erarea e�ce�entă între
tru�e�e terestre, �arine şi a�iatice au condus �a
în�r�n�erea ruşi�or, ast�e� că o �arte s-au �redat
tru�e�or �er�ane, iar a�tă �arte tru�e�or ro��neşti,
cu tot ce a�eau în dotare� �� de tunuri, ar�e,
�uniţii etc. �ezar�aţi, �a cererea �or au �ost
conduşi s�re �rut şi au trecut în �asarabia.

� descriere a�ănunţită a des�ăşurării
osti�ităţi�or de �a �a�aţi din ace�e zi�e de �oc a�e �ui
ianuarie ���� este �ăcută de dr. �ariana �ă�ă�oiu
şi �etrică �o�an în ��estitutio �onu�entu�
Eroi�or �arinari, �a�aţi, �����, co�unicare
susţinută, �a �� dece�brie 2���, �a Sesiunea anua�ă
a ��iciu�ui �aţiona� �entru �u�tu� Eroi�or, �ub�icată
în �o�. �Eroi şi �or�inte�, �o�. ��, rea�izat de
��iciu� �aţiona� �u�tu� Eroi�or �coordonator,
�ătă�in �udu�u�, Editura ���a ���, �uzău, �a�.
���-��� �a se �edea şi artico�e�e���ecunoştinţă
��ărători�or �raşu�ui �a�aţi�, în re�ista ��a�aţiu�

eroic�, �nu� ���, �r. �, 2���� ��ătă�ia �entru a�ărarea
oraşu�ui �a�aţi, ��2� - ��22 ianuarie ��2��, autor �ro�.
�ristian �ra�oş �ă�dăraru, în ��coa�a �ă�ăţeană�, nr.
2��, �artie 2���, �a�. �� ��a�aţiu� sub asediu. �ăsuri
ad�inistrati�e şi �i�itare�, autori �ro�. ��orin �ernat
şi �ro�. �ire�a �a�da�ena �ernat, în �o�. �Studii şi
artico�e - istorie, educaţie, cu�tură�, �sociaţia
�ro�esiona�ă �coa�a �ă�ăţeană, Editura �uzeu�ui de
�storie �a�aţi, �a�. ��� ��raşu� �a�aţi în ti��u� �ri�u�ui
�ăzboi �ondia��, autor �edic �asi�e �. �o�a, în
ace�aşi �o�u�, �a�. ��� �u�itru �aur - ��a�aţu� nostru.
�nse�nări istorice şi cu�tura�e�, ca�. ����, ���ărarea
�a�aţi�or, �-� ianuarie ����, �a�. ��-��, �a�aţi, ��2��.

�ătă�ia de �a �a�aţi din zi�e�e de �-� ianuarie ����
a �ost una dintre ce�e �ai dra�atice din ti��u� �ri�u�ui
�ăzboi �ondia�, în condiţii�e în care ar�ata ro��nă
trebuia să �acă �aţă at�t atacuri�or ina�icu�ui, dar şi
tru�e�or ruseşti, care din a�iat de�eniseră un duş�an
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în�erşunat, trans�or��ndu-se în bande �io�ente, care
atacau �o�u�aţia ci�i�ă, ucideau, �ro�ocau �ari
distru�eri �ateria�e. �a�aţiu� s-a �ăcut re�arcat în
această con��a�raţie �ondia�ă ca un �oraş erou� �rin
�e�u� în care s-a i���icat în �u�te�e des�ăşurate �e toate
�ronturi�e, �rin �odu� cu� i-a tratat �e re�u�iaţi şi răniţi,
�rin de�ota�entu� cu care şi-a a�ărat �ro�ria
identitate. �a�te recunoscute du�ă război şi de două
�ari state� �ta�ia şi �ranţa. �n ziua de 2� �ai ��2�,
�enera�u� �ietro �ado��io, şe�u� �are�ui Stat �a�or a�
�r�atei �ta�iene şi tri�is a� re�e�ui, a acordat oraşu�ui
��roce de �uera�, iar �e 2� octo�brie ��22, �enera�u�
�at�ias �ert�e�ot, �ostu� şe� a� �isiunii �ranceze în
�o��nia, a o�erit �ă�ăţeni�or, din �artea �ranţei, îna�ta
decoraţie ��roi� de �a �uerre�.

�n anu� ����, în onoarea a�ărători�or oraşu�ui de
tru�e�e ruse bo�şe�izate a �ost bătută o ��ac�etă
o�a�ia�ă, iar în ��2�, �a �ro�unerea Societăţii
���ărătorii �atriei, a �e�obi�izaţi�or ��iţeri şi �rade
�n�erioare�, �ri�ăria a ridicat �a intersecţia străzi�or
�răi�ei cu �a�aban �azi, �. �. �ara�ia�e� un �onu�ent,
cunoscut �ai a�es ca �onu�entu� Eroi�or �arinari.
�onu�entu� a �ost rea�izat de antre�renoru� �oannis
�. �enieris. �cesta însă, nu a a�ut o �iaţă �un�ă. E� a
�ost �ro�anat de ar�ata so�ietică ce a in�adat ţara
du�ă ����, a �ost dat �os �u�turu� de bronz din ��r�u�
�onu�entu�ui, au �ost scoase ��ăci�e cu nu�e�e eroi�or,

iar �ai a�oi, �rin ���2,  a �ost de�o�at din considerente
aşa-zis �edi�itare�.

�n ����, în artico�u� ��onu�ente istorice uitate�
���cţiunea�, �nu� �, nr. �, �� au�ust �����, istoricu�
�au� �ă�tănea �ro�unea şi ��eda �entru re�acerea
acestui �onu�ent, �enţion�nd că a �ăsit în �ondu�
�rotoieriei �a�aţi de �a �r�i�e�e Statu�ui din �a�aţi şi
un ��o�e�nic� cu nu�e�e eroi�or căzuţi. �ro�unerea
acestuia a �rins contur abia �este �ai �u�ţi ani, în
2���, c�nd �reşedinte a� �onsi�iu�ui �udeţu�ui �a�aţi
era �edicu� anestezist dr. �ico�ae �aca�başa. �tunci,
în acest sco�, a �ost a�ocată �uzeu�ui de �storie ��au�
�ă�tănea� su�a de ��2.��� �ei. �ou� �onu�ent,
reconstituit du�ă o ��acă �oto�ra�ică ne�ati�ă a��ată în
co�ecţia �uzeu�ui de �storie, �ro�enită din ar�i�a
ce�ebru�ui �oto�ra� �eor�e �a�sa�, a �ost rea�izat de
�ir�a S� �S �ru� �nternaţiona� �ucureşti şi inau�urat
în ziua de 2� ianuarie 2��� �e �ec�iu� a���asa�ent,
cu �ri�e�u� î���inirii a ��� de ani de �a ace�e cr�ncene
�u�te şi în conte�tu� �ani�estări�or  dedicate ce�ebrării
�entenaru�ui �arii �niri.

�ez�e�irea �onu�entu�ui a constituit o sărbătoare
de �ari �ro�orţii, �a care au �artici�at sute de �ă�ăţeni.
�ere�onia�u� re�i�ios-�i�itar a înce�ut cu o s�u�bă de
�o�enire o�iciată de un sobor de �reoţi, du�ă care au
rostit a�ocuţiuni în �e�ătură cu se�ni�icaţia
e�eni�entu�ui �ro�. �ristian �ra�oş �ă�dăraru,

�lac�eta �părătorilor ora�ului  �ala�i �i� partea cetă�e�ilor� �ra�or Car�iol fiul� ����� bro�z ar�i�tat
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directoru� �uzeu�ui de �storie ��au� �ă�tănea�,
de�utatu� dr. �ico�ae �aca�başa, �oste� �otea,
�reşedinte�e �onsi�iu�ui �udeţu�ui �a�aţi, �onuţ
�uc�eanu, �ri�aru� �unici�iu�ui �a�aţi, �reotu�-scriitor
Eu�en �ră�oi şi �ai �u�ţi re�rezentanţi din �artea
�r�atei. �u �ost decernate ��ac�ete, �eda�ii şi di��o�e
co�e�orati�e, iar a�oi, �ub�icu� �artici�ant a ur�ărit
un recita� susţinut de ra�sozi �o�u�ari din �a�u�
��e�ub�ica �o�do�a�, un �o�ent �iric datorat actoru�ui
��ad �asi�iu de �a �eatru� �ra�atic ��ani �ardini� şi o
de�onstraţie de reconstituire istorico-�i�itară �ăcută
de �sociaţia ��radiţia �i�itară� �ucureşti, �sociaţia
�u�tura�ă �o�is �onstanţa şi �sociaţia �eutsc�es
�rei�or�s �ucureşti ��rezentarea ec�i�a�entu�ui,
dra�e�u�ui şi ar�a�entu�ui de e�ocă� ��nuiri de ar�ă
şi cere�onia de de�unere a �ură��ntu�ui �i�itar
con�or� �e�u�a�ente�or din anu� ����� scurtă
si�u�are de bătă�ie�. �ere�onia�u� s-a înc�eiat cu
e�ecutarea a trei sa��e de in�anterie, de�unerea de
��ori şi coroane �a �onu�ent şi o �aradă �i�itară.

�n �or�a actua�ă, care o re�roduce �e cea din ��2�,
�onu�entu� a �ost e�ecutat du�ă �roiectu� ar�itectei
�i�iana �u�ociu. Este o construcţie ar�itectura�ă a��nd
înă�ţi�ea de �,2� � �aţă de cota terenu�ui. �e �e un

soc�u de �ranit, decorat în �artea su�erioară cu
orna�ente ionice, se îna�ţă doi �ontanţi �e a�e căror
ca�ite�uri, �ru�os decorate cu �o�ute şi �runze de
acant, se s�ri�ină o ar�itra�ă din �ar�ură, care, �a
r�ndu� ei, susţine un �ronton triun��iu�ar. �artea
su�erioară a acestuia se ter�ină cu un �ara�e�i�i�ed
�e care este �ontat un �u�tur din bronz, cu ari�i�e
des�ăcute şi cu o ra�ură de ste�ar în cioc. �onu�entu�
este a���asat în �i��ocu� unui bazin îna�t de �� c�, cu
�uciu de a�ă de �or�ă dre�tun��iu�ară, cu �aturi�e
se�icircu�are, rea�izat din �ranit cu borduri rotun�ite în
�artea su�erioară. �e �aţa dins�re răsărit a soc�u�ui se
a��ă �ontate un ca� de �eu în a�tore�ie� şi două ��ăci
�eta�ice. �ea din �artea de sus are inscri�ţionat te�tu�
���ărătorii �raşu�ui �a�aţi, ��2� - ��22 ianuarie �����,
iar �e cea din �artea de �os sunt scrise nu�e�e
�ă�ăţeni�or care au căzut în �u�te�e �entru a�ărarea
oraşu�ui� sub�ocotenentu� �onescu �raian şi so�daţii
Stanciu �., State �ostac�e, �inu �oan, �an �udor,
�ancu �arin din �e�i�entu� � �n�anterie, ser�entu�
�uda �oan, ca�ora� �ădu�escu S. şi so�daţii �te�an
�te�an, �oicu �u�itru şi �oniţă �. ��eor��e din
�e�i�entu� ����� �n�anterie.

�e�acerea �onu�entu�ui ���ărătorii oraşu�ui
�a�aţi�, du�ă �� de ani de c�nd a �ost de�o�at,
re�rezintă un i��ortant act de dre�tate să��rşit �entru
res�ectu� şi �reţuirea �e�oriei ce�or care s-au �ert�it
în ace� ianuarie de �oc a� anu�ui ����. �n ace�aşi ti��,
este un act de restituire �ă�ăţeni�or a ade�ăratei �or
istorii şi un îna�t o�a�iu adus din conte��oraneitate
�r�atei �o��ne, care a dat do�adă de bărbăţie, cura�,
s�irit de sacri�iciu şi �atriotis� în �ari�e bătă�ii din
�ri�u� �ăzboi �ondia�, asi�ur�nd �ictoria şi rea�izarea
obiecti�u�ui naţiona� �rinci�a� - reîntre�irea �o��niei
şi �or�area Statu�ui �aţiona� �nitar.

�o�ume�tul �al�ării ora�ului
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Relaţ�� �stor�ce
�runc�nd o �ri�ire în trecut, �ute� obser�a cu

uşurinţă că �e�ături�e dintre ro��ni şi turci au înce�ut
încă din ce�e �ai �ec�i ti��uri, �ornind de �a �o�oare�e
�i�ratoare de ori�ine turcă ��ecene�ii, o�uzii, cu�ani,
�uni, tătari�, a�oi cu �roto-turcii se��iucizi şi continu�nd
cu turcii anato�ieni din ra�ura o�uză �tur��eni� şi au
continuat neîntreru�t, ��nă în zi�e�e noastre. ��iar
dacă �e tot �arcursu� ani�or au e�istat �erioade �io�ente,
ce�e �aşnice au în�ins, do�adă a re�aţii�or de bună
�ecinătate dintre ce�e două ţări, �o��nia şi �urcia, şi
buna con�ieţuire dintre �o�oru� �a�oritar ro��n şi ce�
�inoritar de ori�ine turcă.

�ucrări�e unor istorici ro��ni �cunoscători de scriere
şi �i�bă �ec�e turcă-oto�ană, care au studiat
docu�ente�e din ar�i�e�e oto�ane din �urcia�, a�ărute
în u�ti�ii ani, încearcă să e�ucideze �u�te as�ecte, �ai
�uţin sau �reşit înţe�ese, a�e �u�tor ra�orturi şi
e�eni�ente istorice dintre ro��ni şi turci.

�u �ă �oi o�ri �rea �u�t asu�ra ro�u�ui �e care
�-au �ucat �o�oare�e de ori�ine turcă în �or�area ce�or
două state, �ara �o��nească şi �o�do�a, dar �oi
sub�inia în trecere înce�utu� re�aţii�or di��o�atice dintre
�ări�e �o��ne şi �na�ta �oartă.

��adis�a� ��aicu �����-�����, �a �ost �ri�u� do�n
ro��n care a �us în a��icare şi �aţă de oto�ani
�rinci�iu� �o�iticii e�terne ro��neşti de a uti�iza e�o�uţia
ra�ortu�ui de �orţe dintre �ari�e �uteri din �ur în �ederea
a�ărării �ro�rii�or interese �a�ore. �o�itica de a�ro�riere
�aţă de turci, �ro�o�ată te��orar de ��adis�a� ��aicu
şi de ur�aşii săi, a dat �osibi�itate �ării �o��neşti să
�acă �aţă cu succes �resiuni�or ar�ate a�e re�atu�ui
�a��iar.�

�a�orturi�e �di��o�atice� ro��no-oto�ane, în
ade�ăratu� sens a� cu��ntu�ui, un �en de mo�u�
�i�e��i, înce� încă din �erioada do�nitoru�ui �ircea
ce� �ătr�n �����-�����, odată cu urcarea �e tron a
su�tanu�ui �a�azid � ����2-���2�, c�nd înce�e �o�itica
de e��ansiune oto�ană în care era �izată şi �ara
�o��nească. �u�ă o rezistenţă înde�un�ată, în care
au �ost obţinute nu�eroase succese, �ircea ce�
�ătr�n a �ost totuşi ne�oit să recunoască, către s��rşitu�
do�niei sa�e, suzeranitatea su�tanu�ui, acce�t�nd ��ata
unui tribut de ���� �a�beni şi tri�iţ�ndu-şi �iu� ca ostatic
�a curtea su�tanu�ui.

�in acest �o�ent, re�aţii�e dintre �ări�e �o��ne
şi �oartă ca�ătă �ai �u�tă �reutate. �ercetări�e
între�rinse �e baza docu�ente�or turceşti de ar�i�ă
au de�onstrat �a�tu� că re�aţii�e o�icia�e ro��no-

oto�ane s-au stabi�it şi au e�o�uat �e baza unor condiţii
acce�tate de a�be�e �ărţi, �iind deci de natură
bi�atera�ă. �a �u�ătatea seco�u�ui a� ��-�ea, �o�do�a,
care �usese oco�ită ��nă atunci din �oti�e �eo-�o�itice,
recunoaşte şi ea suzeranitatea oto�ană. �n cadru�
ra�orturi�or de suzeranitate-�asa�itate sunt  înc�eiate
ace�e docu�ente bi�atera�e cunoscute sub nu�e�e de
�ca�itu�aţii�.

�e�erindu-se �a aceste docu�ente, �ico�ae
�ă�cescu �����-���2� scria� �e�e asi�urează �o�oru�ui
dre�tu� de a-şi da �ui dre�tu� de a �ace război şi �ace�
�rin ur�are, nu �oate �i �ri�it ca un tractat de su�unere,
ci nu�ai ca un tractat de �rotecţie, ca o a�ianţă nee�a�ă,
că su�re�aţia, care este nu�ai un dre�t de onoare, şi
tributu�, sin�ure�e dre�turi ce are �oarta, nu atin� întru
ni�ic su�eranitatea naţiei ro��ne�. �unărea a de�enit
�otaru� o�icia� a� ���eriu�ui �to�an, res�ectat de turci
de-a �un�u� între�ii e�o�uţii a re�aţii�or de �asa�itate-
suzeranitate dintre ţări�e ro��ne şi �oarta oto�ană.

�u �oi insista asu�ra tuturor e�eni�ente�or �e�ate
de re�aţii�e dintre ro��ni şi turci  ��nă în ����, dar nu
�ot să trec �ai de�arte �ără să sub�iniez un �o�ent
i��ortant �entru istoria �ări�or �o��ne, şi anu�e
�e�o�uţia de �a ����, des�re care �uţini dintre cititorii
noştri cunosc un as�ect care �ie �i se �are destu� de
re�e�ant.

�eşi re�ri�ată, re�o�uţia de �a ���� a desc�is
dru�u� către unirea ro��ni�or într-un sin�ur stat
�odern şi inde�endent.

��nter�enţia ar�ate�or ţariste în �rinci�ate�e
�o��ne a dus �a o nouă creştere a in��uenţei �usiei
aici, �a�t i��us �urciei �rin con�enţia de �a �a�ta
�i�an ������, care ob�i�a su�tanu� să nu�ească do�nii
ro��ni, �e � ani, de co�un acord cu ţaru�. �e de a�tă
�arte, din dorinţa de a contracara creşterea in��uenţei
ruseşti în �rinci�ate�e �o��ne, �oarta a acordat
adă�ost �runtaşi�or re�o�uţiei ro��ne, ca de a�t�e� şi
re�o�uţionari�or din ���eriu� �absbur�ic. ���erii�e rus
şi �absbur�ic au cerut e�trădarea acestor re�o�uţionari.
�oarta s-a o�us însă cate�oric acestor �resiuni, �a�t
ce a dus �a crearea, în ��anu� re�aţii�or internaţiona�e, a
aşa nu�itei ��rob�e�e a re�u�iaţi�or�, care era c�t �e
aci să constituie cauza unui nou război între ���eriu�
oto�an şi ce�e două �ec�i duş�ane a�e sa�e� �usia şi
�ustria.�

�e�o�uţionarii ro��ni re�u�iaţi în �urcia au �ost
aşezaţi �a �stanbu� şi, �ai a�es, �a �ursa� au �ri�it
sti�endii substanţia�e �c�te ���� �ei �e �ună� din �artea
�u�ernu�ui oto�an şi au a�ut �ibertatea de a întreţine

1�� �e ani �e re�a�ii �i����atice �intre
����nia �i �urcia (��
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�e�ături str�nse cu cei�a�ţi e�i�ranţi ro��ni din
străinătate, cei din �urcia a��nd c�iar �osibi�itatea de
a-i a�uta �ateria� �e re�o�uţionarii ro��ni a��aţi în
�ccident. �e ase�enea, re�o�uţionarii ro��ni au
întreţinut re�aţii str�nse cu �ersona�ităţi �o�itice şi
cu�tura�e turce, aşa cu� a �ost, de �i�dă, înde�un�ata
�rietenie dintre �on ��ica şi ���ed �e�i� �aşa� iar
a�ţi re�u�iaţi ro��ni, �recu� ce�ebru� a�rono� �on
�onescu de �a �rad �se a��a în bune re�aţii cu �����
�eşit �aşa� au �ost so�icitaţi să ră��nă �ai �u�tă �re�e
în �urcia, �entru a contribui �a �odernizarea �ieţii
econo�ico-socia�e din di�erse re�iuni, �rintre care şi
�obro�ea, a�e ���eriu�ui otto�an.2

�e�o�uţia bur��ezo-de�ocratică de �a ���� a
constituit un �o�ent de re�erinţă şi �entru dez�o�tarea
re�aţii�or ro��no-turce în e�oca �odernă. �n acest
sens, �asi�e �aciu, �e�bru cores�ondent a�
�cade�iei �o��ne, sub�inia ur�ătoare�e� ��ond�es,
� ����o�ue de �a re�o�ution de ����, sur des int�r�ts
co��uns, �ais ��a�e�ent sur des int�r�ts
contradictoires, d�ter�in�es �ar �es conditions
�istori�ues du te��s, �es re�ations rou�ano-tur�ues
se sont �c�aircies �eu � �eu, � �esure �ue ��i��ortance
des int�r�ts co��uns s�est accrue�.�

�nirea ro��ni�or într-un sin�ur stat a constituit
obiecti�u� �rinci�a� a� �u�tei re�o�uţionari�or ro��ni du�ă
����. ��nd re�o�uţionarii ro��ni a��aţi �a �stanbu� au
�otăr�t ca �a�be�e e�i�raţii din �o�do�a şi �ara
�o��nească să se unească î��reună sub o sin�ură
direcţie� care să �ucreze �entru unirea a�be�or
�rinci�ate�, cei de �a �ursa au aderat cu entuzias�.
�ar unii dintre ei nu a�eau să �adă şi î���init acest
�are act istoric a� ro��ni�or� �ri�ore ��ătescu,
�tanasie �ucsin, �ictorii �arbu �sco�escu şi �on
�e�u�ici ş.a. se odi�nesc în �ă��ntu� �urciei.�.�

�n ur�ătoare�e nu�ere �o� continua cu
�rezentarea, de data aceasta a re�aţii�or di��o�atice şi
cu�tura�e de �a ���� ��nă în �rezent şi ro�u� co�unităţii
turce din �o��nia în �enţinerea re�aţii�or de �rietenie
dintre ce�e două ţări.

�ote�
�. �asin �e�i�, �e�ăturile rom��o�turce �e�a lu��ul

�eacurilor �p��ă �� �����
���ed �e�î�, ��r�i�e��e m�lteciler me�ele�i, �stanbu�,

��2�.
2. �ezi ��i�car �asi�iu şi �i�ai� �ubo��u, Co�tribu�ii la

cu�oa�terea acti�ită�ii lui �o� �o�e�cu �e la �ra� �i�
timpul e�ilului �� �urcia, în �o�. ��on �onescu de �a �rad -
�ni�ersarea a ��� de ani de �a naştere�, �acău, ����, �. 22�-
2��

�. �asi�e �aciu, o�.cit., �. ��2.
�. �ezi �anait �. �an 22

�a�are����u�a ���ten�
�re�e�inte ���� � �i�ia�a �a�a�i

��������LA���Z��L���Z�L��

� teorie u�traştiinţi�ică şi so�isticată susţine că ti��u�
se scurtează �ăz�nd ��orba �ine� cu oc�ii. Sa�anţii
socotitori au ca�cu�at serios că, în �oc de 2� de ore,
ziua s-a scurtat �a �� ore, ceea ce sună ca
�ea��ara�e�e �a ��era de Stat.

�eno�enu� în sine creează �rob�e�e c�t cu�rinde,
at�t în cazu� în care este rea�, c�t şi dacă este rodu�
unei i�a�inaţii �eri�erice de�ecte. �redu�u� co�un
in�esteşte dinco�o de dubii în această in�or�aţie
a�ar�antă, a�ba�ată ştiinţi�ic, re�i�ios, e�entua� c�iar
�i�ozo�ic. ��u� adau�ă c�iar niscai�a con�in�eri �ro�rii
care urcă �roza� tensiunea co�ecti�ă, te��eratura
inte�ectua�ă şi �ăru� de �e antebraţe.

