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b.   Niveluri culturale la Vaslui 
E o încercare riscantă care va stârni comentarii care mai de care

mai aprige și jignitoare, fie și în particular. Totuși:
1. Sunt (de fapt, nu sunt, dar vreau să nu exclud pe al�ii, a căror

activitate de acest gen no cunosc) acei care au stat de vorbă cu
președin�i de stat, cu prim miniștri, cu cele mai înalte fe�e bisericești cu
academicieni și mari oameni de cultură ai na�iunii române și al�i destui
din străinătate. Pentru asta a(u) depus eforturi excep�ionale, dar mai
ales lea(u) transmis învă�ăturile lor prin televiziune, radio, ziar, revistă.
Ca să împlinească o misiune a sor�ii a(u) înfiin�at și o revistă
interna�ională cu peste 871 de colaboratori din 4 continente… la Vaslui.

Destui au crezut că există cel mai mare jurnalist vasluian din
toate timpurile. Nu știu dacă a fost „singur printre poe�i” (M. Sorescu)
dar printre ziariști, da.

Lam tot situat și pe Th. Codreanu, în literatură, nu și în
jurnalistică, tot pe acolo, dar cade mult la categoria universalitate.

2. Nivelul superior al lumii localliterarculturale cu prezen�e și
în plan na�ional, reprezentat de creatori de mare merit ca acad. AOȘR,
dr. ing. Avram D. Tudosie, prof. dr. Vicu Merlan, prof. Costin Clit (care
sunt destul de izola�i de „garda veche”), prof. Th. Codreanu (cel care
dirijează gloria), prof. Dan Ravaru (reputat istoric local), dr. Valeriu
Lupu (eseist adevărat), prof.dr. Pavel Toma, dr. Lauren�iu Chiriac (cu
sabie incultă deasupra capului), poe�ii Gabriela Ana Balan, Petruș 
Andrei, Dorina Stoica și poate câ�iva al�ii, printre care și Daniela Oatu,
Mihai Apostu ori Simion Bogdănescu. Desigur nu vreau un inventar
ci o exemplificare. Oamenii aceștia au operă, chiar de valoare, se afirmă
puternic întrun domeniu (știin�ific sau artistic) de care se ocupă în
deosebi. Că sunt sau nu în Agora, se mai vede la câte o manifestare
publică, necesară nu pentru publicul restrâns, mereu același și dedicat,
convocat pentru a le observa progresele (cu laude pregătite) și pentru
a fi diseminate în presă. Care presă actuală jude�eană, (cu excep�ia unei
singure publica�ii) le dă cu tifla și nici nui mai pomenește de loc. Destui
sunt abona�ii „bugetari”.

(Continuare în pagina 2)

„Un om care șia depășit prin valoare timpul
său, prin operă pe contemporani, prin revistă grani�ele
�ării, prin muncă mereu sa depășit pe sine însuși.

Am scris mereu că fără prof.dr. D.V. Marin – 
jurnalistul, despre Vaslui nu sar fi auzit mai nimic, fără
omul de televiziune nici atât, fără ac�iunile sale publice
locul și valorile ar fi fost mult mai sărac ilustrate. Fostul
Președinte al României, Emil Constantinescu observa
că a avut, și are spun eu, harul „de a face”! Și face bine
ceea ce face în Pantheonul culturii na�ionale și 
universale!

Dan TEODORESCU 
Președintele LSR  Filiala Iași  Nord Est, membru

UZPR, APSR și AJRP 
Iași, Romania  20 decembrie 2021
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Mai includem aici, cu mari rezerve, pe cei ajunși la
mare îngrămădeală, membri ai Uniunii Scriitorilor din
România. Repetăm, cu mari rezerve, pentru că unii au
ajuns în această organizare pe baza a două trei volume cu
crea�ii nemen�ionabile, prin apartenen�ă politică, sau prin
sistemul de  protec�ie a mai marilor sau so�ilor influen�i 
(Cașai în USR). Cineva ca A.D. Tudosie, na fost primit.
Aici e și o castă… închisă.

3.  E nivelul cultural al ambi�ioșilor, cu sau fără talent,
careși descoperă aptitudini creative în lungi pomelnice. Ba,
mai e și un plagiator patentat ca Nicolae Ionescu (cum, nu
sa autoinclus eternită�ii?). Nu lipsesc titluri„apetisante”
ca „vie�i dedicate eternită�ii”, „Arpegii…”, „…pentru istorie”,
etc. E o subcategorie generată de impulsul sim�irilor proprii
pe care le lăudăm și le eviden�iem, a experien�ei de via�ă, a
prieteniei și comuniunii de idealuri (chiar din vremuri…
tare socialiste). Carteaemblemă vasluiană „101 vasluieni
pentru 100 de ani”, 414 pag, 2019, include pe Ioan V.
Maftei, Dumitru Andrei, so�ii Bulai, Viorica Ispir, prof. C.
Afrăsinei și… mul�i al�ii (pentru că aici e… mul�imea). Și
ei fac parte din istoria unei societă�i cu visuri culturale și
acces la metafore. Și dacă scot câte unul sau mai multe 
volume e spre lauda lor. De ce să nui remarcăm?

E interesantă și cealaltă subcategorie: limbiștii de
ocazie ca Th. Pracsiu, Gruia Novac, … cei care neapărat
prefa�ează (cu merite inventate, la greu), cei care prezintă
și dau un fel de verdicte de „înaltă” valoare. Dacă acestea
ar fi pe merite nici nu iam putea bănui de această
apartenen�ă.

Ce e trist, e că sa format un cerc închis care: a) nu
promovează tineret valoros, pentru că nu cunosc
chestiunea, și nu mai pot (pensionari sau mor�i), nici nu vor.
b) izolează public pe cel care nu este din cercul viermuitor
al lor; c) sunt  abona�i la �â�a bugetului, că tare se mai ajută
unii pe al�ii; d) pot împiedica hotărât stimularea valorilor
contemporane, chiar în aceste amare vremuri pentru limba
română.  Ca  și  comuniștii dintre care provin (unii au fost
și ciripitori), lovesc prin OMISIUNE. Veche și păgubitoare
tactică deși în aceste vremuri ar fi trebuit abandonată. Dar
ei atâta pot.

4. Există și acest