�ucruri�e se co���ică teribi� în condiţii�e unei zi�e
reduse �a �� ore�

- �o� dor�i tot o trei�e din �iaţă, aşadar �,���
��zi�

- �o� �unci - în �rinci�iu� -, în noi�e di�ensiuni
te��ora�e, o a�tă trei�e de �iaţă - �,��� ��zi�

- �ese�e, i�iena �ersona�ă, de��asări - a�ro�i�ati�
două ore�

- �o� e�ectua acti�ităţi de re�a�are, de in�or�are
�te�e�iziune, radio, �nternet, �aceboo�� - trei ore�

- �o� rezer�a un inter�a� dedicat �a�i�iei -
�,��� ��

- �ectură intensi�ă, sc�i�b de idei, ana�iză de situaţii
de�icate, �rob�e�e senti�enta�e, �izite - �,��� �.

Este e�ident că se �ro�i�ează o �eroce criză de ti��,
a�intitoare de teribi�u� �ronos, de�orator a� �ro�rii�or
co�ii din �ascinanta �ito�o�ie �reacă. �eoca�dată,
o�enirea dezbate as�ecte ţin�nd de ��r�u� aisber�u�ui
şi �are �uţin �reocu�ată de ce�e �ro�unde, �ăs�nd
�si�iatrii să �e de�isteze şi să �e trateze. �otu� este să
nu-i în��eţe şi �e ei di�ensiuni�e �or. ��i �ine să cred
că dacă �or a�un�e în i��as, �or a�e�a �entru sa��are
�a inter�a�u� de �,��� �. �oate ce�e�a�te se �or rezo��a
te�no�o�ic - �rin ci�uri, cone�iuni, �ro�ra�e, carduri
sau coduri.

�ndiscutabi�, în acest uni�ers cu ti�� redus, �iteratura
�a de�eni o rezer�aţie �u�uriantă, �o�u�ată cu
nenu�ărate arte�acte in�izibi�e.

��ar�a ti��u�ui
�e c�n�u�
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��ndu� de a �ă �ace �ro�esor �-a î�biat din �ri�ii
ani de �iceu, a�oi s-a trans�or�at în decizie �er�ă,
ezitări�e e�ist�nd nu�ai în a�e�erea s�ecia�ităţii - �i�ba
ro��nă sau �eo�ra�ia. ��nă �a ur�ă, în c�asa a �-a,
unde a doua �i�bă �odernă era �er�ana, a� o�tat
�entru en��eză, în bună �ăsură şi ca un �est de
necu�etată s�idare �a adresa �ra�aticii înc��cite a ce�ei
dint�i. �i�ba en��eză �i se �ărea nu nu�ai interesantă
şi �oarte �uzica�ă, ci şi e�tre� de si���ă ca �or�o�o�ie
şi sinta�ă �eres cu���it, cu� a�ea� să constat �ai
t�rziu�, ceea ce înse�na că �oate �i în�ăţată... �ără
�ro�esor. ��t des�re ��ndu� de a e�abora c�te�a
�ateria�e didactice �e�ate de s�ecia�itate, acesta a �uat
naştere sub i��eriu� strict a� necesităţii - nu a �ost
niciodată o �c�e�are �ăuntrică�. �n ����, c�nd, �ără
e�a�en de ad�itere, �-a� înscris �a �acu�tatea de
�itere şi �i�ozo�ie din �ucureşti, secţia �i�bă şi
�iteratură en��eză, �i-a� dat sea�a că truda �ea de
autodidact �usese �ronunţat inuti�ă� că trebuia, �otri�it
unui înţe�e�t �ro�erb britanic, �să în�ăţ să �ă dez�ăţ
de ceea ce a� în�ăţat �reşit�, în s�eţă de �ronunţia
redată de�ectuos în �anua�u� �e care-� a�usese� �a
înde��nă� că �ra�atica �i�bii en��eze rec�a�a un
studiu siste�atic şi te�einic� că �i�sa une�te�or de �ucru,
în �ri�u� r�nd a dicţionare�or �dicţionare�e en��ez-
ro��n şi ro��n-en��ez de �arce� Sc��n�ron �ăcătuiau
�ra� �rin neade�ăruri şi �acune, e�ce�entu� dicţionar
en��ez-ro��n a� �ui �e��er era �rea �ic �entru un
student în en��eză�, nu se cu�enea să �ai dăinuie.
�ntrezărea� �a� o oarecare contribuţie �ersona�ă �e
tăr��u� an��isticii ro��ne� dar �iitoru� era încă �rea
înde�ărtat ca să se substituie �rezentu�ui, iar �rezentu�
înse�na acu�u�area şi di�erarea unor �unda�enta�e
cunoştinţe corecte.

�ro�oţia �ea a a�ut �ri�i�e�iu� de a �i îndru�ată
de �ro�esoara �na �artianu, a�e cărei ore �a�istra�e
de �traducere� şi �retro�ersiune� nu �e �a uita
niciodată. �ntre oa�enii cărora �e sunt îndatorat
�ro�esiona� în ce� �ai îna�t �rad, do�nia sa ocu�ă �ri�u�
�oc� ur�ează a�oi co�e�ii a��ecaţi s�re studiu� �ractic
a� �i�bii en��eze �ast�e�, �rietenu� �eu �an �uţescu�,
�eneraţii�e de e�e�i şi studenţi care, �rin întrebări şi
uneori �rin so�uţii, �i-au sti�u�at ��ndirea. �i �ireşte,
�-aş �ace �ino�at de �ăcatu� o�isiunii dacă nu aş a�inti
în acest conte�t at�os�era didactică şi �eda�o�ică din
casa �ărintească sau �ediu� serios de instruire din
�iceu� de �ro�incie unde �-a� �or�at.

�u �ost �u�ţi oa�eni şi �u�te înt����ări, ca în �iaţa
oricui. �t�t de �u�ţi oa�eni şi at�t de �u�te înt����ări
înc�t atunci c�nd î�i de�ăn a�intiri�e si�t adesea
ne�oia să �ărăsesc e�icu� şi să �ă retra� în �iricu�
�ri�e�or �aste�uri �e care �e-a� conte���at cu oc�ii
unui sincer îndră�ostit de natură. E�ortu� de a �e
readuce în �e�orie este ane�oios şi �iziunea ră��ne
nec�ară, cu� s�unea �e�etrius în �i�ul u�ei �op�i
�e �ară� ��ucruri�e acestea �ar �ici şi nedes�uşite�

�a nişte �unţi înde�ărtaţi care s-au �resc�i�bat în
nori�. �ar aceste decoruri din co�i�ărie şi ado�escenţă
î�i sunt deosebit de dra�i �entru că au �ost şi �ri�e�e
decoruri �entru i�a�inaţia �e care a�eau să �i-o
st�rnească �ecturi�e de atunci şi de �ai t�rziu� într-un
co�ţ de �ădure a�eau să se înt��nească ostaşii din
�acbet�, �a un cot a� �rutu�ui �enea... �o �oară �e
Siret�, �e �a�u� unui iaz anu�e Sir �edi�ere a�ea să
se �reu�b�e cu E�ca�ibur, sabia re�e�ui �rt�ur...

�etre �ri��, �ra�oş �roto�o�escu, �oan �otez,
�arcu �eza au �ost �ri�ii an��işti ro��ni care, în s�era
�iteraturii en��eze şi a ra�ortării acesteia �a �ro�ria
noastră �iteratură, au �ub�icat studii şi cercetări
ştiinţi�ice �ără a a�ea ne�oie de inter�ediari �rancezi
sau �er�ani �entru a înţe�e�e ori�ina�e�e en��eze �ca
disci��ină teoretică a �i�bii, an��istica ro��nă a �uat
naştere şi s-a dez�o�tat i��etuos de abia în u�ti�ii ani
ai deceniu�ui a� �-�ea�. �r�aşii �ionieri�or s-au a��at,
aşadar, în �aţa unui �ă��nt desţe�enit, a unui e�e���u
�rednic de ur�at ca atitudine ��eno�enu� �iterar en��ez
tratat dintr-un �unct de �edere ro��nesc�, cu ob�i�aţia
de a ad�nci şi e�tinde cercetarea. Este e�act ceea ce
a� încercat să �ac în acest do�eniu� iar dacă a� a�ut
o contribuţie �ersona�ă cu caracter de ��rinci�iu� sau
��etodă�, aceasta a constat în abordarea te�te�or �ai
înt�i în ��an �in��istic ��in��istic tradiţiona�� şi nu�ai
du�ă aceea în ��an ��iterar� şi �estetic�. �şa a�
�rocedat, de �i�dă, în studiu� �emă �i rimă �� bala�ele
populare rom��e�ti �i e��leze ��iterar, �ara�e�e
�useseră stabi�ite de �. �eza şi �. �otez�, în

�e�n �e�i�c�i (191��1991� � �ut���rtret
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�araleli�me ��tre ���e picture� �e �� �� Coleri��e
�i u�ele poezii �e �mi�e�cu, în �roce�ee li���i�tic�
�tili�tice ��a�e�pearie�e �� ��ăz�a� �i �i�ra�, în
�tu�ii ��a�e�pearie�e sau în �re�aţa şi �ost�eţe�e
din ediţia critică a o�ere�or �ui �. S�a�es�eare în
traducere ro��nească, ediţie de care răs�und în
�rezent şi �a care �artici� şi cu un nu�ăr de traduceri.

�ă recunosc în ��in��ist� nu�ai cu o reducere
drastică a noţiunii �oderne �rin s�eci�icare �tradiţiona�,
�ractic, a��icat, ne�ate�atic, �si�o�o�ic, e��atic etc.�,
�a �e� şi în �cercetător �iterar� �ocaziona�� şi �u�t �ai
�u�t în �traducător� - �ără restr�n�eri se�antice, ba
c�iar aş zice, cu e�tinderi, �entru că a� considerat
întotdeauna şi �e�ico�ra�ia bi�in��ă ca s�ecie a �enu�ui
nu�it �traducere�. �ar traducerii, într-ade�ăr, i-a�
consacrat cea �ai înse�nată �arte a acti�ităţii �e�e
de �i��ocitor între două cu�turi şi �oarte, �oarte �u�te
ore de curs şi se�inar în cadru� acti�ităţii didactice.
�ărerea �ea este că traducerea re�rezintă �or�a cea
�ai co���e�ă de �redare şi în�ăţare �a o catedră de
�i�bi străine, �ai a�es atunci c�nd te�tu� ce ur�ează a
�i tradus este o �oezie, deoarece i���ică şi cunoaşterea
�e�i�or �uzicii, �e�odiei şi rit�u�ui, �recu� şi rostirea
corectă a cu�inte�or �în a�ară de studiu� denotaţiei, a�
accentuării �e�ica�e, �ra�atica�e şi sti�istice, a�
�oda�ităţii, coerenţei şi sti�u�ui, încadrarea te�tu�ui în
întrea�a o�eră a scriitoru�ui, a scriitoru�ui în e�ocă etc.�.
�e de a�tă �arte, traducerea �bineînţe�es nu �du�ă
urec�e�� �oate constitui şi o ra��ă de �ansare în s�aţiu�
cercetării ştiinţi�ice. ��ir� acestea �e baza �ro�riei
�e�e e��erienţe de traducător, acti�itate care �-a
condus ine�itabi� �traducătoru� onest nu este un cititor
�ai atent�� s�re stabi�irea unor �e�ături �interne� �uţin
bănuite într-un te�t sau �ai �u�te� �oti�u� �no�ţii� în
�a��et �cu re�erberări a�e ba�ade�or de �noa�te bună�
din e�oca e�isabetană�, unitatea te�atică �at�t de
contestată� a �iesei �roilu� �i Cre�i�a de S�a�es�eare,
ro�u� sti�istic-te�atic a� e�e�ente�or so�atice din �iese�e
istorice a�e dra�atur�u�ui, �e-de-is�u� în �oezia
ro��nă �odernă ��o�osirea e�cesi�ă şi �rec�ent cu
totu� i��ro�rie a �re�oziţiei �de�, i��osibi� de redat în
traducere en��eză din cauza obscurităţii, cu� ar �i �cu
trei cai de rădăcină� în zăba�e de �u�ină�, ��eda�ii de
�oşnet�, �so�no�enţă de �iere�� bizaru� �anieris� îşi

dă de �este ��nă şi într-o anu�ită traducere a sonete�or
�ui S�a�es�eare, unde, ca să dau doar două e�e���e
din ce�e �2 a�ute �a înde��nă, a �i�in� bro� ���runte
�ie�� de�ine ��runte ca de stea� şi un�no�n �inds
���inţi neştiute�, �căi de �is��.

�rea bine ştiu c�t necaz şi c�tă încruntare a st�rnit
în r�ndu� studenţi�or �ei de odinioară �etoda �ana�izei
co���e�e a te�tu�ui�, cu care îi dăscă�ea� �a ore�e de
�introducere în �i�o�o�ia de s�ecia�itate� ��uştru curat�
studierea dicţionare�or, întoc�irea �işe�or bib�io�ra�ice
şi de �ucru, c�asi�icarea, necesitatea se�ectării
�udicioase a i�ense�or bib�io�ra�ii etc.�. �nii ��uţini�
au înţe�es, �ai t�rziu - atunci c�nd au de�enit ei înşişi
�ro�esori sau cercetători - că, în esenţă, nu i-a�
îndru�at �reşit, că ��etoda� �utea �i criticată, dar că
nici în an��istică nu se �oate �ucra �ără siste�ă, ca, de
a�t�e�, în orice a�tă ra�ură a acti�ităţii u�ane şi că
siste�atizarea �udicioasă rec�a�ă o �uncă tota�ă, o
înţe�e�ere dusă ��nă �a e��atie şi a�ecţiunea dusă ��nă
�a dra�oste �entru ��ro�esiunea a�easă�. �ru�u� s�re
î���inire şi creaţie este s�inos �entru că se de�ineşte
�rin dedicaţie şi sacri�iciu� cu� insinuează şi autoru�
anoni� a� ba�adei en��eze ��oma� �ti�uitorul� crăiasa
z�ne�or î� �re�ine �e ��o�as să nu cu��a s-o sărute
�si�bo�ic, să nu �ăşească în E���and, ţara ��oeziei��
�entru că �a a�ea de �ăti�it, ��o�as o sărută, crăiasa
î� sub�u�ă - �Ei, ��o�as, dra�u�e, acu�� �a trebui să
�ii cu �ine� �a şa�te ani să �ă s�u�eşti� �e-o �i �a rău,
de-o �i �a bine�. ��t�interi nu este cu �utinţă� nici
�ro�esoratu�, nici ştiinţa, nici arta nu sunt co��atibi�e
cu �uncţionaris�u�. �acă, �rin absurd, aş rede�eni
cadru uni�ersitar, aş cere �oruri�or de resort în�ăduinţa
să �e �retind studenţi�or a�cătuirea de dicţionare.

Sa�a �niunii Scriitori�or în care a� a�ut cinstea să
�artici� ca t�năr an��ist în anii ��� �a şedinţe�e �o�isiei
S�a�es�eare î�i re�in în �e�orie cu �u�t �ai �u�tă
�i��ezi�e dec�t �nişte �unţi înde�ărtaţi care s-au
�resc�i�bat în nori�. �u�ă cu� se cădea, cei care
�eneau înainte de înce�erea şedinţei era� noi,
��i�o�o�ii� - �na �artianu, �an �uţescu, �i�nea
��eor��iu, �an �ri�orescu. �re�tat, într-o ordine
�eşnic sc�i�bătoare, a�ăreau� �on �arbu, �rezidenţia��
�udor �ianu, acade�ic� �a�a �a�action, �atriar�a��
�ir�i� �eodorescu, �e�odios� �etru �o�arnescu,
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�o�ubi�...
Se discuta a�rins şi, în �enera�, �a subiect� se ţineau

re�erate, dezbătute a���u� se tră�eau conc�uzii, dintre
care une�e au de�enit �e�e �entru traducătorii
�roiectatei ediţii a o�ere�or dra�atice a�e �ui
S�a�es�eare ��o�osirea te�tu�ui en��ez ca te�t de bază,
traducerea �ers �a �ers, cu un sur��us �a�i� de ��
etc.�, deşi u�terior, din �ăcate, unii traducători au ca�
nesocotit �re�ederi�e. �a �inter�ediar� a� �re�ătit
�entru �udor �r��ezi o traducere brută a co�ediei
�mbl��zirea ���ărăt�icei şi în cursu� �ai �u�tor
între�ederi cu �aestru� a� cu��ănit �ro�rese�e
rea�izate - de �a�t, nu�ai actu� � şi o �arte din actu� a�
��-�ea, �entru că �oetu�, e�tre� de autocritic, a de�us
ar�e�e. �n �ai �u�te r�nduri �i-a s�us că te�tu� tradus
este �rea ar��ezian şi �rea �uţin s�a�es�earian şi,
�ărturisesc, �i-ar �i �ost �oarte �reu să-� contrazic.
��ăcat că s-a înt����at aşa� dacă ar �i dus �ucrarea
��nă �a ca�ăt, �iteratura ro��nă s-ar �i î�bo�ăţit nu
cu o bună traducere a �iesei, ci cu o nouă o�eră
ori�ina�ă�.

�� �ro�itat �u�t at�t din co�aborarea cu �aestru�
c�t şi de �e ur�a şedinţe�or de �a �niune. � �ost
�erioada decisi�ă �entru �or�area �ea ca traducător
de �oezie en��eză şi ca inter�ret e�i�ent a� te�tu�ui-
sursă, în �ri�u� r�nd a� te�tu�ui s�a�es�earian.

Să desă��rşească şi să actua�izeze necontenit ceea
ce socotesc ei bun de �re�uat de �a toate �eneraţii�e de
an��işti care �e-au �re�ers, să de�rişeze noi terenuri
de cercetare, să traducă şi, unde este cazu�, să
retraducă. �eneraţii�e a��ate astăzi în ��oarea ��rstei
au �ăcut �u�t şi cu �rice�ere în toate direcţii�e, du�ă
cu� o ade�eresc bo�ate�e ra�turi a�e edituri�or care
�e-au so�icitat şi �e socotesc �ereu co�aborarea. �u
�ărere de rău, însă, constat că an��iştii tineri �a �odu�
ne�i�urat nu �ani�estă niciun interes �aţă de
�e�ico�ra�ie, do�eniu de i��ortanţă �ita�ă �entru
răs��ndirea cu�turii noastre naţiona�e în �u�e, �recu�
şi �entru rece�tarea a�tor cu�turi în ţara noastră.

�a autor de dicţionare şi traducător susţin cu toată
con�in�erea că �i�ba ro��nă este �a �e� de bo�ată şi
��ină de nuanţe ca şi �i�ba en��eză, du�ă cu� �iteratura
ro��nă, deşi considerabi� �ai t�nără dec�t cea
en��eză, dis�une de nu�eroase �ucrări care �erită să
�ie traduse �entru �o�osu� şi ��ăcerea cititoru�ui an��o-
sa�on. �acă ţine� sea�a de e�ce�enta �re�ătire a
at�tor abso��enţi ai �acu�tăţi�or de �ro�i�, �ute� socoti
că aici, �e tăr��u� os�ozei cu�turii ro��neşti cu a�te
cu�turi, e�istă încă �oarte �u�t �oc �entru �ai bine.
S�un acestea şi sub in��uenţa �storiei �iteraturii ro��ne
de �. �ă�inescu, �e care a� tradus-o recent în �i�ba
en��eză, ceea ce �i-a �ri�e�uit o reî��ros�ătare şi o
î�bo�ăţire a cunoştinţe�or �e�e de a�tădată� dar �arcă
�iteratura ro��nă conte��orană nu are de o�erit
străinătăţii �ucrări �rednice de toată �auda�

�-a� a�ro�iat de �iteratura en��eză �ec�e şi

renascentistă cu credinţa că înainte de �a o aduce în
conte��oraneitate� trebuie s-o cunosc, res�ecti� să
�ornesc eu în că�ătoria de întoarcere �este �eacuri,
�ără �re�udecata că oa�enii şi autorii de atunci sunt
��ră�uiţi� în co��araţie cu noi, oa�enii sec. a� ��-
�ea. �n ciuda di�erenţe�or sensibi�e de ordin �eo�ra�ic
şi istoric, de �ediu şi conce�ţii, �-a� con�ins că între
�eneraţii�e at�t de de�ărtate ce �i se �erindau �e
dinaintea oc�i�or şi �eneraţii�e de astăzi e�istă un
continuu� etern u�an, că, într-un cu��nt, nu nu�ai
S�a�es�eare este �conte��oranu� nostru� ci şi at�ţia
a�ţi ��nuitori ai condeiu�ui, �recu� şi �a�erii�e de
�ersona�e create de ei. ��nă �a ur�ă, aducerea �or în
conte��oraneitate s-a restr�ns în �e�u� acesta �a
redarea e��ri�ării �or �atunci c�nd a� înce�ut să
traduc ase�enea autori� într-o �i�bă ro��nă c�t �ai
corectă şi inte�i�ibi�ă, uşor ar�aizantă ��ai cur�nd ca
sinta�ă dec�t ca �ocabu�ar�.

S-a s�us că un o� trăieşte at�tea �ieţi c�te �i�bi
cunoaşte. �ersona� nu cred în acest bo� mot, ci în
ideea că nu�ăru� �ieţi�or �e care �e �oate trăi un o�
de�inde de ca�acitatea sa de e��atie, de înţe�e�ere a
se�eni�or, de trans�erare în �si�o�o�ia a�tora, oa�eni
�ii sau �orţi, �ersona�e rea�e sau i�a�inate de �arii
creatori de oa�eni. �esi�ur, în�ăţ�nd �i�ba en��eză
a� �utut înţe�e�e în �od ne�i��ocit o serie de rea�ităţi
s�eci�ice �u�ii an��o-sa�one. �ar atunci c�nd �i-a�
însuşit c�te ce�a din disci��ina şi �i�ozo�ia �ora�ă
britanică �a�be�e destu� de re�ati�e în acţiune�, nu�ai
înt����area a �ăcut ca �ediu� de trans�isie-rece�ţie
să �ie �i�ba şi �iteratura en��eză� a�t�interi �utea �i, de
�i�dă, �i�ba şi �iteratura �atină. �e Seneca, ��nditoru�
stoic care �-a înr�urit at�t de �u�t �e S�a�es�eare �rin
�cri�ori şi ��euri �-a� citit în �i�bi�e �ranceză şi
ro��nă...
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�onsecinţe�e ne�aste a�e �o�iticii �a��iare ��rin
a��icări�e în �od abuzi� a�e �re�ederi�or �e�ii �an���
şi a�e ce�or �ui ���on��, inc�usi� a nesocotirii
dre�tu�ui istoric a� ro��ni�or, nu �uteau �i în�ăturate
şi e�i�inate dec�t �rin �u�ta �er�ă şi ado�tarea
decisi�ă a unui �ro�ra� - docu�ent istorico-
de�ocratic - unitar a� tuturor �ocuitori�or ro��ni din
�rdea� şi din între� s�aţiu� car�ato-danubiano-nistro-
�ontic. �st�e�, autodeterr�inarea ro��ni�or a��aţi
sub do�inaţia re�i�u�ui dua�ist şi cea a autocraţiei
ţariste de�enise ire�ersibi�ă. �nce�utu� s��rşitu�ui
�ri�ei �on��a�raţii �ondia�e înse�na şi crista�izarea
con�ir�ării în�r�n�erii de�initi�e a �onar�iei austro-
un�are.

�in �unct de �edere �o�itic, �o�ic şi strate�ic se
conturau condiţii�e �a�orabi�e deru�ării acţiuni�or
i��use �entru rea�izări�e ur�ătoare�or �o�ente
istorico - �o�itice �unda�enta�e� unirea �ransi��aniei,
�anatu�ui, �rişanei şi �ara�ureşu�ui cu �atria -
�a�ă şi eta�a desă��rşirii unităţii naţiona�e a
statu�ui ro��n.

�n ur�a deru�ării �ăzboiu�ui �entru �ntre�irea
�ea�u�ui �o��nesc �����-����� s-au înre�istrat
ur�ătoare�e �ierderi u�ane� 2.��� de o�iţeri şi
2��.��� so�daţi ro��ni. �u�ăru� ci�i�i�or �orţi ca
ur�are a răni�or ori ti�osu�ui e�ante�atic este
a�reciat �a circa 2��.���. ��ercetări�e esti�ati�e
�orbesc de ��.��� ro��ni transi��ăneni, căzuţi �e
c���uri�e de �u�tă ����� - ������.

�ai adău�ă� şi �a�tu� că în �ri�u� �ăzboi
�ondia� sute de �ii de ro��ni au �artici�at e�ecti�
în ar�ate�e be�i�erante austro-un�are şi ce�e ruse.

Este i��ortant să re�ie�ă� ar�u�entat seria
de�ersuri�or între�rinse �entru în�ă�tuirea �arii
�niri din ���� sub i�bo�du� �ui �asi�e �o�diş. �e
e�e���u� �a 2� se�te�brie� �2 octo�brie ����, acest
în��ăcărat �atriot arădean �or�u�ează o �ec�araţie
care �roc�a�ă �inde�endenţa naţiunii ro��ne�.
�ceasta este ado�tată de �o�itetu� E�ecuti� a�
�artidu�ui �aţiona� �o��n, care se întruneşte �a
�radea.

�e data de �� octo�brie, te�tu� acestei dec�araţii
este �ăcut cunoscut �e�bri�or �oru�ui �e�is�ati� din
ca�ita�a �n�ariei de către �atriotu� dr. ��e�andru
�aida �oe�od. �e�o�uţionaru� docu�ent �rezentat
�a trasa �inia directoare ce ��a conduce către
�area �nire�.

���unător �se constituie un �o�itet de �cţiune�

a� �artidu�ui �aţiona� �o��n ��.�.�.� ca şi o
conducere o�erati�ă co��usă din �u�iu �aniu, �te�an
�icio-�o�, �asi�e �o�diş, ��eodor �i�a�i, ��e�andru
�aida-�oe�od şi �ure� ��ad.

�n �runte cu �asi�e �o�diş acesta �a cunoaşte o
conso�idare crescendo şi concentrată �ce �a �i diri�ată�
din sediu� de �a �rad.

�oarte în�ri�orat de dezinte�rarea acce�erată a
�onar�iei sa�e, î��ăratu� �aro� � �ansează �ani�estu�
��ătre �o�oare�e �e�e credincioase�, cu �ro�unerea
�edera�izării ���eriu�ui �absbu�ic, însă �ără e�ectu�
�o�itic aşte�tat. �ntensi�icarea �işcării naţiona�e �entru
�ina�izări�e dezideratu�ui secu�ar a� �arii �niri şi ce� a�
desă��rşirii eta�ei unităţii naţiona�e a �o��niei, în
toa�na anu�ui ����, �ădea în �od cu�rinzător o
co���e�ă ascensiune istorico-re�o�uţionară.

Se în�iinţează �onsi�iu� �aţiona� �o��n �entra�
��.�.�.�.� ca or�an su�re� coordonator a� �u�tei
ro��ni�or �entru uni�icare �a �� octo�brie� �2
noie�brie ��rad�. �cesta era co��us din şase
re�rezentanţi ai �.�.�. ��rintre care şi �asi�e �o�diş�
şi din şase �e�bri ai �artidu�ui Socia� �e�ocrat
��.S.���. �n scurt ti�� acest �or centra� �a �ua
denu�irea de �are�e S�at a� �aţiunii din �ransi��ania
şi �n�aria.

�u�ă re�u�i�e sti�u�ate în �ani�estu� ��ătre
�aţiunea �o��nă�- e�aborat de �asi�e �o�diş - se
constituie �ărzi�e şi consi�ii�e naţiona�e ro��ne.

�a ��22 noie�brie ����, �onsi�iu� �aţiona� �o��n

�a�i�e ����i� (1����19��� � �i�itant �n�u��e�it�r a�
���iticii na�i�na��unitare a r���ni��r
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�entra� a înştiinţat �u�ernu� de �a �uda�esta că a
�re�uat �uterea ad�inistrati�ă şi �o�itică �oca�ă în
�rdea�.

��ncercarea re�rezentantu�ui �uda�estei de a
�ăstra �ransi��ania în cadru� statu�ui un�ar, bene�iciind
de un statut de autono�ie, a eşuat� �u�iu �aniu a
rezu�at �a �� noie�brie în două cu�inte obiecti�u�
�işcării naţiona�e ro��ne� �Se�ararea de��ină��2.

�.�.�.� a �otăr�t �să se su�ună a�robării �o�u�are
docu�ente�e unităţii naţiona�e în cadru� unei �ari
�dunări�. �i de această dată �i�itantu� �asi�e �o�diş
îşi �ani�estă s�iritu� său creati�-re�o�uţionar
concretizat �rin redactarea te�tu�ui �ezo�uţiei �dunării
�aţiona�e şi a�e�erea des�ăşurării e�eni�entu�ui �a ��ba
�u�ia ��oca�itate cu o �are încărcătură istorică�.

��iecare dintre cei �.22� de de�e�aţi o�icia�i ai
naţiunii ro��ne din �ransi��ania care au �ost �rezenţi
în Sa�a �nirii �a � dece�brie ���� a a�ut c�te o
î��uternicire care se nu�ea �credenţiona��. �a �oc
de �runte se a��ă ��aşa�ortu�� �ui �asi�e �o�diş, a��at
în co�ecţia �uzeu�ui �nirii... �are�e o� �o�itic
arde�ean este ce� care a dat �or�a de�initi�ă a
�ezo�uţiei �nirii, �ro�ra� �e care tot e� �-a e��us în
�aţa re�rezentanţi�or arde�eni��.

�rintr-un �ani�est �.�.�.�. susţine în �aţa o�iniei
�ub�ice �ondia�e dezideratu� ro��ni�or arde�eni de a
se uni cu �o��nia ����� noie�brie �����. �are�e S�at
�aţiona� din �ransi��ania stabi�eşte �a �� noie�brie� �
dece�brie ���� con�ocarea �arii �dunări �aţiona�e
�a ��ba �u�ia. �ceastă înştiinţare scrisă este redactată
de �asi�e �o�diş�.

�oru� unic de conducere a� ro��ni�or din �rdea�,
�rezidat de �te�an �icio-�o� �cere� u�ti�ati�
�u�ernu�ui �a��iar să-i recunoască �uterea de��ină
asu�ra teritoriu�ui �ransi��aniei ���22 noie�brie �����.

�eiteră� �a�tu� că însu��eţitoru� �atriot �asi�e �o�diş
în �runtea unui �co�itet aran�ator� de�initi�ează
�ro�ra�u� �arii �dunări constituţiona�e a ro��ni�or
din �ransi��ania şi �n�aria de �a ��ba �u�ia �entru
��u�inică �� noie�brie� � dece�brie �����.

��eor��e �o� de �ăseşti - �reşedinte�e �.�.�. şi
a� nou�ui birou a�cătuit a� nu�eroasei întruniri car�atine
dec�ară� �constituită şi desc�isă� �area �dunare
�aţiona�ă. �e cei �.22� de de�utaţi reuniţi în Sa�a
�asina a cetăţii din ��ba �u�ia îi îndea�nă să edi�ice
�te�e�ii�e �ericii noastre naţiona�e��.

�n ace�aşi inter�a�, în a�ara c�ădirii, �e �����u� �ui
�orea� �este ���.��� de ro��ni �eniţi din toate
co�ţuri�e �ransi��aniei, inc�usi� sute de ��raţi de s�n�e�
�atrioţi din� �e�atu� �o��niei, �uco�ina şi �asarabia
��re�ătau în aşte�tarea unei decizii care �i se �ărea
un �is �inunat��.

�atriotu� orator �asi�e �o�diş este in�itat să

rostească discursu� so�e�n şi să e��ună �roiectu� de
�ezo�uţie uni�icator şi sacru a� tuturor ro��ni�or.

�n �od concret, acest �ct istoric ado�tat în
unani�itate conţine � artico�e şi cons�inţeşte �nirea
��entru �eci a �ransi��aniei cu �o��nia�. �a �ri�u�
�unct a� �ezo�uţiei �otat de �area �dunare �aţiona�ă
din ��ba �u�ia �a �� noie�brie� � dece�brie ���� se
sti�u�a� ��dunarea �aţiona�ă a tuturor ro��ni�or din
�ransi��ania, �anat şi �ara �n�urească, adunaţi �rin
re�rezentanţii �or îndre�tăţiţi �a ��ba �u�ia în ziua de �
�ece�brie ���� decretează �nirea ace�or ro��ni şi
a tuturor teritorii�or �ocuite de d�nşii cu �o��nia.
�dunarea �aţiona�ă �roc�a�ă îndeosebi dre�tu�
ina�ienabi� a� naţiunii ro��ne �a între� �anatu� cu�rins
între r�uri�e �ureş, �isa, �unăre��.

�ntre anii ����-���2 �are�e o� �o�itic şi strate�,
ori�inar din zona �radu�ui, �a duce �a înde��inire di�erse
�uncţii i��ortante at�t în �onsi�iu� �iri�ent c�t şi în
�u�ernu� �o��niei �ari �între�ite�. �e� �ai îna�t �or
acade�ic a� ţării îi atribuie ca�itatea de �e�bru de
onoare a� acesteia. �eţine şi �uncţia de �reşedinte a�
��strei�.

�cta�ian �o�a î� nu�eşte �e stră�ucitu� său �ro�esor
de �iceu ��ărinte a� �atriei�.

��rin �iaţa, o�era şi acti�itatea sa �o�itică şi cu�tura�ă
des�ăşurată de-a �un�u� �ieţii, �asi�e �o�diş şi-a înscris
�entru totdeauna nu�e�e cu �itere de aur în �artea de
istorie a nea�u�ui, constituind �entru conte��orani şi
�osteritate un re�er �ora� �unda�enta�, iar �entru
Euro�a unită un �ode� de ��ndire �o�itică ce �une �ai
�resus �a�ori�e uni�ersa�e a�e de�ocraţiei��.

Note:
�. ��orin �onstantiniu, � i�torie �i�ceră a poporului

rom��, Editura �ni�ers Encic�o�edic, �ucureşti, �. 2��
2. �bide�, �. 2��
�. �orin �i�onea, ��redenţiona�u�� �ui �asi�e �o�diş,

�are�e o� �o�itic care a citit �ezo�uţia �arii �nirii de �a �
�ece�brie ����, în �iaru� �ra�ul tău� �lba �ulia, din 2�
�ebruarie 2���, �. �

�. �ro�. �ristian - �abrie� Enac�e, �a�ile �ol�i� �
luptător pe�tru u�itatea �a�io�ală în �coala �ălă�ea�ă,
nr. 2��, noie�brie 2���, �. ��

�. ��eor��e ��aton, coordonator, ��toria �om��ilor, �o�.
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ar�eo�o�ice, Editura Encic�o�edică, �ucureşti, 2���, �. ���

�. ��orin �onstantiniu, o�. cit., �. 2��
�.��eor��e ��aton, coordonator, o�. cit., �. �2�
�. �e�ru ��e�, �ori�eu� �arii �niri, �asi�e �o�diş,

co�e�orat �a �� de ani de �a �oarte, în �iaru� �raşu� �ău�
�rad, din �� �ebruarie 2���, �. �
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�ersoana cea �ai de�otată �ărinte�ui �onstantin
�a�eriu, de-a �un�u� între�ii �isiuni �reoţeşti, a �ost
doa��a �reoteas� �r�e�t��a ��r�at�. Succesu�
în �reoţie i s-a datorat, în �are �arte acesteia, ��aica
�reoteasă� cu� îi ��ăcea să s�ună deseori �ărinte�e,
care �-a însoţit şi i-a �ost a�ături în ce�e trei �aro�ii �e
care �e-a �ăstorit� �odu-�ă�eni, �S��ntu� �asi�e� din
��oieşti �����-����� şi �S��ntu� Si��estru� din ca�ita�ă
�����-2����, �unctu� de ��ecare �iind �ocaţia �ăuntrică,
de �ic, în de�enirea �reoţească de �ai t�rziu.
�o�arăşa �ui de �iaţă e�ocă întrea�a carieră �reoţească
a s�inţiei sa�e, înce��nd cu taina S�intei �ununii�
���am cu�o�cut pri� i�ter�e��ia �om�ului a�ocat
�pri�a� �o�� cum�atul preotului �oma C�iricu�ă�
�� ca�a lui� �o�ia ����ului� �e�a�ti�a� bu�ă priete�ă
cu mama� care m�a cre�cut pe mi�e� �a bi�erica
�lătari mer�ea �om�ul a�ocat �i el �a�ică
pări�tele� era c��tăre�� �colo era u� bu�
pre�icator� �ări�tele era militar la �acău� ��
�aca��ă a a�ut loc pe�irea� �� ���� �e�am
cu�o�cut: u� �tu�e�t c�ipe�� cu multă ���elepciu�e
�� �rai� �u căuta a�ere� �u am fo�t orfa�ă �e
pări��i� m�am �ă�cut la �ari�� �m fo�t cre�cută la
�coala �e fete ��le�a �oam�a�� �e�ea lui
��to�e�cu  pre�e�ea ca p��ă la opt�prezece a�i
fetele �ă �e că�ătorea�că� �atăl meu a fo�t i��i�er�
�rima oară c��� �e�am ��t�l�it mi�a făcut u�
i�tero�atoriu: �� Ce ��r�tă am� �� �acă �mi place
�ia�a la �ară� �� �acă�l plac� Cea �e�a treia
��trebare a răma� fără ră�pu��� ��am ��ro�it toată�
�ări�tele a �e�it la pări��ii mei a�opti�i� �a trei
zile a a�ut loc cu�u�ia ci�ilă� mar�i� �oi� cu�u�ia
reli�ioa�ă� ��mbătă a fo�t �iroto�it �iaco� �i
�umi�ică� preot�

�poi a plecat la �o�u��ăle�i� comu�a �oie�arii
�urc�ii� �� cătu�� �� �u�e�ul �ra�o�a� cu o �ută
�e familii� �u �e�eau oame�ii la bi�erică� �ări�tele
a tra� clopotul �i a a�u��at pe �ăte�i �ă �i�ă la
bi�erică �ă�l �a�ă pe �ata�a� a�ică era �mbrăcat
�� �e�ru� �i �ăz���u�l cum �orbe�te frumo�� cum
c��ta� l�au ���ră�it �i �e�eau �i� ce �� ce mai mul�i�
�ra foarte familiar cu cre�i�cio�ii� �a cămi�ul
�obrotea�a a făcut pie�e reli�ioa�e� �reocuparea
lui �e bază a fo�t cititul� �i la ma�ă �e�ea cu căr�i�
foarte pu�i� �orbea cu mi�e� �i �pu�eam ��ai
�orbe�te �i cu mi�e��� �ar el �mi zicea: ��ite� autorii
căr�ilor� căci �e acolo �i�e ���elepciu�ea�� ��
căru�ă citea c�te o carte� c��� era la
��morm��tare� C��� pre�ătea pre�ica� �e �ucea
�� la�urile �e �r�u� �� locuri care �l i��pirau� �atru

a�i am �tat la �ară� �e trei ori �e�am mutat �� ca�ele
oame�ilor� �l a cerut �ă fie �u� acolo� �e�i a
ab�ol�it cu �ota ��� � ale� comu�a aceea pe�tru
că �pera �ă �e că�ătorea�că cu u�a �i� cele �ouă
fiice ale preotului� �i�erica era foarte �eparte �e
�at� la c��i�a �ilometri� �e�tru că apa ��a re�ăr�at
pe�te �at �i a i�u��at bi�erica� �ăte�ii ��au
�trămutat ��ai�te �e a �e�i pări�tele acolo�
�i�erica a fo�t refăcută� �rau le�pezi mari �e piatră�
a�tăzi e�te mo�ume�t i�toric� �rau tabere �e �em�i�
�i� a�ia�ie� � i�ter�e�it la ei �i l�au a�utat �ă �ea
te�cuiala �o�� a pu� o altă te�cuială� mozaic� a
făcut bor�ura �e trotuar� pu� la poartă� a ara��at
cimitirul�

�a �ară �e făceau a�u�ări� �e c��ta c�te u�
c��tec �e la �a�tea �om�ului� Cumpăra�e u�
ecra� mare �i u� aparat cu motora� ce fu�c�io�a
cu be�zi�ă �i le e�plica �ia�a ���tuitorului� �umea
�e�ea �i� toate �atele� �i� �mpre�urimi� �i�erea
a�ea pro�ram �e ru�ăciu�e pe�tru �e�oile lor�
citea acati�te� �e ru�ăciu�ile care �e făceau �e
către ����ul erau foarte mul�umi�i� Caii u�ora
��au �e�coperit �� urma u�ui furt� mul�i bol�a�i
��au �i��ecat� �tătea la �orbă cu to�i� a�a ��a �u�
�e�tea� �a �ară i�am a�ut pe �arci� �i pe �o�io��
��a fo�t u�or�

�� ����� iată�l la bi�erica �f��tul �a�ile� ��
�loie�ti� �rau �e�a trei preo�i� el fii�� al patrulea�
�m �tat cu c�irie zece a�i� apoi au �e�it pe lume
ceilal�i copila�i: Cipria� �i �erafim� �� �r�eal a
fo�t trimi� ca preot mi�io�ar� �a �oi�prezece
�oaptea� fu�c�io�arii �e la �rotoierie au �e�it cu
or�i�� �m răma� pl������� � fo�t �ăr�uit �e
�ecuritate pe�tru mi�iu�ea pe care o făcea� a fo�t

 ��rinte�e �a�eriu �n c�n�tiin�a c�nte���rani��r �a
� 1�� �e ani �e �a na�terea �a
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�u� la Ca�al� la �alea �ea�ră� �m răma� aca�ă
cu patru copii� �urtam core�po��e��ă pri� căr�i
po�tale� �m �tat aca�ă cu o cre�ti�ă �i� �a�tea
�om�ului �� lip�a lui� căci ��a�eam ru�e �� �loie�ti�
�e �umea �lorica� � ��au făcut acte �i ��a că�ătorit
cu u� c��tăre�� a���� trei copii� băie�i to�i� ��ul
�i�tre ei a a�u�� mo�a� la m��ă�tirea �i�ă�tria�

Cre�i�cio�ii �u �e�au uitat� ��trau căru�ele ��
curte� �e�eau �e la �ară� cu �e toate� ���ă�tirea
�alaciu a a�utat mult familia �oa�tră� � făcut multe
fapte bu�e� ��i �ă�ea ��căl�ămi�tea� �mpăr�ea
pac�etele cu ceilal�i �e�i�u�i� �e la Ca�al a �e�it
�� ziua �e �f��tul �umitru� ��oria�ii �mpreu�ă cu
pări�tele �le�a��ru �ope�cu� �o� �a�u �i
��eor��e �ope�cu ��au bucurat �i au �otăr�t �ă
facă ca�ă paro�ială� �e�am mutat �e pe �tra�a
�ă�e�ti� �r� ��� �� curtea �i�ericii ��f��tul �a�ile��
�ucram pe�tru ca�ă� a�uceam materiale� cu
căru�ul� căram cime�t ��ouă �op�i am �tat la r�����
�� �ecur�ul a�ilor a fo�t �i mai cu�o�cut� � făcut
�octoratul la fără frec�e��ă� �ăcea �a�eta �loie�ti�
�ucure�ti�

�a bi�erica ��f��tul �a�ile� era �a�tea
�om�ului� �e a�u�a �umi�ică �upă�amiază�
��ai�te �e a fi luat la ��c�i�oare� �reu m�am
�e�pri�� �e �loie�ti� cu lacrimi� �ări�tele a �e�it
�i��ur� a �tat u� a� la ���titut� apoi �e�am mutat la
�f��tul �il�e�tru�

Cu ci�e �e ��t�l�ea� �l a�ucea aca�ă� la �ormit�
�e fiecare �l pu�ea la ma�ă� cu o �eriozitate
m����ietoare� �e�ea cu lume pe�te �oi �ă�i
a�ăpo�tim� �ra primitor �e �trăi�i� � �e�fii��at
patul� � bătr��ă care �u mai a�ea pe �ime�i ��a
ata�at �e �oi �i ��a mai �rut �ă mai plece ��tr�o
iar�ă� �C��� or �a ��ioceii�� zicea ea� �� fi� �e
al �o�tru� preot� pe care l�a cu�u�at la �i�ă�tria�
a �u��o la u� azil� cu acte�

�ări�tele era �otăr�t� �u ��torcea cu���tul� ��i
�e�ea cu te�te �i� �f��ta �criptură� �ime�i �u
trecea pe�te �ecizia lui� �a �loie�ti� a primit o
cre�ti�ă care� �upă ce a �ăz�uit�o� i�a furat �iblia�
�u ��c�i�eam u�a� �e�au pră�at �o�ii� �u luat
le�ume �i� pi��i�ă� �i pări�tele �pu�ea �e�i�: ��e
ce au luat� �e�tru că ��au a�ut�� Cum o �ă�eai�
tot pări�tele ie�ea �ea�upra �i a�ucea ar�ume�te�
�u a�ea pro�ram fi�� �e la ��c�i�oare �e�i�e� �
�i�ut re�im au�ter cu �ori��a �e a trăi �i �e a lă�a
ce�a �� urmă� �ra foarte perfec�io�i�t� �i �e�ea
pe�te �oapte o i�ee �i �u a�u��ea �ă fie �ată la
tipar� �a �eolo�ie a�u��e�e co�fere��iar �piritual�
� ��a propu� �ă plece la �ari��

 �ici� la �il�e�tru a refăcut bi�erica� ��a ���ele�
bi�e cu preo�ii� �e�ea lume �i �e la �loie�ti� �mi
ziceam: ��oate acum pări�tele �orbe�te �i �e
�ăruie�te apoi �i familiei� �i �imt preze��a� �i�
�ertfă� acea�tă �ertfă o cerea �i altuia�� �i ziceam

��oate crucile le�ai pu� pe �pi�area mea�� �u�ea
�i �i�erea era acati�t �i �po�e�ea� �Cum a fo�t
pre�ica� �r�e�ti�a��� mă ��treba� �e făcea
u��prezece �eara� �po�e�ea� lumea �u pleca� �u
�tia că trebuie �ă mai �i mă���ce� �l luam �i�
bi�erică �i m��ca la bucătărie� �i �oam�ele �e�eau
�ă�l a�ute pe el� �e plimba cu m�i�ile la �pate �i
fiicele �u�o��ice�ti �criau ����urile lui�

 Cel mai apropiat era tatăl lui Cri�tia�� �o�io��
�o�i� ��ea i�ei� �ări�tele a�ea �uferi��e �i o oră
�tătea �� baie� ��eori pleca cu u� ba�a� �e căr�i
la toaletă zic���u��i �aici �u �u�t �era��at��
�orbea mult cu �o�io�� ��i făcea �i��ur pre�icile:
era o e�ciclope�ie� �� orice �ome�iu �filo�ofie�
me�ici�ă etc�� toate �l i�tere�au� �ra foarte t�rziu
�i �i �pu�eam ��ări�te� �a� �u te�ai culcat� �u e�ti
�tu�e�t �au preot� ��ai a�u�at at�ta��� �eci�
�ormea pu�i�� �ar el� bl���� �mi ră�pu��ea: ��ăi�
femeie� trebuie ce�a �ou�� Citea căr�i �oi�
fra��uze�ti �i iar �mi zicea ��u trebuie �ă e�i�te
preot �ă fie pre�ătit la �oia ��t�mplării�� ��i făcea
mereu ru�ăciu�ea �i pra�ila �e �eară��� �şadar, o
întrea�ă e�ocă �reoţească, ����-2���, şase decenii
de continuă dăruire şi �ert�ă, binecu��ntate de
�u�nezeu. �oa�na �r�entina, soţia d�nsu�ui,
co���etează�

��rebuia �ă a�u��ă la o mă�ă�tire� �tare�ul le
�pu�ea fra�ilor: ��e�e�i că �i�e pări�tele �aleriu
�i e mai călu�ăr �ec�t �oi�� �a co�feri��e� mo�a�ii
�l ��co��urau� �ra u� �e�oitor� ��ceza� pe c�t �i
era �e �ură� pe at�t �e �eob�er�abilă� �e bucura
�e orice reu�ită a fiecăruia� oric�t �e mică� C���
primea ca�ouri �e ziua lui� le făcea uitate ��
bi�erică� ca �ă �e bucure �e ele cre�i�cio�ii�
�oaptea �u era �oapte� �e �cula �e �ouă�trei ori
pe �oapte� �e ru�a �i citea mult� �a ����ul �e�eau
cele mai �rele cazuri �u�o��ice�ti� �pre e�emplu�
cer�etorii� �l ���u�i �pu�ea: �Crucea mea e�te �ă
�u refuz pe �ime�i�� �e�ea u�ul cu ma�i�ă mică �i
�pu�ea: ���am ba�i �e be�zi�ă� �i pări�tele �i
�ă�ea� �ilofteea era bol�a�ă� �u lip�ea �e la �ici
o pre�ică� �i i le ��re�i�tra� �i �i �pu�ea: ��ări�te�
�u iube�c �ec�t pre�icile �um�ea�oa�tră��

�re�uia timpul� ��eori �e�ea la �� �oaptea �e
la �fe�ta�ie� �u �e pl���ea �e obo�eală� �i��urul
lui �efect era �epu�ctualitatea� Cei care�l a�teptau�
fie la e�ame�e� fie la �er�icii reli�ioa�e� trebuiau
�ă �e ��armeze cu răb�are� �u �i�ea la forme� �e
e�emplu: ce�a părea �e u� fel �i altul �e altfel�
�cria la lum��are��

Note:
� �nter�iu, în e�c�usi�itate, acordat în iunie 2���, de

doa�na �r�entina �ăr�atu, �a casa �aro�ia�ă, des�re s�u�irea
sacerdota�ă a �ărinte�ui �a ce�e trei �aro�ii.

�r� ��ne� �u�u
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�e�putatului Cole�iului al ����lea �e �alatz� relati�
la comerciul �erei �� �e�ere� �i la comerciul
�ortului �alatz �� particular� ca e�pre�iu�e fi�elă
a �ori��elor ale�ătorilor �ălă�e�i� pe l���ă care
�e a�ec�eză �i �ri�o�ul �om�ului �i�ai �turza�

�cest oraş este un oraş �ec�i a� �o�do�ei� situat
�a �a�u� �unărei, a �ost su�us �a di�erite catastro�e,
�ocuri, in�asiuni şi de�astări.

Sunt �u�ţi �ocuitori cari trăesc, şi cunosc catastro�a
din ur�ă ce a a�ut �oc �a anu� ��2�, c�nd acest oraş a
su�erit �ai �u�t de c�t t�te oraşe�e
din ţară.

�ocuitorii în �are �arte au �ost
�ăce�ăriţi de �urci� şi cei cari au
scă�at în bă�enie nu�ai cu su��etu�,
c�nd s�au reîntors, au �ăsit �ocuinţe�e
�or �re�ăcute în cenuşă.

�a anu� ����, c�nd aceste ţeri, au
scă�at de �o�nie�e seu �ai dre�t
zic�nd de arendaşii din �anar, şi au
dob�ndit �o�ni �ă��nteni, con�or�
�e��e�entu�ui, acest oraş, �rin
�osiţiunea sa natura�ă, a �ost dec�arat
unicu� �ort a� �o�do�ei.

�st�e� dar oraşu� �a�atz, în ur�a
resbe�u�ui de �a ��2� între �usia şi
îna�ta �ortă, şi �rin tratatu� de �a
�driano�o�i, �rin �ibertatea
na�i�aţiunei ��u�iu�ui �unărea �entru
t�te na�e�e euro�ene cari au �ăcut cunostinţă cu
�orturi�e ţerei, era ce� înt�i �ort unde se a��o�era
co�erciu� şi se �resc�i�bau, �roducte�e ţerei cu auru�
Euro�ei.

��nd �i�ai Sturza �odă a descă�ecat întăiaşi dată
ca �o�n în acest oraş, �enind de �a �onstantino��e,
se nu�ăra o�t sute de �a�i�ii, între cari, �arte erau
co�ersanţi, �arte industriaşi� �a�oritatea însă a
�a�a�a�ii�or erau a�ricu�tori, cari �ăceau reco�ta �or
�e �oşie�e în�ecinate, şi în�esneau co�erciu�, �a
trebuinţă, ca cărăuşi sau �ucrători cu braţe�e.

�in �ec�i�e �artea din �a�e era de�ositu� �ăr�uri�or
streine, şi în �i��ocu� oraşiu�ui era �a�a. �ocuitorii
co�ersanţi din �a�e nu ��ăteau �a�ă� �ocuitorii din dea�
şi din ce�e a�te districte a�e ţerei ��ăteau �a�ă c�nd
urcau �ar�a cu��ărată din �a�e.

�ăc�ndu-se �u�te contrabande în detri�entu�
Statu�ui, din causă că �a�a �iind în �i��ocu� oraşu�ui,
nu se �utea ţinea un contro� serios din �artea �a�eşi�or,

orăşenii �runtaşi au rec�a�at �a zisu� �o�nitor, şi �i
arătară ne�oi�e ce a su�erit oraşu�ui din ti�� în ti�� în
ur�a dese�or catastro�e.

Eată �ro�rie�e cu�inte cu cari, ace� �o�n, s�a
e��ri�at�

��o�ni�or, �raşu� �a�atz este unicu� �ort a�
�o�do�ei, şi trebue să ştiţi, că �a�aţu� este cea �ai
�are �eatră de bri��iant a �oronei �o�do�ei, a� căreia
sunt �o�n cu �i�a �ui �-deu. - �oi �ace din acest
oraş uă �iaţă euro�eană, unde să se �acă un �are
co�erciu� �oi �ace din acest �ort un ear�aroc sau
bă�ci între Euro�a şi �ara �ea, unde se �or des�ace
�roducte�e ţerei �e��e.�

�u�ă �ai �u�te co�binaţiuni cu
�runtaşii oraşu�ui, cu S�atu� seu
ad�inistrati� şi cu obştesca adunare
�a anu� ����, �rin �riso�u�ui seu,
dec�ară �a�aţu� de �orto-�rancu şi
antre�osit, statornicind �a�a �a
barieri�e orasu�ui, unde se �ăseşte şi
astăzi, şi dec�ar�nd tot teritoriu� în
�ăuntru oraşu�ui uă �iaţă de sc�i�bi
între ţară şi Euro�a.

�rin ace� �riso� �ace a�e� �a
�ocuitorii ţerei şi �a streini, s�re a �eni
să se aşeze în e� c�ădindu�şi �ocuinţe
şi �a�asii, contribuind ast�e� �a
în�ru�useţarea oraşu�ui.

�e basa ace�ui �riso� care dec�ară
că co�erciu� �a �i �iber în acest oraş,
�in �ocuitori din ţară şi din străinătate,
cu��ără �ocuri în �a�e de �a E�itro�ia

S�ntu�ui S�iridon din �ass� în �a�oare de c�te�a �i�ione,
îşi c�ădesc �a�asii şi �ocuinţe de �a �a�u�ui �unărei
��nă �a barieri, astu�ă ��aştine�e în �a�e, şi ast�e�
c�ădesc �ortu� �a�atz.

�ine nu�şi aduce a�inte că acest oraş �a anu�ui
���� era de �a o �ar�ine �a a�ta nu�ai uă baracă�
�u�ernu�ui �o�nu�ui �. ��ica dăr��ă de o dată t�te
ace�e barace, şi �ocuitorii �ură si�iţi de a c�e�tui şi cea
de �e ur�ă �ara str�nsă, �u�ţi c�iar s�au şi î��ru�utat,
şi�şi au c�ădit �ocuinţe şi �a�asii de cără�idă� aceste
t�te �e au �ăcut �e basa �riso�u�ui citat �ai sus, ast�e�
că oraşu� dintr�uă baracă ce era, a înce�ut să �acă
on�re ţerei în �aţa streini�or cari�� �isitează.

�cest oraş, �o�ni�or, s�a rec�ădit ca �rin �inune,
şi era ��in de �iaţă, a��nd un �are �iitor, at�t �entru
ţară c�t şi �entru orăşenii �ocuitori� ar �i �ros�erat şi
�ai �u�t dacă ar �i �erit �-zeu de ��na cea rea.

�n t�te oraşe�e sunt o�eni de bună credinţă şi de
rea credinţă� din aceşti din ur�ă s�au strecurat �a �utere

�e��riu �e �itua�iunea nen�r�cit� a ��rtu�ui
�a�at� �e �a 1��1�1���
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de �ai �u�te ori, şi au ad�inistrat bunuri�e
�o�unei, �ai �u�t în �o�osu�ui �or şi a�
unor c�ici, de c�t în �ro�itu�ui oraşu�ui şi a
interesu�ui �enera�� a �e descrie anu�e
ar trebui �o�u�e. E destu� a zice nu-�ai
că aceia s�au nu�it a�mi�i�tratori ai
�u�eciuli� pări��i ai ora�ului.

�e �o� �ăr�ini dar a descrie nu�ai
î��re�urări�e din ur�ă.

�a anu� ���� oraşu� a�ea un �enit
si�ur a� casei �o�una�e de �este ���,���
�ranci� înnu�erar a�ea �este ���,���
�ranci din �enitu� de ��2 �a ���� �entru anu�
����, bu�etu� se �otase tot cu ci�ra de
�ai sus.

�tunci se a��a în �a�atz ca �ri�ar un
�-n �. �anaitescu, şi ca �re�ect �-nu �. E�andi, cari,
ne�ăsind în oraş un o� ca să ��tă �i �ri�ar, au căutat
să aducă o �ers�nă de a�ara, şi �ăcură uă a�e�ere �entru
a se �renoi �u�ătate din acei �e�bri du�ă �e�ea
co�una�ă de atunci, între cari se a�e�e unu� din
�ro�rietarii de a�ară, uă �ersonă din s�ere�e îna�te, care
nu era trecută în �iste�e a�e�ători�or oraşu�ui� nu�şi a�ea
do�ici�iu� său �e�a� în oraş, şi con�or� �e�ei, nu �utea
�i nici a�e�ător, nici e�i�ibi�e� nu �o� detai��a cu� s�a
�ăcut a�e�erea, �o� s�une nu�ai că ace� �ri�ar s�a
a�es de �re�ect nu�ai cu �� �oturi din ��� a�e�etori.

�răşenii �rotestară uă asse�enea a�e�ere� însă în
�oc de a se �ace uă ade�ărată a�e�ere s�a con�ir�at
ca �ri�ari �e�-zade �orusi� între a�eşi se �ăsiau
orăşani cărora nu �i se �utea i��uta ni�ic.

�ri�aru� o dată insta�at dec�ară, �rin un �ro�ra�
�ani�est, că �a �ace �ericirea orăşeni�or� dar �a�te�e
d-se�e nu cores�unseră de �oc cu aceste dec�araţiuni�
căci îndată a şi înce�ut a �une dări �otate şi ne�otate,
du�ă un nenorocit obicei, din care causă �a�oritatea
�e�bri�or acestui consi�iu, indi�n�ndu-se, nu a �ai
�oiră a �ua �arte �a aceste acte arbitrarie, şi ast�e� d-�
�orusi re�ăind nu�ai cu c�ţi�a din �artisanii săi, �unea
ta�e �este ta�e, acorda �e�urite concesiuni şi contracta
�a î��ru�uturi du�ă cu� i se �ărea� c�e�tuea �este
bu�et sute de �ii de �ei, şi �a �iecare înce�ut de an,
du�ă ce�şi întoc�ea bu�etu�, de�isiona, întrebuinţ�nd
a�oi �e�urite �i���ce s�re a se rea�e�e.

�u �o� descrie �odu� de care usa s�re a�şi a�un�e
�a sco�, �o� s�une nu�ai că nici o dată n�a intrat �e
uşa �e care intră o�enii ce se sti�ă... uşa �are uşa
�e�ei...

�-sa n�a res�ectat contracte�e ce a �ăsit� în
totdeuna �e �re�ăcea, �recu�� contractu� i��u�inărei şi
a�i�entărei cu a�ă a oraşu�ui� de asse�enea a dat în
antre�risă �acerea cana�uri�or, cu condiţiune ca e�e să
�ie construite cu cără�idă de �arsi�ia şi cu ci�ent de
�n��ia� �e c�nd în rea�itate se cun�şte că s�a construită
şi �rii�it cu cără�idă de �ădă�an ��a�a�a a oraşu�ui�,
şi eu ci�enta din �rancia.

S�ar �utea susţine ca şi cără�ida de �ădă�an şi

ci�ent din �ranţa sunt bune, dar atunci trebuea să se
�ro�ună �a �icitaţiune cără�idă de �a noi şi ci�ent din
�ranţa, �iind că atunci a� �i ��ătită cu o a treia �arte
�ai e�tină de cu� s�a ��ătit în rea�itate.

S�a e�iberat în ur�ă bonuri�e �ără a se ţinea sea�a
de condiţiuni�e contractu�ui� anuităţi�e s�a e�iberat
ase�enea �ai nainte de ter�en, şi cu t�te acestea
cana�uri�e încă nu sunt con�or�e cu condiţiuni�e
contractu�ui �une�e s�au năruit�.

S�au �ăcut, cu banii �o�unei, �a�a�e şi şose�e în
ce�e �ai �u�te �ocuri, aco�o �e unde �ro�rietarii
strade�or erau datori să �e �acă cu a�erea �or, con�or�
docu�ente�or obţinute de �a �o�isiunea în�ru�useţărei
oraşu�ui, �ără �ăcar ca �ri�aru să se �i înţe�es cu
acei �ro�rietari, ca să înt�rcă ce� �uţin banii în casa
�o�unei. �ceste c�e�tue�i nec�ibsuite au costat �e
orăşeni, în duoi ani, �i�i�ne de �ei, �e c�nd dacă s�ar �i
a�ut în �edere ce�e e��use �ai sus, şi dacă ar �i �ostă
uă bună ad�inistraţiune �o�una�ă, bu�ete�e s�ar �i
�utută ec�i�ibra în trei ani, �ără să �i�urese în e�e �re
un de�icit, căci �ucrări �ub�ice s�au �ăcut nu�ai în anii
���� şi ���2.

�a anu� ���� �enind un a�t �ri�ar, şi �ăc�nd
situaţiunea, s�a �ăzut de o dată uă datorie de �,���,���
�ei, �ără a se arăta de unde �ro�ine acesta datorie�
du�ă o�t �uni, �enind, con�or� nouei �e�i co�una�e, un
nou �ri�ar, datoria a crescut a�r��e �a 2 �i�i�ne, şi în
ce�e din ur�ă , astăzi se zice că ar �i de 2,���,��� �ei.
- E bine constatată că �a ���� c�nd se zicea că s�a
�ăcută situaţiunea, datoria trebui să �ie �u�tă �ai �are,
de �re�e ce în �oc să scadă, ea a crescută necontenit,
de şi �enituri�e s�au îndoit.

�ri�are�e din ���� nu s�a �u�ţu�it cu �erce�erea
�enituri�or i��use �este �uterea orăşeni�or� ace�e dări
însă erau ast�e�, ca �ocuitorii să nu �ai ��tă �ace ni�ica
s�re a �utea trăi, �onind cu desă��rşire co�erciu�, în
c�t a distrus orice era �entru oraş uă resursă, �rin
i��unere de dări către �o�ună, �este ace�e cătră Stat,
i��use earăşi �ără ca�cu� de cătră �arii �inanciari de
�a �entru, �recu�� �ono�o�u� tutunu�ui, �icenţe�e,
ti�bru, şi a�te�e cari erau destinate s�re a se ��ăti
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datorie�e ce zicea că are Statu� �e atunci� datorii�e au
crescut, şi Statu� s�a �o�enit în��odat în aşa
�ro�orţiune, în c�t ��ăteşte �� �i�i�ne anuităţi şi
dob�nzi. - �ono�o�u� tutunu�ui aduce � �i�i�ne �enit,
şi ţara, �e a�tă ca�e �erde anua� �este 2� �i�i�ne �ei,
din acest �ara�ra� a� tutunu�ui.

�a această �erdere este su�us şi �a�aţu�, şi ��ăteşte
în �enera�� dar a �ost şi în �arte �o�it de cătră �ărinţii
oraşu�ui, cu osebite dări care de care �ai �ătă�at�re.

�a anu� ���2 se �ace un contract �entru a se
construi �a�asii de antre�osit, şi un dru� a�erican�
�inistru� �ucrări�or �ub�ice de atunci nu a �oit să
a�robe contractu�ui înc�eat de �ri�ar, şi �otat, �ără
consi�ţi�entu� orăşeni�or, de �inoritatea �onsi�iu�ui
�o�una�e, care �ota tot deuna dări, concesiuni şi
î��ru�uturi, �iind că erau din cei ca�abi�i nu�ai de a
c�e�tui, şi a �une contribuţiuni şi sarcini �re�e, �ără a
ţine co��t de �rotestări�e orăşeni�or.

�ri�aru�, �ăz�nd că �inistru� nu�i a a�robat
contractu�, nu renuncia �a acesta a��acere� ci din contra,
ca �e�utat, din cei a�reabi�i �ostu�ui �u�ern, �ăcu a
se ordona a�e�erea sa, cu ori ce pre�, între �onsi�ieri,
şi�� întări ca �ri�ar. - �-sa �u ce� ănt�i care susţinu în
�a�eră, �rii�irea de cătră �u�ern a dru�u�ui de �er
�a Se�te�bre ���2, �ără ca să �ie ter�inat� �e c�nd se
cu�enea ca concesiunea să �ie resi�iată şi în �a�t, du�ă
cu� era în dre�t resi�iată, iar nu să �ai dea şi � �i�i�ne,
ca reco��ensă din �artea ţărei, �ără să �i consu�tat
naţiunea.

Să ştie în ce stare s�a �rii�it ace� dru� de �er.
�inisteriu�, ca reco��ensă, a �ărăsit, �ri�aru�ui

de �a�atz, �ri�ăria şi bunuri�e oraşu�ui, �a bunu� său
��ac, căci nu �ai dedea nici o socotea�ă de ceea ce
�ăcea, de c�t nu�ai �inisteriu�ui, şi acesta �e te�eiu�
�e�ei �o�una�e, �entru ace�e o�t oraşe, care n�au a�t
contro�, de c�t �e acei ce �oteasă dări�e. - �ri�are�e
care c�e�tueşte, înc�ee co��turi�e, şi �inisteriu� �e
a�robă, �ără să ştie dacă ace�e c�e�tue�i s�au e��ectuat
sau nu, şi în ce �od s�au e��ectuat� dar se zice că sunt
acte �usti�icati�e, ne�reşit, că acte �usti�icati�e se �ot

�ace �entru a se �resenta �urtei de �o��turi, să �e
aibă în �edere şi ea �a rîndu� ei, dar nu �a �utea cun�şte
nici o dată dacă �ucrări�e �ăcute sunt în condiţiuni�e
contracte�or, sau au �ost esecutate în rea�itate� şi aşia
�e �a a�roba, c�nd �a întra în cercetarea �or. - Eată ce
se înt����ă cu �e�ea co�una�ă �entru ace�e o�t oraşe,
�i�site de contro�u� �oca�, şi care se �ace nu�ai de ace�
ce c�e�tuesc banii, iar cei ce contribuesc sunt
conde�naţi să dea şi cea de �e ur�ă �ara, �ără să
ştie �entru ce. - �i să ştie că ci�e tace� co��imte.

Se �a zice că tot orăşanu� are dre�tu� de a cere să
i se �resinte co��turi�e co�una�e� acesta însă este o
s�abă �ăn�ăere �re�ăzută în �e�e. Sunt acte �rin cari
se ��te constata că �a�oritatea consi�iu�ui a cerut,
într�un an, sa �adă co��turi�e şi să �e înc�ee, dar �i
s�a res�uns de �ri�ar că nu este, c�iar du�ă �e�e,
dator a da co��turi.

�n ur�a acestora, unii din �onsi�ieri au rec�a�at �a
�inister, şi ca satis�acere au �ost tră�işi în ce�e din
ur�ă în �aţa �ude�ui de �nstrucţiune ca ca�o�niatori
adecă căci au cutesat a cere socotea�ă �a�oritu�ui
�ri�ar şi �e�utat.

�e�a �ai �u�t, �inisteru� ca să sca�e �e �ri�aru�
său din în�ă��ăşea�ă, că socote�e�e nu trebuiau să se
�ază de acei consi�ieri, ce nu �uaseră �arte �a �otare şi
�a c�e�tue�i în ace� an, tră�ite un �rocuror de �a �urtea
de �ocşani. - �cesta �ace �ucrări�e sa�e du�ă arătări�e
�ri�aru�ui, şi cu a�te cu�inte zice că tot ce a �ăcut
�ri�are�e este bun �ăcut, şi nu are a da ni�enui
socotea�ă de �a�te�e sa�e.

�onsi�ierii, indi�naţi de acesta se retra�� ceea ce
dorea şi �ri�are�e, care �unendu-se �e �ucru cu
�inori-tatea, a �ers înainte, du�ă cu� se ştie, şi du�ă
cu� �oea d-sa, ca să c�e�tuescă bani �ub�ici �ără �re
un contro�.

�u ocasiunea �otărei tari�u�ui �a�a� ce se
�ro�usese de �inisteru� �inance�or, zişii noştri
re�resentanţi în �a�eră, înţe�eşi �iind cu �ri�are�e,
care era şi concesionar, şi a�ea ��ăcere a de�eni
�i�ionar din nenorocirea �ocuitori�or unui oraş între�,

�rin înţe�e�ere şi cu �ai�osu� �inanciar,
�un două artico�e în această �e�e, ca
să se des�iinţese �orto-�rancu��
ra�ortor era unu� din zi�ii
re�resentanţi ai oraşu�ui.

�răşenii, a���nd din s�on �ub�ic,
întrebă, �rin de-�eşă �e ace�
re�resentant, dacă este ade�ărat, că
�rin �e�ea tari�u�ui �a�a� s�a des�iinţat
�orto �ranco� acesta res�unde că nu
s-a des�iinţat, ci este o ca�o�nie.
�e�ea trece ca �u��eru� �rin a�be�e
�a�ere. Se zice că în secţiuni,
�inistru� �inance�or de atunci
susţinea, cu �acră�i de crocodi�, că
nenorocirea ţerei �ine că a�e� oraşe
�ibere, şi �entru a �i crezut, a�ir�a că

�ur�a �are� �ala�i
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�ocuitorii �ă�ăţeni nu ��ătesc �a�ă� c�nd ei ��ătesc în
�oncieră, �u�t �ai �u�t, de c�t acei ce ��ătesc �a�ă şi
�oncieră în a�te oraşe.

�ază-se �ortu� �eni, �acă-se ana�o�ie c�tă �a�ăşi
�oncieră ��ătesc �ocuitorii de �a �eni, căci şi aco�o este
�ort �a �unăre� ce co�erţ se �ace în ace�a �ortă, şi ce
co�erţ se �ace în �a�atz� c�tă �a�ă si c�tă �oncieră
se adună, şi nu�ai du�ă uă �ustă co��araţiune, se �a
�utea ca�cu�a ade�ăratu� �enit a� ţerei.

�ar aceste ca�cu�e nu se �ăceau de �ri�ar şi de
�inistru an�a�a�ente�or, ce cătau cu ori ce �i��oc a�şi
a�un�e sco�u� sciut...

�n t�tă ţara nu se �orbea de c�tă de �o�itică, de �a
ser�entu� de u�iţă ��nă �a �inistru� ad�inistraţia �ăcea
�o�itică, �ri�arii ase�enea, ��nă şi une�e din tribuna�e.
�e �a o �ar�ine a ţerei, �a a�ta, nu se �orbea de c�t de
�unerea a nuoi dări, accordare de concesiuni, şi
î��ru�uturi de �i�i�ne, adecă� a se c�e�tui banii
�o�oru�ui, �ără a i se da ni�ica în sc�i�b.

�ri�are�e de �a�atz, ��ăc�ndu-i a �i ră�it de acest
corent, nu �ăcea de c�t �unea dări, dedea concesiuni
de �i�i�ne, şi contracta �a î��ru�uturi� şi �entru a �e
�utea �ace c�tă s�ar �utea de �u�te, stăruia a se
des�iinţa �orto-�rancu�, ca să ne ��tă �ace �a�azii de
antre�osit �a �a�u� �unărei� a de�eni cu un cu�înt mare
a�trepre�or �e ma�a�ii.

�inistru �inance�or, �aco� şi e� de concesiuni,
�re�edea că aceasta este o bună a�acere, şi că �a
a�ea �oc o concesiune de �ai �u�te zeci de �i�ioane,
�ăc�nd Statu� �a�asii de antre�ozit �a toate oraşe�e de
�e �a�u� �unării� căci ca�ere�e de �e atunci �otau
orice �i s-ar �i cerut.

�rin �u�te�e dări şi �ai a�es �rin des�iinţarea �orto-
�rancu�ui, tot co�erciu� �are dis�ăru din oraşu� �a�atz,
ră�ăn�nd în �oc de un oraş care era ��in de �iaţă, o
co�ună �ai �u�t �ustie. - �n ade�ăr, �rin �a�a�a�e se
�ăd şi astăzi case deşarte� c�iar �e strada �are sunt
�ră�ă�ii înc�ise� aceasta se datoreşte în �are �arte
�ri�aru�ui a�reat �inisteru�ui, care c�nd orăşenii
rec�a�au, acesta �e dădea tit�u� �ratuit de re�o�uţionari,
ante-dinastici, şi a�te�e, ca să nu �ie crezuţi, şi să-i �oată
es��oata �ai �esne, �ără ca să �oată rec�a�a �ai
de�arte.

�a�aţu� a �ost crud izbit, si�ţitor, �rin neres�ectarea
concesiunii dru�u�ui de �ier, care �re�ede �a artico�u�
� că ca�ea �a înce�e de �a �o�an, şi �a trece �rin
�ecuci, �a�atz, �răi�a. �re aşa s-a �ăcut� �n rea�itate
că dru�u� a trecut �e �a �o�an, �ecuci, �arboş, �răi�a.
�a�aţu� a �ost scos din traseu� �enera� şi s�a �ăcut o
curbă �rin care �-a de�ărtat de toate centruri�e ţărei
cu �2 �i�o�etre. �are �a�aţu� nu �ăcea �arte din
această ţară� �are e� nu ��ăteşte anuităţi�e� �r �a�aţu�
nu contribuiesce în �are �arte �a t�te �reutăţi�e ţerei�
�are acesta trebuie să �ie răs��ata �a�aţu�ui �entru
că de seco�i a �ost su��etu� �o�erciu�ui a o �u�etate
de ţară, �entru că seco�i s-a �ersat �rin e� aur şi ar�int
în �ăzi�e �istieriei �o��niei de �este �i�co��

��nd orăşenii au rec�a�at �a ti�� a se res�ecta
concesiunea, dre�te�e �or t�n�uiri nu s-au �uat în
consideraţie, sub �rete�tu� că nu se �oate �ace a�t�e��
acesta însă nu era essact� căci s-ar �i �utut �ace �u�t
�ai bine şi era �u�t �ai si�ur. �ar concesionarii a�eau
trebuinţe de a �ace curbe, şi a atra�e anuităţi �e o
sută de ani �entru �2 �i�o�etre �ai �u�t� ��us încă
trans�ortu�, �e această distanţă, care-� �o� ��ăti �entru
eternitate.

�n �una �ebruarie ���� s-a �resentat din nou în
�a�eră �e�ea �a�a�ă, cerendu-se �odi�icarea ei�
orăşenii rec�a�ă �a �o�nitor, şi cerură ca odată cu
�odi�icarea �e�ei, să se �ase �a�aţu�ui �orto-�rancu��
�o�nitoru� înţe�e�înd dre�te�e t�n�uiri a�e orăşeni�or,
tră�ite su��ica �a �onsi�iu� de �iniştri ca să o �resinte
în �a�eră, şi să res�ecte �riso�u� �o�nesc sus-
�encionat. �inistru� însă n-a reco�andat �a�erei
această su��ică� şi zişii noştri re�resentanţi susţinură
des�iinţarea �orto-�rancu�ui, sub cu��nt că �a�oritatea
orăşeni�or ar �i �entru acesta des�iinţare.

�e�reşit că re�resentanţii noştri, �ăceau �arte din
acea �a�oritate. �i dacă ar �i sur�enit �re o catastro�ă,
să �i �erit oraşu� de �e �aţa �ă��ntu�ui, n-a�eau ce
�erde� şi dacă ar �i �erdut, erau reco��ensaţi �rin
concesiunea ce �oiau a �ace cu �a�asii de antre�osit
şi a�te�e� �ie c�iar ca e�e să �i re�as şi �ustii� �uţin
�e-ar �i i��ortat.

�n ur�ă, nu sci� �rin ce �inune, �u�ernu� nu�i o
co�isiune �i�tă, co��usă din � ro��ni şi 2 streini
dintre care �ăcea �arte şi �ostu� �ri�ar concesionar.

�ceastă co�isiune, du�ă c�te-�a întruniri �ăseşte
că �orto-�rancu� este în �o�osu� co�erciu�ui ţerii, şi în
�ro�itu� oraşu�ui� acesta însă nu con�enea
concesionaru�ui� se sus�endă şedinţa �entru ca să se
întrunească �este c�te-�a zi�e şi în acest inter�a� se
înţe�e�e cu �ri�aru�, care întoc�i o a�tă co�isiune,
care se �une �a ordine�e �ostu�ui �ri�ar, şi se �ronunţă
că des�iinţarea �orto-�rancu�ui este �ai �a�orabi�ă,
du�ă d-�or. �rin acest �od �inisteru� �u �isti�icat, căci
e� �ri�i a�isu� a�tor �ers�ne, iar nu a� ace�ora ce erau
însărcinate a se �ronuncia. - �oncesionaru� dibaci a
ştiut şi de astă dată �rin nişte aşia �a�te în�ositore a
îneca ade�ăru�. �i dea �-zeu ca să nu ră��nă înecat
în �eci...

Eată, �o�ni�or, în �uţine cu�inte, �ase�e �rin cari a
trecut, în cei din ur�ă ani, sorta oraşu�ui �a�atz�

�u�ă ce a contribuit cu �este �atru �i�i�ne �ai
�u�t dec�t a� a�ut trebuinţă, ne-a� �o�enit datori
�este două �i�i�ne �ără să şti� de ce.

��e� a ��ăti �rin anuităţi trei �i�i�ne cana�uri�e de
�o� a�ea bani, iar �a din contra şase �i�i�ne dacă ne
�o� î��ru�uta. �i sunte� a�eninţaţi a �ai ��ăti cinci
�i�ione, dacă nu se �a resi�ia contractu� a�i�entărei
oraşu�ui cu a�ă care este de dre�t resi�iat ne�iind
�ucrarea e�ectuată �a ter�en. - �e şi s-a �orbit în
ca�era trecută că s-au �ăcut �onu�ente �a �a�atz,
�ute� a�ir�a însă, că tot ce s-a �ăcut este de �e acu�,
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�are �arte în ruină. - �o�ume�te ���elite cu �tu����
�ose�e şi �a�a�e, nu�ai cu nu�e�e s-au �ăcut cu

banii �o�unei, �ără ca acesta să �ie datore a �e �ace�
şi care �ri�eau, în cea �ai �are �arte �e �ro�rietarii
ce a�eau sti�u�at �rin docu�ente, ca ei însuşi să �acă
�a�a�e�e şi trotuare�e. �ceste şose�e s-au �ăcut �ără
�icitaţiune cu banii �o�unei� şi �rin ur�are �ro�rietarii
sunt datori a ��ăti ce �i s-a �ăcut, iar nicidecu� ceea
ce �i s-ar cere� căci atunci şi-ar �inde �ocuinţe�e şi
�onduri�e �or, şi tot nu �or �utea ��ăti c�e�tue�e�e �ăcute,
�ai a�es că �onduri�e urbane au scăzut, din ceea ce
erau, �a o a �atra �arte din �reţ.

Eată dar în resu�at unde �ot aduce co�une�e acei
consi�ieri şi �ri�ari, c�nd în �oc de a �i es�resiunea
�ide�ă a a�e�ători�or, nu sunt dec�t neşte �a�oriţi, i��uşi
de �uterea zi�ei, s�re a se susţine unii �e a�ţii, �rin
�e�urite �ano�ere cri�ina�e, s�re întrea�a ruină a
�o�oru�ui �o��n�

�o�ni�or, oraşu� �a�atz, ca �ort �iber a adus
co�erciu� în ţara �o�do�ei. - �e �a un ti�� se
aşezaseră în acest oraş �ai �u�te case �ari, şi �ai
�u�ţi co�isionari a �abrice�or din Euro�a� aceştia
aduceau �anu�acturi, co�onia�e, şi des�ăceau
dintr-înse�e �ai �u�t de �u�ătate �entru �urcia,
�u��aria, Serbia, �ustro-�n�aria şi �usia� banii
State�or �ecine se �ărsau în oraş şi �e �iaţa acesta� cu
aceşti bani se cu��ărau �roducte�e noastre, banii intrau
cu but�e�e în ţară� era o ade�ărată concurenţă� şi c�nd
nu se �ăseau �roducte în �orturi�e �a�atz şi �răi�a,
tri�eteau ��enii �or şi �e cu��ărau �e unde �e �ăseau
în ţară.

�o�ersanţii noştri cei �ai �ici din ţară a�eau �are
credit în oraş. - �eniau, de esse���u, cu 2��� şi ridicau
�ar�a de două �ii de �a�bini, şi c�nd eşiau �rin barieri
în �oc să ��ătească �� �a�bini �a�ă �a ca�ita�u� din ţară,
��ăteau ���, �a�ă �a ca�ita�u� strein, şi Statu� tră�ea
�o�oase din ace� ca�ita�� �rin acest credit orăşenii şi
oraşe�e din ţară au �ros�erat a�utaţi cu ca�ita�uri
streine. - �e cătră co�ersanţii ţerei se cu��ărau
�roducte, �e aduceau în �a�atz, �e �indeau, ��ătiau
datoria, şi �i se �ăciau a�te credite �ai �ari.

�şa în��oreşte co�erciu� unei naţiuni, �rin �ibertate
şi credit� �ără aceste, ori ce co�erciu este �ort� şi ori
ce ţară �ără co�erciu este �ără su��et.

�cestea �e �une� în �edere ce�or în dre�t a �e �ace,
ca co�erciu� ţerei să �ie �iber şi să-şi ţină creditu� a�ărat
�rin �e�i con�or�e trebuinţe�or sa�e.

�i ne adresă� �ai cu sea�ă �a inte�i�enţă ca are
datoria de a conduce ţara �e ca�e �ros�eră� şi a �i
inte�i�enţa în bine, căci nu�ai aşa ��te �ros�era
naţiune.

�o�ni�or, �entru ca să �i� �ai bine înţe�eşi, trebuie
să ne i�a�ină� că ţara este un indi�id, care se
co��une din �ici�re, sto�acu, ��ini şi ca� unde residă
�intea şi �ederea� acestea t�te �ucr�nd în ar�onie,
tot se �işcă du�ă trebuinţă� �intea şi �ederea cari
conduc, cată să conducă bine s�re a nu cădea îndi�idu�

în �ră�ăstii.
�aţiunea se co��une earăşi din trei e�e�ente�

ţeranu�, care este te�e�ia seu �ici�re�e� co�ersantu�
şi industriaşu�, sto�acu� ţerei care se �răneşte,
reser�esă şi adună� inte�i�enţa care în cea �ai �are
�arte este ��ătită de sătean şi co�ersant, este �inte şi
oc�ii cari au cea �ai �are datorie, a-i conduce �e
aco�o �e unde e �ai ni�erit, ca să nu cadă în �ră�ăstie�
că dacă se �or �ătă�au �ici�re�e şi sto�acu�, cor�u�
nu �ai ��te �er�e, nici a se susţine� inte�i�enţa �a
r�ndu� ei nu �iere �ără aceste două e�e�ente, şi ea
trebuie să susţină acesta trinitate ca să ��te �ros�era
t�te de uă �otri�ă� căci una din aceste trei�i, de nu �a
�utea �ucra, ce�e două nu ��te �aci ni�ic şi inte�i�enţa
este c�e�ată a �e în�ri�i şi a�ăra. - �e esse���u�

�ostu� �u�ern, ne�iind inte�i�ent �a bine ci �a rău, a
�oit să bene�iciesse e� cu �artida zisă consr�at�re� a
ruinat �re ţeran �rin �u�te�e dări, �rin �i�sa tota�ă de
dre�tate şi econo�ie naţiona�ă, �ărăsindu�� es��oatarei
in�a�e a streini�or� a ruinat �e co�erssante s�eindu-i
ca�ita�u� �rin tot �e�u� de contribuţiune, a ruinat �inanci�i
în c�t t�te �enituri�e ţerei să �ie a�ectate �ai nu�ai
�entru ��ata de anuităţi�e şi dob�ndi� �rin acesta s-a
�o�it şi �onit co�erciu� din ţeră şi s-a ruinat t�te c�ase�e
Societăţiei.

Societatea ne �ai �ut�nd �er�e, inte�i�enţa zisă
conser�atore, a căzut îndată ce n-a �ai �utut a susţine
ce�e a�te c�asse �e care �e au  î��i�at şi ruinat. - �e
acea zice� că inte�i�enţa unei naţiuni trebe să aibă
cea �ai �are în�ri�ire şi �re�edere �a con�ecţionarea
�e�i�or, �entru ca tote c�asse�e Societăţei să bene�iciase
reci�roc şi �rin ur�are să �ar�ină a �i �ericite� căci
a�t�e� una �ără a�ta nu �a �utea nici o dată trăi în
ar�onie.

�acă �u�ernu� şi �a�ere�e trecute au �ăcut �reşe�i
neertate, trebuie ca actua�u� �u�ern, �rin econo�ii,
�rin �e�i �uste şi ec�itabi�e, să �rote�ă t�te c�ase�e
societăţei ca să ��te ec�i�ibra interesu� �enera� care�e
e sdruncinat ��nă �a te�e�ie� a �rote�a a�ricu�tura,
co�erciu�, industria, şi a scă�a ast�e� ţera, naţiunea.

�o�ierciu� trebue în rea�itate a �i �rote�at �rin �e�i
asi�urat�re creditu�ui societăţei, iar nu �onindu�� cu
desă��rşire din �ieţe�e n�stre, căci atunci ar �i o er�re
de a se zice că �ucră� �entru ţeră� şi ca �robă, �aceţi
uă co��araţiune �a �a�atz între ci�ra încasări�or �a�a�e
de către Stat �e anii ����, ����, ���2 cu� şi ce au
�rodus încasări�e �a anii ����, ���� şi ����� ci�re�e
�iind destu� de e�o�uente, crede� că �ă �eţi con�in�e.

�orto-�rancu ��nă astăzi încă nu este des�iinţat, ci
nu�ai în �ers�ecti�ă a se des�iinţa, şi de�a co�ierciu�
s-a retras din oraşu� �a�atz. �eea ce e tot at�t de rău,
este că co�ierciu� ce a �ai ră�as se �ace �ăncezind
de astăzi ��nă ��ne. �ie-care are �ri�ă a nu se  întinde
�u�t, �entru ca în �o�entu� ce se �a des�iinţa �orto-
�rancu�, să ��ece i�ediat şi cu uşioru.

�e şi sunte� con�inşi că astăzi, ce� �uţin nu se �a
�ăsi nici un �inistru în �o��nia care să a��ice aceste
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�e�e, cu t�te acestea, �a�aţu� �entru �o�ent ca şi
co�erciu� �o�do�ei su�eră din causa nesi�uranţei
�osiţiunei ce i s-a creat �rin această �e�e.

�e aceea, ter�in�nd con�ură� �e d-nii �iniştri,
�e d-nii Senatori şi �e�utaţi din t�te ţera, ca
re�resentanţi �iberi a�eşi, să �ro�ună a se �ăstra �a�aţu�
dre�tu� de �orto-�rancu, cu� �-a a�ut du�ă �ec�iu�
�riso�, care dre�t, costă �e �ă�ăţeni sute de �i�i�ne,
şi du�ă �e�i, �ro�rietatea �iind sacră, nu ne ��te ni�eni
con�in�e, cu� un �inistru şi o �a�eră i��use ţerei,
ca �inisteru� şi �a�ere�e trecute, ne au �utut �o�i aşia
de si�ţitor, şi a �ustia un oraş ca �a�atz, isbind tot de
uă dată şi în co�erciu�ui ţerei, �ără �ăcar să �i�
consu�tanţi şi noi interesanţii, du�ă cu� au �ost
consu�taţi concesionarii de �a�asii şi antre�osit, cari
a�eau cura�u� să zică în �a�ere, că sunt re�resentanţii
noştri, c�nd în rea�itate, nu erau re�resentanţii noştri,
nici în �a�eră, nici în �onsi�iu� �o�unei �a�atz.

�a�te�e, �o�ni�or, �or do�edi ade�ăru�� căci
ade�ăru� este şi �a �i tot-deauna ca �u�ina Sore�ui. -
�u�erne�e şi �a�ere�e trec, iar ţera re��ne.

Sunte� bine încredinţaţi, că �eneraţiune�e tinere
a�e �o��niei, că �u�ernu� actua�, că actua�e�e �a�ere,
es�resiunea �ide�ă a �iberu�ui arbitru a� naţiunei, �or
�ace tot �entru nenorocitu� �a�atz, �ăcar at�t c�t au
�ăcut acu� �� de ani în ur�ă, un �o�n re��e�entar,
un �o�n cari a �ost bun şi �rote�iator �entru
�o�ierciu� ţerei şi �entru �a�atz în �articu�ariu.

�entru a se �ace �u�ină şi esse���u, ru�ă� �e
a�be�e �nor. �a�ere �e�is�ati�e şi �e �nor. �u�ern,
să bine �oească a nu�i de ur�enţă o anc�etă, s�re a
cerceta cu �inuţiozitate ur�ătoare�e �uncte�

�� �u� s-au c�e�tuit banii co�unei de �resu�uşii
�ărinţi ai oraşu�ui, cari s-au succedat de �a ���� ��nă
�a anu� ����, cînd s-a diso��at �onsi�iu� �o�una�e�

2� �u� s-au res�ectat contracte�e de �ucrări
�ub�ice� �i a�te�e.

�� �u� şi cu ce �a�oritate s-au �otat ta�e�e i��use
şi cu ce dre�t au �ost �erce�ute�

�� �u� s-au �otat concesiuni�e, î��ru�uturi�e, şi
de unde deri�ă datoria de �este două �i�i�ne, născută

�e �a înce�utu� anu�ui ���� şi cresc�nd
necontenit, �e c�nd bu�ete�e ani�or ����,
���2, ���� au �ost ec�i�ibrate� - căci,
a�ară de cana�uri�e �e cari a�e� a �e ��ăti
�rin anuităţi, nu
s-au �ai �ăcut a�te �ucrări �ub�ice ��ătite
din �enituri�e co�una�e, de c�t în anii ����
şi ���2. - ��eiu� se �ace cu banii din � �a
� ce se �erce� osebit şi cari se
ad�inistreasă de �inisteriu �rin un
co�itet se�arat� aşia dar această a�acere
este cu totu� esc�usă din bu�etu� co�unei.

�� �entru ce s-au c�e�tuit banii
Statu�ui în a�aceri co�una�e, şi �a trebuinţă
s-a zisu că sunt ră�ăşiţe� - �e ce nu
s-au ţinut se�arat co��tu� dări�or cătră

Stat �ără să se atin�ă de aceşti bani care îşi a�eau
destinaţia �or�

�� �entru ce contro�u� �erce�tori�or nu a �ost
e��icace, s�re a se e�ita ast�e� desastru�, ca unu� din
�erce�tori să sustra�ă nu�ai din banii Statu�ui, su�a
de �� deci �ii de �ranci, cari con�or� �e�ei, ur�easă
a se ��ăti de orăşeni, du�ă cu� s-au ��ătit încă uă dată�

�� �e ce nu s-au încasat banii terenuri�or ocu�ate
de concesionarii dru�u�ui de �er �e �ro�rietăţi�e
�o�unei în �a�e, unde s-au construit �ara de �ăr�uri
şi cerea�e� - �i care a �ost causa şi necesitatea de a
se înc�eea, de către �ri�ar în �ucureşti, con�enţiunea
de �a ���2�� �u�iu ���� cu �irecţiunea căeii �erate,
�rin care aceasta de�ină �ro�rietară de �eci, nu nu�ai
�e terenuri�e ocu�ate, dar şi �e a�te �onduri şi dre�turi,şi
cari este i��osibi�e a se ca�cu�a c�t sunt de
î��o�ărătoare �entru oraş�

�ceastă con�enţiune �iind încă �endinte �a
�inisteru� res�ecti�, î� ru�ă� să nu o a�robe, ci din
contra, să aibe în �edere �ucrări�e �o�isiunei nu�ită
�entru a �atra oară �a �ine�e anu�ui ����, şi care şi-a
es�ri�at �ărerea �rin ra�ortu� seu �e �a înce�utu� anu�ui
curent ����.

�� Să se �ună în �ederea �ri�ăriei a rec�a�a �a
tribuna�, con�or� �e�ei de es�ro�iere s�re a se încasa
banii de �a �oncesionarii dru�u�ui de �er, cu dob�nda
�or de �a Se�te�brie ���2, de c�nd concesionarii tra�
anuităţi �a un ca�ita�, �e care nu �-au nu�ărat ce�ui în
dre�t, adecă �o�unei, �ai înainte de a �reda Statu�ui
�a�ea �erată.

�cestea sunt �o�ni�or �a�te�e �ai �ra�e cari cad
în sarcina �oşti�or zişi co�iii ai oraşu�ui şi a �inisteriu�ui
care �e-au to�erat.

�u ocasiunea unei scu�u�oase anc�ete  se �or �ai
desco�eri şi a�te�e �u�te.

�. �u�itrescu �ă�ăraşu
�e�utatu� �o�e�iu�ui a� ���-�ea de �a�atz
� �i� �emoriu �e �itua�iu�ea �e�orocită a

�ortului �alatzi �e la ���������, �ucureşci,
���o�ra��ia �urţii ��ucrătorii asociaţi� �2, �asa�iu�
�o�an, �2, ����
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� a�ărut, �a Editura E����, 2���, a� zece�ea
�o�u� de �oezie a� �oetei �ă�ăţene Ste�a �or�a�
��ecioara de �ier�. �n tit�u care ar duce s�re
ri�iditatea �edie�a�ă a �une�or �erecate în turnuri
cu şa�te �acăte. �ar nu, este �ai �u�t. Este �oezia
unei �iinţe cruci�icate de �a naştere şi ��nă �a
�oarte, �entru �ăcate�e sa�e şi a�e �u�ii.

� �oezie care nu are ni�ic �etust, ni�ic �orţat.
�ec plu� ultra� Este, ce� �uţin în acest �o�u�, un
stri�ăt tăcut, ��in de sensuri şi de cu�inte�e nes�use,
su�use totuşi coordonării� �u�eori �ici �u mai
�u�t� crucea t�ră�te �imicul �� �patele ei� �l
ră�ti��e�te� �i�l bate �� piroa�e� �i�i
poru�ce�te� fii�... Este un dia�o� �ără s�eranţă
de răs�uns cu �u�nezeu-�u��ntu�, dădătoru� de
sens� ��imic �u mer�e mai �eparte� �pectacolul
�u co�ti�uă� citatul moare �� co�ti�uu� fără
�e �a�tere �i �� ab�e��a �reu�ei ���ieri��s�o���
Este dia�o�u� cu ce� �e care nu-� �ezi în a�ară, dar
î� desco�eri ad�nc în�i�t în tine, şi de care nu sca�i
tu, �iinţă, oricare ai �i ea. �neori �e�ti ��c�i� ��
c�iti�a ta� lumea e mică tare� iar ��tr�o bu�ă zi
�i carapacea ��i at�r�ă� �e pe ti�e� �bicic�eta�.
Este �u�ea uni�ersu�ui �ic, a �icrosco�ice�or
��ini şi �icioare, tra�ersată de unda �are�ui
uni�ers� �zborul pă�ării �i��uratice pri�tr�u�
păia��e�� mic �i �cof�lcit �e tri�te�e� �a� acel
zbor e�te totul pe�tru el� pa�ărea �l tra�er�ează
�i �eopotri�ă �l iube�te� �u�bra zboru�ui în
�ăian�eni��

Sub un cer de ��u�b, a�ăsător şi a�eninţător,
�u�ta cu sti�ii�e se �etrece. �i�sa iubirii e cea care
doare, nu cuie�e care �i�tră �� car�e� �i �i�colo
�e ea� p��ă �� lem�ul �e care at�r�i�
��i��otecă�.

�i dacă nu �ă credeţi, ascu�taţi �ce c��tec
�i��ur c��tă pa�ărea aceea� �e parcă �ora ei
�e abur ar c��ta �i �u ea� ce c��tec �i��ur

c��tă pa�ărea acea�ta� �e parcă �i� ami�tire ��ar
��trupa c�iar el ���u�i� cu mult ��ai�te �e a mă
uita� �oc�ii�.

E at�ta �oezie în �oezia Ste�ei �or�a, că nu-ţi �ine
s-o �aşi şi să te cu�ci. �a şi ea �rei să ştii� �mă ��treb
cu multă mirare� ci�e mă �crie a�a �e frumo��
�so�nu��. �iecare �ers �uceşte ca un �ic dia�ant atent
ş�e�uit şi se aşează ca de �a sine, �e tre�te�e �e care
urci de �a�t s�re sine�e tău.

��e�area ce�ui-care-nu-�ai-e unduieşte ��in��
�totul a murit �� mi�e� p��ă �i moartea a murit ea
���ă�i� ��c�i�ă a���c �� �i�e� miroa�e a
putreziciu�e� fiecare porumbel pe care�l �ă�
zbur���� e�te o moarte perfectă �e fire��i �e
�um�ezeu pluti�� pe a���curi �e ocea�� �i care
�icio�ată ��apoi �u mi te �a mai a�uce��.

Este re�retu� neînt����ării� �el � u� fel �e a trece
�i�tr�o lume� ��tr�altă lume� mult mai �fioa�ă �i mai
pli�ă �e �em�e� a� �em�ul �e��ic� �� ce�a ce putea
fi �i �u am fo�t��.

�ntr-un �auto�ortret�, cu �inii �a�i, încercă� să o
desco�eri� �e ea, cea ascunsă, ca şi cu� ar ridica
�ă�u�, dar nu �ai de�arte de ��ezne� ��ici �olzi� ea �u
mai a�ea� a� ea �umai �� coa�ă �e �pri�i�ea� �i �e
răul cel mare� răpu�ă pururi era� tocmai ea� �umai
ea� c�iar ea� mirea�a �om�ului� preaiubitului� �i a
a���cului� p��ă la po�elele �m�rcului� la oc�iul
�e apă al �racului� �i� �i�� la ceruri� tu �ă te ��al�i�
ami��. �u e uşor de des�uşit trăsături�e �iinţei
�orbitoare în aceste tuşe rebe�e, dar cine �rea �rice�e
�ai �u�t dec�t �ede.

�ouă, aş s�une, sunt cărţi�e acestei cărţi. �na este�
��ersuri eretice sau �anua� de �u�uit în�eri�. ��nd te
su�eri �e în�er, ce �aci� �i s�u��i �ene�e. �a şi cu� ar
a�ea. �a şi cu� asta te-ar �inişti. �i înce�i... cu s��rşitu�.
�a, �ai �u�t, cu s��rşitu� s��rşitu�ui� ��ost-scri�tu��.
�i �ai �u�t, cu o ne�aţie� �eu �u mă �oi �uce ��
lumi�ă� ci �umai ce�u�a mea� apele reci ale
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ocea�ului� cu bra�ele mele �e �crum� �a �mbră�i�a
o �e��icie� �ărmul pe care locuie�ti� p��ă la a �oua
�e�ire  �� lume��.

�acă �resu�usa �a doua �enire� e�istă, atunci se
�are că a şi �enit, �iindcă �oeta nu se o�reşte aici.
�bia înce�e. �i în e�istenţa de du�ă ur�ează �ziua
crucii�� ��mi pipăi cu m�i�i oarbe� a���curile
�ufletului� acolo ��că mai e�ti� a�a cum o perlă �tă
�ă �e coacă �� lumi�a� �i� urmă c��� �a pără�i
cru�ta� �i �pre �ia�ă �upu�ă �a pă�i� a�a �u�t eu ��
urma ta�.

�i ziua ei înce�e, ca-n �ib�ie, cu o noa�te. � �un�ă
noa�te �o�ară, în care �am �ă mă aru�c cu toată
iubirea mea pe�tru ti�e� �b�ues rece�. �i dacă struna
din su��et este �putre�ă �e �uferi��ă�, ră��n ��tru�e
�e ce�u�ă� �tru�e �e fum� să-i în��ne iubitu�ui �u�
c��tec uitat �e to�i� �i �umai �e mi�e �tiut�. �u
şti� cine este e�, şti� doar �po�e�tea tri�tă a u�ui
om uitat la mar�i�ea lui �um�ezeu�. �oate să �ie e�,
�oate să �ie c�iar ea, care iubeşte ura �ui. ��nd iubirea
şi ura se înt��nesc sunt ca ��ouă titireze al căror
�u�et a�cu�it �e taie u�ul pe celălalt�... �ura�. �a
ziua şi noa�tea. �a soare�e şi �una, care nu se înt��nesc,
dar se �u�ăresc. ��e căror �ar�ini reci se dez�i�esc,
deşi �iezu� �or ră��ne �ierbinte.

�n a doua carte, ��ecioara de �ier�, care dă şi tit�u�
�o�u�u�ui, a�are obsedant �iinţa cu care se identi�ică
destinu� �oetei� �ăian�enu� cu cruce, �iinţa născută să-
şi �oarte crucea de �a naştere şi ��nă �a �oarte. �o�ara
crucii şi ��ntuirea �rin ea. �e�arte de a te în�iora, te
��ndeşti� oare nu sunt şi eu un �ăian�en� �are e crucea
�ea�...

�in toate, �oezia care �arc�ează între�u� �o�u�
este c�iar ��ecioara de �ier�� �cu�i�tele �i i�trau
a���c �� coa�te� �u putea �ă re�pire prea a���c�
era ca o c�i��ă �e �ur �mpre�urul lui� care �u lă�a
�ă ��i trăia�că �ia�a �i� pli�� cu�i�tele �l �e�au la
fiecare pa�� �� ele c�iar �tătea el ��c�i�� ca ��tr�o
�fecioară �e fier�� �i cuiele cu�i�telor �l
�trăpu��eau p��ă �i�colo� �e crucea �e pe �pate�
p��ă �i�colo �e cer� �i �e toate� p��ă �u�� �u�� la
���u�i �um�ezeu Cu���tul� care �� toate cuiele �i
�pi�ii� e.�

�i totuşi, o rază de s�eranţă, în acest ��rte�
tu�u�tuos, trans�are� �poate mă �oi tra��forma �i�
om �� altă pa�ăre� �i �oi zbura cre�i�cioa�ă �pre

cal�ul �u� �i� i�ima u�ui om� �sudu��.
Su��etu� �oetei, stri�it de �u�ea dina�ară, �rea �are,

��ar �oală �e �e�� �i �e iubire�, �at�t c�t �ă ��capă
�ub c�iti�a u�ui măru�t păia��e�� �e �oapte�, se
ascunde, se adă�osteşte sub crucea unde �totul e�te
�iu �i e bi�e�. �n �u�ea aceea, �reu de �ătruns, �oate
nu ştiţi, se �orbeşte ��i�ba în�erească�� ��ime�i �u
te au�e� �e�i te zba�i ��tr�u� fir �e a�ă� fi�ă �e tot
a�a at�r�i �e ceruri �i �e cetele ���ere�ti� zil�ic
mer�i la �coala �e ���erea�că �i ���e�i limba lor�...
Este �u�ea �icu�ui cruci�icat de �u�nezeu, ce� care
�cu m��a lui milo�ti�ă te ri�ică �i� col�ul tău� �i te
aru�că �� lume.�

Ste�a �or�a nu este o �oetă �entru că scrie �ersuri.
Este �oetă �entru că iese din co�ţu� ei, c�nd o ridică
�u�nezeu şi o aruncă în �u�e, de ne u���e ca�u� cu
��nduri şi întrebări tu�burătoare şi nu ne �ai �asă �oc
de dor�it. �entru că �oezia ei este stri�ătoare �a cer.
Ea nu c�ea�ă, nu roa�ă, nu se u�i�eşte. Ea stri�ă
�rin toţi �orii �a �orţi�e ceru�ui să se desc�idă�

�i e�e se desc�id...

C��N�C�
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�o�u�u� �i�colo �e patul armei � �ur�al
�e �iribau - Editura �ucas, �răi�a, 2���, 2�2
�a�ini, se�nat de �rozatoru� �er�i� �atei, are
co���e�itatea e�ică a u�ui roma�, �e o te�ă
�a�oră,  unitară şi  ec�i� ibrată în ��anu�
des�ăşurării înt����ări�or, deşi �are structurat
�e c�te�a ca�ito�e,  cu �a�i  di�erenţier i
con��ictua�e, �iecare cu un e�ic de sine stătător
��nă �a ur�ă.

�o�nu� �er�i� �atei, condeieru� obişnuit cu
ri�ori�e te�atice a�e re�orta�e�or sa�e �este
�e�bru a� �niunii �iarişti�or �ro�esionişti din
�o��nia, �osesor a� �ărţii �nternaţiona�e de
�iarist�, a î��ru�utat cărţii sa�e rit�icitatea i�
alle�ro a �a�te�or cotidiene, s�eci�ic �enu�ui
�urna�istic. �in această �ers�ecti�ă sti�istică,
înt����ări�e din �o�u�u� �i�colo �e patul
armei au nuanţări�e unui a��orit� narati� cu
direcţionare s�re a�te s�ecii, din care se �ot
distin�e c�te�a �c�i�e� tot at�tea �u�ele sau o
�uzderie de microreporta�e de înt����ări
�urna�istice, într-o �renezie e�ică bine te��erată,
ca în ce�ebra bi�uterie �uzica�ă �ablouri
�i�tr�o e�pozi�ie, de �odest �usor�s�i, care
a�cătuiesc cu certitudine u� roma� cu toate
co��onente�e s�eciei şi �enu�ui e�ic �iterar,
�a�te şi înt����ări ��tr�u� tutti �e�oria�istic,
din care se înc�ea�ă o sinceră şi �e�anco�ică
trăire a unor �a�te de �iaţă, cu ni�ic �ai �re�os
dec�t oricare dintre �ari�e te�e a�e �iteraturii
autentice.

�n roma�� aşadar, cu toate in�rediente�e
de�initorii �entru încadrarea într-un canon a�
�ersona�ităţii scriitoriceşti, �e care �rozatoru�
�er�i� �atei şi-� re�endică autoritar, �rintr-o
u�ertură sti�istică de�initorie într-un e�ces de
ze�, �e care-� stă��neşte cu �reu, în �ra� de
�anieris�, �ersi��ant �ai de�rabă.

�on��ictu�, cauza�itatea, �obi�u� e�ic, te�a
ro�anu�ui �i�colo �e patul armei se nasc
s�ontan, abru�t, într-o a�a�anşă de �icanterii de
�ocabular cazo� de t i� �o� �eacă ,  cu
in�i�traţii ar�otice� �entru o �u�e �antas�a�orică
şi abuzi�ă, �e un �o�u�tos e��eri�ent sti�istic,
de o di�ersitate deconcertantă.

�n ro�an ca un �ur�al cazo� de recrut, cu
�a�eria sa tradiţiona�ă de subordonaţi, ��utonieri,

*

ser�enţi şi ca�ora�i, înco�onaţi �� mar�ul triumfal
s�re ����u� de �u�tă a� a�ărării �atriei� o �iteratură
de �ort�art, cu toate ticuri�e unor a�asante ca�ricii,
de o �io�entă e��resi�itate. � �iteratură cu o te�nică
sinco�ată a�ternati� cu inter�ezzo-uri de ��intiri
din co�i�ăria de �a �ărtineştii naşterii scriitoru�ui
�er�i� �atei, cu a�ănunte bio�ra�ice şi deta�ii
�icante din anii de şcoa�ă, cu �ersona�e rea�e din
�ediu� �a�i�ia�, �ărinţii, �raţii, �erişoare�e ori cu
bunicu�, �eteran de război, cu ar�ata �ăcută �e
�re�ea re�e�ui �aro� � şi �arcat e�oţiona� de
înt��nirea de �a �onstanţa a acestuia cu ţaru� �ico�ae
a� ��-�ea a� �usiei, cu �uţin ti�� înainte de �area
�e�o�uţie Socia�istă din �cto�brie, care a sc�i�bat
dra�atic şi destinu� ţaru�ui, dar şi soarta �iitoare�or
ţări socia�iste, �arcată de co�unis�u� autoritar a�
�ui Sta�in.

�rozatoru� �er�i� �atei este si�ur un nosta��ic
ire�ediabi�, ��irusat� de �mi�tirile de nuanţă
�u�u�eşteană, dar trecută �rin �i�tru� �e�ei
u�oristice din zona uşor ��e��atică a �eneraţiei,
care abia dacă �ai crede în... �nu ştiu a�ţii cu�
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sunt��, sau în candoarea ��zanei cea �ru�os
cur�ătoare şi �i��ede ca crista�u��. �re �ro�riu�
re�istru senti�enta�, nu acce�tă in�rediente
su��eteşti de niciun �e� şi are o �inie �e�odică �ără
in��uenţe� îşi a�ir�ă tona� o�ţiunea narati�ă, în ciuda
unui �osibi� risc de consecinţe.

Este, desi�ur, o o�ţiune asu�ată, dar, �arcă,
toc�ai această nonşa�antă detaşare i-au asi�urat
un credit, �ără riscu� de�a�orizării de �e �iaţa
ori�ina�ităţii creati�ităţii �iterare. �rozatoru� se
e��une, �u�nerabi�, unor �osibi�e re�roşuri în ��anu�
autenticităţii �iteraturii de �icţiune, �entru că nu s-ar
�i debarasat de sti�u� �ractic şi rea� a� �urna�istu�ui
�reocu�at de e�ectu� socia� i�ediat a� ştiri�or sa�e�
��a, �e c�nd era� ucenic �a �ro�esiona�ă, �-a�
trezit cu e� �a �ucureşti, unde a�ături de �rate�e
�icu�ae şi de antrenoru� �ui...� ��a�. 2��.

Sa��area scriitoru�ui �er�i� �atei, care ar �utea
�i acuzat de malpra�i� narati�, �ine de �a �ăiestria
cu care �ăstrează ��uenţa e�ică, �e �iru� unei a�e
�o�co�e de c���ie, �ără �ră�ă�iri�e unui r�u de
�unte, deşi nu �i�sesc stereoti�ii�e cazone şi o
�ra�atică retorică� �- Sunt că�itan �ri�ore �io�can
din ar�ata �eniu-construcţii, tata�mare-a �ostru
ti�� de-un an... �icea nu sunteţi ca �a �uşcărie,
�e�aţi unu� de a�tu� şi cu �uşca �a curu� �ostru� ��a�.
���, ca un atac la baio�etă, cu un �ocabu�ar
a�resi�, con�enţiona� cu e�ecte de inti�idare şi
su�unere oarbă.

E�istă în această �roză, satirică �ai �u�t de
�aradă, o �re�erinţă �entru portret� �e care-�
î�bracă în �aina de cere�onia� �ese�, cu pete �e
culoare u�oristice şi e�e�ente de contrast, într-un
conte�t ad�ers, de �oc înscenat, ca o strate�ie a
�ro�ocării� ��ra� cu oc�ii �a �icu... �ăr b�ond,
buc�at, răs�r�nt �uţin �e �runtea-i încreţită, c�aie
în�ri�ită, ş�ec�eros...  �e�ă�a�t, beat �an�ă,
ador�ise, �ăs�ndu-se ca un sac de carto�i �e u�ăru�
�eu� ��a�. ���, cu eti�o�o�ii caricatura�e, cu o
cro�atică în e�ces, a�ăsată, cu nuanţe i�are, �entru
a �arca ticuri�e cazone, stereoti�ii�e de �ocabu�ar
şi de co��orta�ent� ���iliere� î�brăcat �a �atru
ace, îşi eta�a ostentati� ţinuta...� ��a�. ���, nu�e�e
cazon a� şe�u�ui �i�itar, caricaturizat şi ast�e�.

� a�tă co��onentă sti�istică în �roza do�nu�ui
�er�i� �atei, umorul, ca�ătă �u�ti��e �a�enţe de
ti�u�  c� işee�or  l imbă �e lem� din retorica
�ro�a�andei co�uniste� �- �o�arăşe �ocotenent,
ra�ortez� �enirea noastră, a �i�itari�or din �orţe�e
ar�ate, este să a�ără�, c�iar cu �reţu� �ieţii, de �a
�i ne�oie, cuceriri�e re�o�uţionare a�e �o�oru�ui,
inde�endenţa, su�eranitatea şi inte�ritatea teritoria�ă
a �atriei noastre� ��a�. ���.

Sti�istic, �roza �a�iniată� �a ri�ori�e as�re a�e �ieţii
�i�itare şi a�e s�eci�icu�ui re�u�a�ente�or cazone
atin�e cote de reper scriitoricesc, iar autoru�
ro�anu�ui �i�colo �e patul  armei �oate � i
recunoscut  dintr-un sin�ur �asa� ,  ase�eni
s�eci�icu�ui, �a �e� de incon�undabi�, a� unei �ucrări
�uzica�e şi a� co��ozitoru�ui res�ecti�.

E�e�ente�e e�ice de �icţiune a�e ro�anu�ui
�i�colo �e patul armei sunt do�inate de �a�te�e
de �iaţă, de bio�ra�ia scriitoru�ui �er�i� �atei, cu
tri�itere te��ora�ă s�re co�i�ărie, şi �oca�ă dins�re
satu� naşterii sa�e, �ărtineşti, din �rancea� ��entru
�iecare dintre noi, aşezarea, �ocu� în care ne-a�
născut nu �ot �i uitate niciodată, �ărtineşti, iaca,
aco�o şi e� un sat obişnuit...� ��a�. ���, �oate doar
�a �e� ca �u�u�eştii �ui �ică a� �ui �te�an a �etrii
�iubotariu�.

Sunt �a�te şi înt����ări rea�e, ca de ��urna��, cu
�ersona�e cu ono�astică con�in�ătoare, �atei, din
actu� de identitate a� autoru�ui ro�anu�ui� ����reună
cu �erişoare�e �e�e, �ir�inia �atei, �nişoara �atei
şi �ăru� �e�u �atei, a� �uat în stă��nire o �a�ină
din cata�o�u� c�asei ti�� de o�t ani� ��a�. ���. �ea�e
sunt şi per�o�a�ele�porecle: �ni�iere, Sc�iţe�ea,
tatî-�areo, dintre şe�ii sau ca�arazii de oaste.

��ocarea ră��ne �rinci�a�a co��onentă a
�iteraturii do�nu�ui �er�i� �atei, iar această
�articu�aritate sti�istică i-a �aci�itat culoare de acces
s�re �o�ente�e şi �esa�e�e ce�e �ai con�in�ătoare,
�e care �e-a nuanţat �oarte di�erit, de �a că�dura şi
sensibi�itatea scene�or şi �ersona�e�or a�ro�iate,
�a�i�ia�e, �a �io�enţa uneori e�a�erată a u�oru�ui
�robian, c�nd a şar�at cu ticurile, şab�oane�e �erba�e
şi portretele�caricatură a�e �ersona�e�or din a�t
�a�ier a� co�unicării.

�n �ine, nu nea�ărat re�e�ant, dar cu nuanţe�e
unei dub�e intenţiona�ităţi sti�istice, sunt de re�arcat
cu�inte�e cu o anu�e sonoritate şi-o �ra�antă şi
insinuantă nuanţă se�antică� ar�ou� cazon, ticuri�e
�erba�e, �i�ba�u� de �eri�erie, �orec�e�e� diribau,
bu�io�etru, tab�abou �de �a �a�abou�, diribist, terişti,
bibanii, �ni�iere, �r�n��ie, �trean�u, nea ����ioară,
Sc�iţe�ea, �e�e�ea...

�i�colo �e patul armei, un �eri��u senti�enta�
�ro�ocat de a�intiri �enite dintr-o e��erienţă de
�iaţă� bărbatul cu armata făcută, �aranţie �entru
înte�eierea unei �a�i�ii, �iru� �aturităţii şi a�
seriozităţii cu acte �� re�ulă, ro�an se�nat de un
�rozator cu �ust �entru s�ectacu�os şi cu�oare, cu o
�a�ă �ortretistică �ariată, e�ic şi obiecti�.

� �i�colo �e patul armei � �ur�al �e �iribau,
�er�i� �atei, Editura �ucas, �răi�a, 2���
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- �r �i �ost bine dacă
�ăsai şi tutunu�, îi răs�unse
�one�.

- �ar înce�i� �rei să te
în�ur� �u �rice�i că a�tce�a nu �i-a ră�as� E u�ti�a
�ea ��ăcere, t���itu�e�

�u-i răs�unse i�ediat. Scotoci �rin �eanta
a�ăţată de s�ătaru� scaunu�ui şi scoase un �ic
�ac�eţe�, în�e�it într-o ��rtie co�orată, �e care î�
î��inse �e �ar�inea �esei.

- �a �u�ţi ani, ţăcănitu�e� �i aco�o un after
��a�e. �u-i de băut, ci �entru dat �e �aţă du�ă ras,
se ��izi, încerc�nd să-i a�un�e �ăcar �entru �o�ent
starea de�resi�ă.

- �u�ţa�, �oane� �-ai cu��ărat de �a �eco��
�a��� îi re��ică, �a�s în�ese�it.

- �r �i bună ��u�a dacă n-ai şti că aco�o se ��nd
�ai �u�t ţoa�e.

- �asă că ţi-� �ăstrez �entru S��ntu� �on şi ţi-�
restitui. �e c�nd �ă ştiu �o�osesc du�ă bărbierit
s�irt �edicina�.

�in tinereţe se tac�inau aşa �a ocazii�e �esti�e.
- �ot e bine că nu-� bei. �ănică, te ro�,

ascu�tă-�ă� �ot ţin să te întreb ce�a şi uit �ereu.
�ai ştii ce�a de ��bert�

- �e-ţi �eni cu ��bert�
- �oia� să ştiu dacă s-a a�es ce�a de ca�u� �ui.

S-a �ră�ădit �rin înc�isori sau a de�enit un o�
nor�a�, cu ser�iciu, casă şi �a�i�ie� �e c�t de
antisocia� era, nu �ărea să aibă �reo şansă.

- ��ti�a oară c�nd a� auzit de e� a �ost acu�
�reo zece ani, cred, sau �oate �ai �u�ţi, c�nd
�-a� înt��nit �rin �iaţa �ouă cu unu� care-� ştia.
�icea că era bine, �ersi, şi că a�ea o s�ă�ătorie de
�aşini, unde�a, �rin bariera �raian. �ică se �iniştise,
du�ă ce în tinereţe trecuse �rin �ai �u�te �uşcării.
� �uiere, căreia i s-a �us �ata �e e�, �u�ndu-� de
bărbat, ar �i reuşit să-� dea �e brazdă. ��iar î�i
�ro�usese� să-� caut, dar tot a��na� de �e o zi �e
a�ta, ��nă n-a� �ai �ost în stare să �ă de��asez.

- �ai ştii ce i s-a înt����at du�ă ce a încasat-o
at�t de ur�t de �a nea Sa�a�

- �tiu c�iar �oarte bine, dar nu-�i �ace nici o
��ăcere să-�i a�intesc de �re�uri�e a�ea. �u trecut
cincizeci de ani, ce dracu�� �u cu��a a ră�as în
�ană de ins�iraţie �rietenu� tău, �rozatoru�� �ar îţi
cere să-i �o�esteşti �erzi şi uscate�

- �i ��icit, dar să ştii că au trecut de atunci
cin�zeci şi unu de ani, nu cincizeci. �-a� re�atat ce�e
înt����ate atunci în curtea �recistei şi n-aş �rea

să-� �as acu� cu oc�ii în soare. �rea să ştie şi restu�,
c�nd şi cu� a �ost arestat ��bert.

- �e-ţi iese ţie �a a�acerea asta, dacă tot stai ca să
te tra�ă dobitocu� ăsta de �i�bă�

- ��orie, �ănică� ��orie� �e�eni� cu toţi �ersona�e
de carte, eroi de ro�an, ze�zecu�e�

- Serios� �u iese cu ce�a coroc�ei� �a inter�a�� �i
�inde� �o�eşti �e de-a �oaca�

- �a, �e daibo�, dar ne a�e�e� cu �ai�a.
- �e a�e�e� cu o �aie2 dacă nu-� citeşte ni�eni.
- � să-� citească, ai să �ezi.
- �u� să �ăd dacă eu a� să cră� ��ine-�oi��ine.

�ăcar de aş �ai a�uca o �ri�ă�ară, să-�i �ăd
r�ndune�e�e �enind în cuiburi.

�one� îşi �ri�i �rietenu� care se ridicase cu �reu din
�at şi intrase în ba�con, uit�ndu-se �ierdut s�re �unăre.
�tia că nu �ai �utea să scoată �reun cu��nt de �a e� şi
că trebuie să ��ece. �e�a îi s�unea însă că trebuia să
ră��nă.

- �şa, �o�o�ane, nu ��eca. �tiu că �ă crezi ţicnit,
îţi citesc asta �ereu în �ri�iri. Stau cu s�ate�e, nu-ţi
�ăd �i�ica �eţei, dar ştiu că asta ��ndeşti. ��
dre�tate�

- �a întotdeauna. Să înţe�e� că te-ai �otăr�t să-�i
s�ui ce s-a înt����at cu ��bert, du�ă ce �otera nu �-a
�ăsit acasă�

�ane se întoarse ����ind şi se întinse iar în �at.
�bosise doar c�t se de��asase în ba�con şi îna�oi.
�idică ��na drea�tă, ca atunci c�nd cerea să �ie
tăcere, iar e� nu �utea s�une asta din cauza res�iraţiei
�reoaie. �ntinse a�oi aceeaşi ��nă tre�ur�ndă du�ă
�ac�etu� de ţi�ări şi scoase una �e care şi-o a�rinse.
�rase a�oi ad�nc un �u� în �ie�t, înce��nd a�oi să
tuşească sec şi rit�ic, scoţ�ndu-şi in�o�untar �i�ba între
dinţi. �bia du�ă a� doi�ea �u� şi du�ă ce-şi �ai scoase
�i�ba de c�te�a ori, �in��ndu-şi a�oi buze�e, �utu să
�orbească�

- ����ită creatură eşti� �u� a�ea să-i ca�ce �otera
casa, dacă nu a��ase încă unde �ocuia� Să �ezi însă,
coincidenţa naibii� �oate astea se înt����au în toa�nă,
�e �a înce�utu� �ui octo�brie, în �una c�nd ��bert şi
�riton ar �i trebuit să �ie �uaţi în ar�ată. �-ai să �ă
crezi dacă a� să-ţi s�un că în aceeaşi zi, c�nd ăştia
doi �-au di�it �e �recotei, dar seara, t�rziu, eu a�
condus-o �a �ară �e soră-�ea, �uţa, dar nu so�o, ci cu
�arusia, una din ce�e �atru �rietene a�e ei, du�ă care
ştiu că tu erai în ca�. �u-i ade�ărat, �rei să-�i s�ui�

�u ne�a ni�ic, de ce ar �i �ăcut-o� �u era c�iar
aşa de a to�it du�ă ea, dar îi ��ăcea, era ade�ărat.
��ea o ta�ie de �ies�e şi �er�ea unduitor �e stradă,

�ra��ent din ro�anu� �e malul �e lut al flu�iului
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��a urma�

de �arcă dansa şi ��utea în ace�aşi ti��. �a ��rsta
aceea nu �utea ră��ne dec�t cu ��ăcutu�, e�ident. �u
crezuse nici o c�i�ă că o �ată su�erbă şi �atură ca ea
şi-ar �i �utut o�ri �ri�irea asu�ra �ui, �ăcar în treacăt,
dară�ite să-� �ai şi ��acă. � ştia �e �arusia doar din
�edere, de �e bu�e�ardu� �e�ub�icii, unde se ��i�ba
uneori, braţ �a braţ, î��reună cu �rietene�e ei, dacă nu
cu��a se ţinea şi un c�rd de tineri du�ă e�e. Era o
�ată cu �ăru� �un�, castaniu înc�is, care se�ăna �eit cu
actriţa ita�iană �ntone��a �ua�di. ���reună cu �ete�e
de care era nedes�ărţită, �ida, �tena, �arina şi �uţa,
sora �ui �ane, �or�au un �ru� de �e�ei tinere, toate
�ru�oase, trecute de douăzeci de ani, dornice să-şi
trăiască �iaţa c�t �ai intens, a�ături de bărbaţi �a �e�
de arătoşi, dar care trebuiau să aibă �usai �ie�tu� �ai
bo�bat într-o �arte, aco�o unde îşi ţineau în buzunaru�
dinăuntru a� �ainei �orto�e�u� burduşit cu bancnote
a�bastre. �n co��ania acestora, du�ă e�entua�a
��i�bare de seară, intrau în se�ecte�e restaurante din
centru� oraşu�ui, �u�ărea sau �limpic, a�roa�e seară
de seară, restaurante care a�eau an�a�ate �or�aţii de
�uzică uşoară, din co��onenţa cărora nu �i�seau
niciodată acordeonistu� şi sa�o�onistu�. �ei �ai ce�ebri
acordeonişti ai ace�or ani, cunoscuţi de �ă�ăţenii
�etrecăreţi, dar cu ştai�, erau �icu �enciu şi �ăuşi�ă,
�ri�u� c�nt�nd �a �u�ărea, iar ce�ă�a�t �a �limpic.
�u�ă ce ciu�u�eau cu de�icateţe din antricotu� de �ită,
�ăcut �a �rătar, ţin�nd �urcu�iţa în ��na st�n�ă, iar cuţitu�
în drea�ta, şi sorbeau din cu�e, cu în��iţituri �ici,
şa��anie �area de trei ste�e sau �inuri a�be la �ăru�,
adică din stic�e cu ��tu� �un�, de trei s�erturi de �itru,
duduie�e ieşeau cu �artenerii �or �a dans, �e�ăn�ndu-se
cu e�e�anţă în rit�uri�e tan�ou�ui sau �a�su�ui, sau
zb�nţuindu-se �renetic dacă �or�aţia ataca un t�ist
sau �reun c�ar�eston. �d�iraţia a�tor �ascu�i din
restaurant era �e �ăsură, dar şi in�idia consoarte�or
acestora, dacă �ăcuseră i��rudenţa să �ină însoţiţi.
�e�e cinci �e�ei trăiau în ace� �olce far �ie�te de
�arcă asta a�eau să �acă tot restu� �ieţii �or, într-o
e�uberanţă a�roa�e in�anti�ă, crez�nd �oate că �or
ră��ne �ereu tinere şi �ru�oase. Se autointitu�aseră,
nu �ără ironie, Clubul fecioarelor�

�ane continuase să-i �orbească atunci, în
�arsonieră, des�re noa�tea aceea din �ri�a decadă a
�unii octo�brie, a�roa�e �atidică şi �entru e�, nu nu�ai
�entru cei doi in�ractori�

- �ebuna aia de sor-�ea ur�a să ��ece s�re
�ucureşti cu un tren de noa�te. �u�ă ce şi-a cu��ărat
bi�etu�, ne-a� uitat cu toţii �a ceasu� de �erete de �a
ieşirea din �ară. Era ti�� ��r�ă ��nă �a ��ecarea
trenu�ui s�re �uca�e, aşa că ne-a� orientat s�re sa�a
de aşte�tare de �a c�asa a ��-a. �nce�use să ne ca�
str�n�ă de u�eri �ri�oaica. Se �ăsase aşa o ceaţă care
îţi ca� intra în oase, iar eu nu a�ea� �e �ine dec�t un
i�ic subţire �us �este o că�aşă cu ��neci�e scurte.
�bia de a� �ăsit un co�ţ de bancă �e care să ne
aşeză�. Era �o�or �u�t aco�o, cu ba�a�e�e aşezate

c�aie �este �ră�adă. �i-aduc a�inte că doi bosc�etari
dor�eau duşi, întinşi �e bănci�e din �undu� să�ii. �ă
benoc�a� �a ei c�nd, �o��, �ăd că intră doi ti�i în sa�ă,
un stic�ete �ic de statură, cu dia�ona�ă �a centură şi
cu tab�e �e u�eri, însoţit de un ti� cu �aţa ciu�ită de
�ărsat de ��nt. �u înce�ut să se ��i�be �e cu�oare�e
dintre bănci şi să se c�iorască �un� �a �iecare. �-au
trezit �e bosc�etari, dar nu i-au în�ăţat, aşa cu� �ă
aşte�ta�, ci �e-au �ăcut se�n să-şi ia tă��ăşiţa. �iu�itu�
c�iar i-a dat un şut în cur unuia dintre ei. ��a se scu�ase
c�eaun şi nu se �ăsa dus. �u se trezise bine şi �rotesta
cu �esturi de diri�or de orc�estră. �-a� �rins i�ediat
că du�ă a�te �utre se uitau ei şi, sincer să �iu, asta nu
�-a �iniştit �entru că �ă ca� si�ţea� cu �usca �e
căciu�ă. �u �ăcuse� ni�ic, dar era� şo�erac�e, de
bună �oie şi nesi�it de ni�eni, şi asta nu �rea dădea
bine �a catasti� �e atunci, ştii bine. �ăduse� bir cu
�u�iţii de �a �abrica aia de cuie şi �anţuri şi î�i era
tea�ă ca în a�ara bu�etinu�ui de identitate să nu-�i
ceară şi �e�iti�aţia de o� a� �uncii care �rea să
construiască socia�is�u�. �e �re�ea aia încă nu se
trecuse �a construirea co�unis�u�ui. ��ea� însă doar
nouăs�rezece ani şi �ă încura�a�, zic�ndu-�i că o
să-i î�brobodesc într-un �e� sau a�tu�, s�un�ndu-�e,
nu�ai dacă �-ar �i întrebat, bineînţe�es, că încă sunt
e�e� �e �a �reo şcoa�ă. S�era� să ţină. ��nd �ă tot
�ră��nta� aşa, �ăd că uşa de �a sa�a de aşte�tare se
desc�ide şi a�are că�ăţ�na c�r�ionţată a �ui ��bert.
�tii că-�i �er�e bibi�ica, nu sunt căzut în �reză ca
tine. Era c�t se �oate de c�ar �entru �ine că nu�ai �e
e� �uteau să-� caute. �u a�ea� �abar de t���ărie, dar
î� ştia� în stare de �u�te, �ai a�es că du�ă ce-o �uase
�e coa�ă în curtea bisericii �recista, o ca� dăduse în
nebunea�ă. �e�eta �ereu, ce�or care ştiau de
�ardea�ă, că dacă �a�a�a�ii ăia nu a�eau cio�e�e,
�e-ar �i arătat e�. ��b�a �rin oraş, �ăc�nd scanda�
oriunde se ducea, sărind �a bătaie din orice, cu a�te
cu�inte, căuta necazu� cu �u��narea, ziua în a�iaza
�are. Se �are că-� �ăsise de�a. ��nd �i-a înt��nit
�ri�irea, a� c�i�it discret dintr-un oc�i în direcţia ce�or
doi �i�iţeni, ciu�itu� în ci�i� şi cu cara�iu� în uni�or�ă,
ocu�aţi cu �e�iti�area şi cu scotocirea �rin �a�ize�e
sau ser�iete�e oa�eni�or, iar cu ��na, �ai �e ne�e�,
credea� eu, i-a� �ăcut se�n s-o întindă. �u�ai că
�ă foto�rafia�e, c�nd îi �ăcuse� se�n, o băbăciune
care stătea �e o bancă din a�ro�iere. ��ea� să a��u
asta destu� de re�ede. �eci ��bert se cărase, dar nu
�utea� s-o întind şi eu, du�ă cu� a �ost �ri�u� i��u�s,
��nă ce curcanii nu-şi ter�inau treaba cu �e�iti�atu�.
�acă �-aş �i roit, �e-aş �i atras i�ediat atenţia.

Note:
� �ani �ar�ou�.
2 �i�ic �ar�ou�.
� �e ne�ăzute �ar�ou�.
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� iniţiati�ă �ăudabi�ă a �ost �ub�icarea unui
�o�u� intitu�at� ��i�ba �ec�i�or cazanii�, care
tratează �o�estea carnetu�ui de �a �ărăşeşti a�
�oetu�ui ��e�ei �atee�ici�.

�ucrarea a �ost conce�ută de �asi�e
�a�aneţc�i în conte�tu� co�e�orării a ��� de ani
de �a trecerea în eternitate a �oetu�ui. �ansarea a
�ost �ăcută �a ��işinău, în data de 2� au�ust 2���.

�n �re�aţa �o�u�u�ui, autoru� �ărturiseşte
surse�e care au stat �a baza acestui studiu�
��nt����ări norocoase, care s-au succedat de-a
�un�u� ti��u�ui, au �ăcut ca destinu� unei �ărţi
i��ortante din ar�i�a �a�i�iei �atee�ici să �ie
sa��ate�2. �rintre docu�ente�e �ăstrate de �a�i�ie
se a��ă şi carneţe�u� de buzunar �e care �atee�ici
î� �urta �a e� în �erioada iunie-iu�ie ����, �e �rontu�
din �o�do�a, în ca�itate de �reot �i�itar.

 �e re�arcat este şi �a�tu� că, deşi �ăcea �arte
din �r�ata �usă, �reotu� �atee�ici a scris în acest
carneţe� cu �ra�ie �atină, �u�t ti�� interzisă
basarabeni�or. �cest �ucru de�onstrează
identitatea �ui de nea� şi de su��et �ro�und
ro��nesc.

�le�e� �atee��c� s-a născut �a �� �artie
���� în co�una �ăinari din ţinutu� �ender. �ată�
�ui era �reotu� �i�ai� �atee�ici ����2-�����,
căsătorit cu �ade�da �ea�a �����-�����.

��năru� ��e�ei ter�ină Se�inaru� �eo�o�ic din
��işinău ca şe� de �ro�oţie, în anu� ���� şi intră
�ără e�a�en de ad�itere şi cu bursă sinoda�ă �a
�cade�ia �eo�o�ică din �ie��.

�entru e�aborarea tezei de �icenţă, se adresează
în scris acade�icianu�ui �oan �ianu şi �ui �rt�ur
�oro�ei, so�icit�nd cărţi ro��neşti cu caracter
�o�c�oric. Se �are că această so�icitare nu a �ost
onorată, �oti� �entru care ��e�ei îşi �odi�ică
subiectu� tezei în� ��once�ţia re�i�ioasă-�i�ozo�ică
a �ui �ec�ner�. Susţine teza de �icenţă în anu� ����
şi �ri�eşte tit�u� ştiinţi�ic de �icenţiat în teo�o�ie�.
�n ace�aşi an, se căsătoreşte cu �eodosia
�o�iţc�ii.

�ri�eşte �uncţia de �ro�esor �a Se�inaru�
�eo�o�ic din ��işinău şi de�ine �e�bru acti� a�

Societăţii �isericeşti de �storie şi �r�eo�o�ie din
�asarabia�.

Este �obi�izat ca �reot �i�itar în ar�ata i��eria�ă
rusă în se�te�brie ����, în cadru� �e�i�entu�ui ��
�n�anterie, �e �rontu� din �a�iţia.

�n anu� ����, �a so�icitarea sa, este trans�erat în
�ri�ada de �rti�erie ��, �iind dis�ocat �e �inia �ecuci-
�ărăşeşti de �e �rontu� din �o�do�a�.

�ntr-o scrisoare adresată �a�i�iei din � iunie ����,
�ărturiseşte des�re înt��nirea �e care a a�ut-o cu
�ico�ae �or�a �a �aşi, care i-a dăruit din o�ere�e sa�e
în �i�ba �ranceză şi �i�ba ro��nă�.

�u �ri�e�u� �izitei �a ��işinău în data de ��-�� iunie
����, susţine �re�e�eri de istoria �iteraturii ro��ne �a
cursuri�e or�anizate �entru în�ăţătorii �o�do�eni, unde
�entru �ri�a dată recită �oezia ������

(1����191��

�amilia �le�ei �atee�ici
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N����R��. �ceastă �oezie a�are
a doua zi �ub�icată în ziaru� ��u��nt
�o�do�enesc��.

�ntors �e �rontu� de �a �ărăşeşti,
�atee�ici traduce în �i�ba ro��nă
��o�estea �a�a�ă - ��na� a �ui �a�i�
�or�i, �e data de 2� iunie ����.

Sus�ectat de a �i bo�na� de �ri�ă,
este internat �e 2� iu�ie �a un s�ita� din
�ecuci şi �a so�icitarea �ui este
trans�ortat �a ��işinău, �a S�ita�u�
�unici�a�, unde a şi decedat �a data
de �� au�ust ����, cu dia�nosticu� de
ti�os abdo�ina��.

�ecesu� �ui ridică �u�te se�ne de
întrebare. �n această �erioadă, �iaţa
�o�itică de �a ��işinău era deosebit de
�ră��ntată.

�o�şe�icii �ierd a�e�eri�e din �u�a
orăşănească şi ca să se răzbune ucid,
�e 2� au�ust, doi �atrioţi basarabeni,
care ��edau �entru unirea cu �o��nia� �imio� �urafa
şi ���rei �o�oro�ea, buni �rieteni cu ��e�ei
�atee�ici.

�n �e�oria ce�or trei, în anu� ��2�, s-a ridicat în
curtea �atedra�ei din ��işinău un �onu�ent nu�it
���osto�ii �asarabiei�, distrus de so�ietici, în anu� ����,
du�ă ră�irea acestei �ro�incii. �onu�entu� a �ost
re�ăcut în anu� 2��� de �u�ian �usano�sc�i, �iind
s�onsorizat de un descendent din �a�i�ia �odoro�ea.

���reună cu �oezia ��imba rom��ea�că� a �ui
�eor�e Sion, �ub�icată în anu� ����, �oezia �ui ��e�ei
�atee�ici �����a �oastr�� constituie două
ca�odo�ere �entru �iteratura ro��nă de �e a�be�e
�a�uri a�e �rutu�ui.

��i�ba noastră-i o co�oară
�n ad�ncuri în�undată,
�n şira� de �iatră rară
�e �oşie re�ărsată.

�i�ba noastră-i �oc ce arde
�ntr-un nea�, ce �ără �este
S-a trezit din so�n de �oarte
�a �iteazu� din �o�este.

�i�ba noastră-i nu�ai c�ntec,
�oina doruri�or noastre,
�oi de �u��ere ce s�intec
�ouri ne�ri, zări a�bastre.

�i�ba noastră-i �raiu� ��inii,
��nd de ��nt se �işcă �ara�

�n rostirea ei bătr�nii
�u sudori s�inţit-au ţara.

�i�ba noastră-i �runză �erde,
�buciu�u� din codrii �eşnici,
�istru� �in, ce-n �a�uri �ierde
�i �uce�eri�or s�eşnici.

�i�ba noastră-s �ec�i iz�oade,
�o�estiri din a�te �re�uri�
�i cetindu-�e-nşirate,
�e-n�iori ad�nc şi tre�uri.

�i�ba noastră îi a�easă
Să ridice s�a�ă-n ceruri,
Să ne s�uie-n �ra� şi-acasă
�eşnici�e ade�ăruri

����a �oastr��� l���� s���t��
����a �ec��lor ca�a����
�are-o ���n� şi care-o c�ntă

    �e �a �atra �or ţăranii.

�n�iaţi-�ă dar �raiu�,
�u�init de �u�tă �re�e,
�ter�eţi s�i�u�, �uce�aiu�
�� uitării-n care �e�e.

Str�n�eţi �iatra �ucitoare
�e din soare se a�rinde,
�i-ţi a�ea în re�ărsare
�n �oto� nou de cu�inte.

�u �eţi ���n�e-atunci a�arnic,
�ă �i-i �i�ba �rea săracă,
�i-ţi �edea c�t îi de darnic
�raiu� ţării noastre dra�ă.

�ăsări-�a o co�oară
�n ad�ncuri în�undată,
�n şira� de �iatră rară
�e �oşie re�ărsată�.

Note:
�. �asi�e �a�aneţc�i, �imba �ec�ilor caza�ii, Editura

�te�ier, ��işinău, 2���
2� �bi�em� �a�. �
�� �bi�em� �a�. ��
�� �bi�em, �a�. ��
�� �bi�em, �a�. ��
�� �bi�em, �a�. ��
�� �bi�em, �a�. ��
�� �bi�em, �a�. ��
�. �bi�em� �a�. ��
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������ �as�le - scu��tor �n. � ianuarie ����,
în co�una ��ăzdăuţi, �udeţu� �otin - �. 2�
noie�brie ����, �a�aţi�. � abso��it �nstitutu� de
�rte ��astice ��ico�ae �ri�orescu� din �ucureşti,
secţia scu��tură, �ro�oţia ����. � �ost �e�bru
a� ��� din ����. � �uncţionat ca �ro�esor �a
�iceu� de �rtă ��i�itrie �uc�in� din �a�aţi. �in
���� a �artici�at �a nu�eroase e��oziţii re�iona�e,
�udeţene, inter�udeţene şi naţiona�e. � �artici�at,
de ase�enea, �a �ani�estări a�e �enac�u�ui
�rtişti�or ��astici din �a�aţi şi a�oi a�e �i�ia�ei �a�aţi
a ��� or�anizate �a �răi�a, �ocşani, �aşi, �iteşti,
�onstanţa etc. � rea�izat busturi�e �onu�enta�e
a�e �ui S�iridon �r�nceanu ��iatră arti�icia�ă,

dez�e�it �a � �artie ����, a��at �e strada
�o�nească, în s�aţiu� �erde din �aţa c�ădirii
�e�iona�ei S����� şi S�iru ��ăcintaru ��iatră
arti�icia�ă, dez�e�it �a �� iunie ���� în rondou� de
�a intersecţia străzii �ăzboieni cu strada �o�a
�a�că, azi dis�ărut�, ca şi a�e �ui �ico�ae �antu,
�i�ai� Sado�eanu şi �one� �ora, a��ate în co�ecţia
�uzeu�ui de �rtă �izua�ă �a�aţi. ���reună cu
scu��torii �onstantin �i�o�te şi �ustin �ăstase

��ucureşti� a rea�izat în ���2 basore�ie�u� în �iatră
arti�icia�ă �S�ortu��, a��at în incinta �o���e�u�ui s�orti�
��unărea�, �a�aţi.

�n do�eniu� artei bisericeşti, bun cunoscător a�
acesteia, a �ucrat iconostase, �i�ţuri ar�iereşti şi strane
�entru �atedra�a E�isco�a�ă din �a�aţi, �atedra�a
E�isco�a�ă din �onstanţa, �iserici�e �S�. �rei �erar�i�
şi �S�. �asi�e�, a�be�e din �a�aţi, şi �iserica din

�ăra�că

�u�tul lui �piri�o� �r��cea�u
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co�una �o�untari ��ucureşti�. �n ����, �a so�icitarea
�. �. S. �r�ie�isco� dr. �nti� �ica a� �o�isu�ui şi
�unării de �os, a rea�izat �entru biserica �ănăstirii
�ocoş - �u�cea, un ba�dac�in din �e�n de ste�ar �e
care sunt �ontate �atru �eda�ioane din �eta�, cu
re�rezentarea în re�ie� a S�inţi�or �ucenici de �a
�icu�iţe�� �otic, �nta�, �a�asie şi �i�i�.

�t�t în statuara de interior c�t şi în cea destinată
s�aţii�or de �or �ub�ic, �asi�e �edeş a �ani�estat o �ri�ă
deosebită �entru �or�ă. �ă�ăuzit de tradiţia c�asică a
scu��turii ro��neşti, ră��n�nd credincios sti�u�ui rea�ist,
e� a rea�izat �ucrări în care a �o�osit un �ode�a� �eneros,
e��resi�, care să dea i��resia de �iaţă trăită. �ne�e
scu��turi a reuşit să �e toarne în bronz, a�te�e au ră�as
�a stadiu� de ��i�s. �n �ortretistică a a�e�at �a ana�iza
�si�o�o�ică, a de�ăşit date�e �iziono�icu�ui, reuşind
să-şi �ersona�izeze �ode�e�e, să �e �ună în e�idenţă
�rinci�a�e�e �or trăsături.

���l�: �aria �a�da�ena �rişan, �rti�ti �ălă�e�i,
Editura �eridiane, ����� �a�entin �iucă, �� �ecol �e
arte frumoa�e �� �uco�i�a, Editura �uşatinii,
Sucea�a, 2���� �a�entin �iucă, �ic�io�arul ilu�trat
al artelor frumoa�e �i� �ol�o�a ���������,
Editura �rt ���, �aşi, 2���� �orne�iu Stoica,
�ic�io�arul arti�tilor pla�tici �ălă�e�i, Editura ��is
�ibri, �a�aţi, 2���� �orne�iu Stoica, �e�ti�e arti�tice
� �embri �i colaboratori ai �ilialei �ala�i a �� ��
�� �� care au fo�t� ���� � ����, Editura ��is �ibri,
�a�aţi, 2���.

�ama

�ictorul �icolae �a�tu

�ortret ����
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Cre�in�e �i �u�er�ti�ii
�u�ţi artişti ��astici născuţi în �a�aţi sau în

�oca�ităţi a�e �udeţu�ui, dar care trăiesc în a�te centre
cu�tura�e din ţară şi din străinătate, au ţinut în u�ti�ii
��-�� ani să �ină cu e��oziţii �ersona�e şi în oraşu�
de ob�rşie, �ani�estări desc�ise �ie �a �uzeu� de
�rtă �izua�ă, �ie �a �a�erii�e de �rtă ��ico�ae
�antu�. �n �e�u� acesta ei şi-au e��ri�at dra�ostea
şi recunoştinţa �aţă de �e�ea�uri�e nata�e, �ăc�nd
�osibi� ca şi iubitorii de �ru�os de aici să �e cunoască
o�era şi �reocu�ări�e dintr-un do�eniu at�t de nobi�.
�n r�ndu� acestora a�inti� �e �a�a �a��irescu-
�edi�an ��ucureşti�, �e�uş �ană ��ustra�ia�, �e�u
�ascu ��ta�ia�, �ar�en �oenaru ��acău�, �ure�ia
�udorac�e ��uzău�, �ure�ia �ă�inescu �Sibiu�,
�a�eriu �uşnea ��uzău�, Si�ona Soare ��er�ania�,
�odica �ostianu �E��eţia�, �ana �oşu� ��e��ia�,
�ariana �a�ri�ă �esa ��ucureşti�, �u�iniţa �adu
��acău� şi �i�iana �o�an ��ucureşti�. �n �ara
acestui an, o a�tă �ictoriţă, �ristina �u�ia �o�escu,
stabi�ită �a �orino ��ta�ia�, şi-a �rezentat o �arte din
creaţia sa �e si�eze�e �a�erii�or ��ico�ae �antu�.

�rtista �n. 2� dece�brie ����� a în�ăţat �a
�iceu� de �uzică şi �rte ��astice din �a�aţi, a�oi a

ur�at cursuri�e �ni�ersităţii de �rte ��eor�e Enescu�
din �aşi, �acu�tatea de �rte ��astice, �ecorati�e şi
�esi�n, s�ecia�izarea �rte te�ti�e, �e care a abso��it-o
în anu� 2���. �u�ă ce a �ucrat o �erioadă ca �ro�esoară
de Educaţie ��astică �a �coa�a �i�nazia�ă ��iron
�ostin� din �a�aţi, s-a îndre�tat s�re �ta�ia, unde a
studiat �a �ccade�ia di �e��e �rti di �atania, �e care
a ter�inat-o în 2���. �n �rezent �uncţionează ca
�ro�esoară �a �iceo �rtistico �ri�o din �orino. �
�artici�at de-a �un�u� ani�or �a �ai �u�te e��oziţii de
�ru� din �o��nia şi �ta�ia, �a �abere�e de creaţie de �a
�uciu�eni şi So�e�a, iar din 2��� a e��us �a toate
Sa�oane�e �i�ia�ei �a�aţi a ����.

�or�ată ca artist �ro�esionist �a �a�aţi, �aşi şi în
�ta�ia, �ristina �u�ia �o�escu a abordat deo�otri�ă
�ictura, �ra�ica, ta�iseria şi arta icono�ra�ică. �reaţia
sa a e�o�uat în cadre�e unui �i�urati� de �actură rea�ist-
si�bo�istă. �ucrări�e din actua�a e��oziţie, reunite sub
tit�u� ��redinţe şi su�erstiţii,� sunt de ins�iraţie re�i�ioasă
şi �aică, a�be�e cate�orii �iind caracterizate �rintr-un
�ronunţat caracter decorati�. �coane�e e��use, �ictate
în te��era �e �e�n, toate de ace�eaşi di�ensiuni �2� �
2� c��, sunt e�ecutate în s�iritu� tradiţiei �icturii
bizantine, res�ect�nd canoane�e i��use de er�inii în
�ri�inţa co��oziţiei scene�or bib�ice, a �oda�ităţi�or de
rea�izare a �ersona�e�or �as�ect �iziono�ic,

�f� cu�� �ara�c�e�a
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�esti�entaţie� şi a te�te�or care �e însoţesc. �asiunea
artistei �entru acest �en a� artei s-a născut încă de �e
�re�ea c�nd a �artici�at �a �ucrări�e de conser�are-
restaurare de �a �iserica din satu� �re�tu, co�una
�oiana �eiu�ui, �udeţu� �ea�ţ, de �a �ănăstirea �ea�ţ
şi de �a �ănăstirea �orezu, �udeţu� ���cea �anii ����-
����� şi a de�enit �er�anenţă în acti�itatea sa de �ai
a�oi. �ne�e din �ucrări se re�eră �a �itu� �ristic
���aşterea �o�nu�ui�, ��aica �o�nu�ui cu �runcu��,
��n�ierea �o�nu�ui�, ���ntuitoru� binecu��nt�nd�,
��nă�ţarea �o�nu�ui��, a�te�e îi e�ocă �e S�inţii ��osto�i
�etru şi �a�e�, S��ntu� �are �ucenic �i�itrie,
iz�or�toru� de �ir, S��nta �u�ioasă �arasc�e�a de �a

�aşi, S�inţii ���ăraţi �onstantin şi E�ena, S��ntu� �u�ios
Ste�ian �a��a�onu� ��ictat cu un co�i� în�ăşat în braţe,
considerat ocrotitoru� �runci�or şi a� �a�i�iei creştine�
�oaşte�e sa�e se �ăsesc în �iserica S��ntu� Ste�ian -
�ucaci din �ucureşti, ctitorie din ���� a �itro�o�itu�ui
�te�an a� �ării �o��neşti�. �na din icoane�e
consacrate �aicii �o�nu�ui, cea �cu şa�te să�eţi�,
denu�ită şi �î�b��nzirea ini�i�or î��ietrite�, neînt��nită
în icono�ra�ia ortodo�ă, îşi are ori�ini�e în �iserica
�o�ano-�ato�ică, ce�e şa�te să�eţi se�ni�ic�nd
durerea şi su�erinţa, iar �rin e�tindere, ea �ut�nd �i un
si�bo� a� �iecărei �ersoane care trece �rin necazuri şi
dureri. ���resionează în aceste �ucrări răbdarea şi
�eticu�ozitatea cu care autoarea a �i�urat c�i�u�
�iecărui �ersona�, �reocu�area �entru redarea deta�ii�or

�esti�entaţiei şi a� oricărui e�e�ent a� ansa�b�u�ui,
ec�i�ibru� co��oziţiona�, �inia �recisă şi ��ădioasă a
desenu�ui, ca şi cro�atica �ie, stră�ucitoare, asi�urată
�rintr-o �astă consistentă, uneori cu trans�arenţe de
acuare�ă. Sunt ca�ităţi de e��ri�are ��astică �e care
�e înt��ni� de a�t�e� şi în tab�ouri�e ins�irate din �odiacu�
��inezesc şi �ai a�es din �odiacu� Euro�ean ���nu�
��ine�ui�, ��nţe�e�ciune�, ��nu� �ocoşu�ui�, �E�e�ant�,
��erbec�, ��aur�, ��e�eni�, ��ac�, ��eu�, ��eşti�,
��ărsător�, �Să�etător�, ��ecioară�, ��a�anţă�,

�f� �mp� Co��ta�ti� �i �le�a

�eul

�ata cu părul �e foc
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�Scor�ion��, �recu� şi în �ortrete�e �e�inine
�rezentate ���e�anco�ie�, ��oa�na în roşu�, ��ata
cu �ăru� de �oc�, ��ata din �is�, ��ar�u� de �i�iac��.
�i�uri�e si�bo�ice a�e zodii�or re�rezent�nd ce�e �2
�onste�aţii sunt în �enera� ce�e cunoscute şi intrate în
conştiinţa �ub�ică, însă e�e sunt e�ecutate într-o
inter�retare �ersona�ă a artistei. Sc�e�a construcţiei
este întruc�t�a ase�ănătoare, a��nd �a bază o
�eo�etrie ri�uroasă, cu �or�e decorati�e in�enioase
şi de �are e�ect. �i aici �inia desenu�ui este �er�ă, iar
�entru �unda�, cu�oarea, de ce�e �ai �u�te ori a�bastru
de nuanţe şi intensităţi di�erite, este a��icată cu tuşe
�ise. �oti�u� bu�niţei, înt��nit într-un tab�ou de sine
stătător ���nţe�e�ciune��, este re�uat în ��rbore
�enea�o�ic�, re�rezent�nd un co�ac cu rădăcini�e
ad�nc în�i�te în �ă��ntu� străbun, �ă��nt din care se
i�esc şi �ri�esc s�re noi oc�i s�rede�itori de bu�niţă.

�e ra�uri�e �ui �e��ează, de ase�enea, a�te surate
a�e acestora. Sensu� si�bo�ic a� co��oziţiei este
e�ident, iar a�bastru� �unda�u�ui şi �una ��ină de �e cer
sunt în �ăsură să strecoare în su��etu� �ri�itoru�ui un
senti�ent de �inişte, deşi în rea�itate, aceste �ăsări de
noa�te dau senzaţia unor �iinţe stranii, �iind asociate
în credinţa �o�u�ară cu nişte �esa�eri ai �eşti�or
tra�ice. �a �ristina �o�escu, bu�niţa re�rezintă un
si�bo� a� înţe�e�ciunii şi cunoaşterii, sensu� �iind �ai
a�ro�iat de ce� a�ut în ��ina antică, de �ita�itate, �orţă
şi ener�ie.

�ortrete�e e��use �ar a �i a�e unei sin�ure �ersoane,
artista ur�ărind de �a�t să redea  une�e senti�ente şi
stări �rin care trece �ersona�u�� ��ndrie, �e�anco�ie,
�isare,  în��ndurare. �ccentu� nu cade �e sonda�u�
�si�o�o�ic, ci �ai �u�t �e as�ectu� �izic şi �esti�entar,
�e o anu�ită coc�etărie �e�inină, de unde şi �u�ţi�ea

�oti�e�or decorati�e �o�osite. Este de re�arcat totuşi
sensibi�itatea �rota�onistei, �ineţea co�oria�u�ui şi
strădania �ictoriţei de a aduce în �ri�-��an i�a�inea
unui c�i� ��ăcut.

���ată �a �ri�a e��oziţie �ersona�ă desc�isă în
oraşu� nata�, �ristina �u�ia �o�escu a �ăcut o i��resie
bună cu �ucrări�e �rezentate. �n seara �ernisa�u�ui,
�a�id Sa�a, �reşedinte�e �i�ia�ei �a�aţi a ����,
�ro�esoru� ei de �a �iceu� de �uzică şi �rtă ��astică
�azi, �iceu� de �rte ��i�itrie �uc�in��, şi-a e��ri�at
bucuria �entru e�o�uţia �ostei e�e�e, s�er�nd să �ai
aibă �ri�e�u� ca în �iitor să-i desc�idă şi a�te �ani�estări
de acest �e�. Este şi ceea ce îşi doresc iubitorii de
�ru�os din �a�aţi, care ştiu să-i a�recieze ta�entu�, �aru�
şi rodu� �uncii �e tăr��u� �erti� a� artei.

��ul c�i�elui

�rbore �e�ealo�ic

�eme�i
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C��N�C�

�n cartea �ictoriei
�i�escu, �eri�a �e�ti�
me�telor �Editura �etta,
�ucureşti, 2����, ne atra�
atenţia �oarte accentuate�e

ana�ize în re�istru �iric ce �ri�esc, e�ina�ente,
�eno�enu� te��ora�ităţii şi toate ce�e situate în
�rob�e�atizanta �ro�i�itate a sa. Subti�e�e sau
�ai �uţin subti�e�e su��icieri �etrecute au natura
e�idenţei, �iind re�ie�ate cu deosebită intensitate.
�ne�e iubiri au �ăsat e�idente ur�e şi continuă să
acţioneze cu��a dere��ant asu�ra �aturii sensibi�e
a indi�idua�ităţii �oetice. �ureri�e
sunt �ari, ast�e� înc�t con�eră
�oe�e�or un ton a�ro�iat structurii
e��resioniste, �oarte �ătrunzător�
����betu� tău� î�i de��asează
ini�a s�re drea�ta� î�i sc�i�bă
a�a de înc�inaţie a s�ai�ei�
z��betu� tău �ă t�răşte �rin
�ieţe�e� �oţi�or de i�uzii din oraşu�
tristeţii� unde doar noi a� �utea �i
�ericiţi� ins�ir�nd aburu� narcotizant
urc�nd� din artere�e ce�or ce zac
�e ţăr�, ce�or ce nu� s-au te�ut
de �oarte� z��betu� tău î�i
înc�eştează s�n�e�e� de trunc�iu�
�iecărui co�ac� trec�nd �e ��n�ă
noi cer�ndu-ne o ţi�ară, un �oc�
aruncat a�oi ne��i�ent �e
duşu�e�e�e� �ibr�nd sub �aşii �rei ai în�eru�ui�
�enind să �ă scoată� din ��eare�e unei iubiri
i��osibi�e.� ��eri�a �enti�ente��r�. Senzaţia
e�e�erităţii ��a�e�ante este �unctu� de ��ecare
do�inator a� discursu�ui �e care ni-� �ro�une
�ictoria �i�escu în �rezentu� �o�u�. �ccente�e
�asiona�e au un caracter nedisi�u�at, �arcă �entru
a sub�inia �ro�unzi�ea şi i��ortanţa acestor
des�rinderi cu caracter de-a dre�tu� iniţiatic�
��inerii dansează cu �oartea� �e �iru� întins dintre
soare şi �ună� dansează ru�ba, c�a-c�a, tan�o�
cei de �os �ri�esc �ascinaţi� �oa�ne, ce �ru�os
dansează� tinerii cu �oartea� �e �iru� încins �a roşu�
dintre ini�a �ea şi a ta� un dans e�tre� �a �are
înă�ţi�e� �ără ��asă de si�uranţă� doar �a�no�ii
a�be şi roz� ce cutezători, ce nebuni tinerii aceia�
c�e��ndu-ne să �e �i� a�ături...� oc�ii �i se

u�ezesc� de �erbe�e de �u�ină ţ�şnind� din tru�uri�e
�or încordate� odată cu s�n�e�e� cur��nd s�re �ă��nt
ca un co�or roşu� �e care �ăşeşte ti��u� carbonizat.�
��e �iru� �ncin� �a r��u�. �ranscendenţa însoţeşte
constant osci�ări�e �eri��u�ui �rin �iaţă. �a�ori�e ini�ii
ins�iră trasee�e esenţia�e, �oarte �rust descrise în
�eri�a �e�time�telor, cu certe accente su�erioare.
�ea�itatea este trans�i�urată estetic, rezu�t�nd o
��ura�itate de re�rezentări �enite să atra�ă atenţia.
�e �u�te ori, �ecinătatea �ării st�rneşte turbionu�
a�intiri�or. �ese în e�idenţă ec�ectis�u� date�or ce
�o�u�ează �ersuri�e �ictoriei �i�escu. ��ediat

reco�noscibi�ă, natura i�berbă,
c�asi-�antastică a boe�ei, într-un
abso�ut re�arcabi� �oe�� ��a, �ă
�ot duce în oraş� în �ie�ea �ea
în��orată,� scurtă şi deco�tată�
să-�i cu��ăr un ţi�aret de
c�i��i�bar� sau o brăţară din aur
�ec�i� de �a un bătr�n c�o�otar�
�ă �ot duce să �robez un ie�ure
cu �oben� sau un canar� să-i �iu
co�i�ie� ori să intru în c�rciu�a de
�e ce�ă�a�t �a�� să beau �icori
�o�ati�e� ��n�ă bărbaţi sin�uri
în�ur�nd �rintre� rotocoa�e de �u�
�erde� să-�i arunc tru�u�
în�ierb�ntat� în �i��ocu� �aitei �or
��ă��nde, ui�ite� unu�, desi�ur, se
�a �u�ta �entru �ine� sau cu �ine,

�ornind �e ur�e�e �e�e� �rin oc�iu� de �ea� s�art�
�ă �a ur�ări no�ţi şi zi�e� �rin cataco�be�e s�n�e�ui
rare�iat� a�e oraşu�ui cu ��as ade�enitor, stră�ucind�
ca o sabie de �o�edo.� ��ia�a ca � �e�eie �i�er��.
�ntrea�a ��eiadă a cople�irilor din �o�u� este redată
�rin inter�ediu� unor te�te �irice de incontestabi�ă
�a�oare, acordate cu autenticitatea �er�ori�or inti�e.
�a �ina�, �erenitatea si�bo�uri�or �ui E�i�e �er�aeren�
��n bărbat c�ntă �a �ar�ă� în �i��ocu� străzii� trec
�aşini, tra��aie, bicic�işti� �rin acorduri�e rare, dia�ane�
o �asăre coboară ciu�u�ind corzi�e înroşite� corzi�e
oraşu�ui tentacu�ar �ibr�nd� sub �or�ota �ii�or de
oa�eni� absenţi sau �rezenţi �a �ro�ria resuscitare�
unii se o�resc în �aţa bărbatu�ui cu c�i� de �u�tur� în
�aţa �e�eii cu ca� de �eduză� �u�canu� izbucneşte din
te �iri ce� într-o �i�bă necunoscută� cei �ai �u�ţi îşi
continuă dru�u� s�re �oarte.� ��ra�u� tentacu�ar�.



Res�o�sa��l�tatea �e�tr� �ra��e� co�ţ���t�l o�����lor�
ar���e�telor sa� ��rer�lor a�arţ��e� �� e�cl�s���tate�
a�tor�lor�
�ater�alele �r���te� ���l�cate sa� �e���l�cate� �� se
��a�o�a��� Redacţ�a re��ste� �� ����rt��e�te ��totdea��a
�de�le co�ţ���te ��  te�tele ���l�cate�
�lte detal��  des�re act���tatea �e�tr�l�� ��lt�ral
�����rea de �os� �alaţ� �ot � � a�late �e �a���a �e� a
��st�t�ţ�e� �����ccd��ro� sa� �e �a���a
de �ace�oo� Centru� Cu�tura� �unarea �e
��� �a�ati� �r���a �arţ�al� a re��ste� se
��se�te �e s�te��l ��st�t�ţ�e��
Re��sta �un�rea �e ��� este �e��r�
����R ��soc�aţ�a ���l�caţ��lor ��terare
�� a �d�t�r�lor d�� Ro����a��

�e�at�c�:
��ie��rie ��1� � �ate�atic� �i �iteratur�
�ece��rie ��1� � �����iu� �in �area �ea�r�

�����R: ��N������ �������N ������
�re�e�inte� C����� �����

��N�R�� �����R�� ���N�R�� �� ����
�ana�er� ���rina �������

��orinazaarina��a�oo.co�

�tr� �o��easc�� �r� ��� �alaţ�� cod� ������
tel�: ���� ������� �a�: ������� e��a�l: o���ce�ccd��ro

���N: ���� � ����

���: �na �iana �����������
��le�ere �� corect�r�: �aura ���������E, �na �iana �����������
�o�erta � - �oto �arian �e�e�a

��� s��ar:

�icolae �acalba�a - �� �, �cri�oare către feciorul meu� Cri�a� �� �u�e�ea�u- �� �,
�� �a�uarie ����� �a� �me�eu �ăzăre�cu � �� �� �i�eri� �� iu�ie ����� ��cep���
�i� zori� �i�ai �eli� - �� ��, Cea �e a ���a �epublică� ��eor��e �acalba�a - �� ��,
� �ecembrie ���� � � zi c�t i�toria �eamului rom��e�c� ��i�ă �azare � �����
�o�ume�tul �părătorii �ra�ului �ala�i����Cor�eliu �toica - �� ��, ��� �e a�i �e
rela�ii �iplomatice �i�tre �om��ia �i �urcia� �azare��b�ula �ulte� � �� ��, �larma
timpului �e co��um� �le�a �arapiru � �� ��� �eo� �e�i�c�i� �utoportret - �� ��,
�a�ile �ol�i����� Co��ta�ti� �oca��ri�cu � �� ��, �ări�tele �aleriu �� co��tii��a
co�tempora�ilor���� �r��o�el �u�u - �� ��, �emoriu �e �itua�iu�ea �e�orocită a
�ortului �alatz �e la ��������� - �� ��, �ecioara �e fier� �ioleta �o�e�cu - �� ��,
�i�colo �e patul armei� �umitru ����el � �� ��� Cuiburile �e r���u�ică ������
�oa� ��� �ofa� - �� ��, �le�ei �atee�ici� �a�u �o�oc - �� ��, �ic�io�ar arti�ti
pla�tici �ălă�e�i ���� Cor�eliu �toica � �� ��, �orp�oc�roma� Cor�eliu �toica -
�� ��, �alori ale i�imii� �cta�ia� �i�alcea - �� ��






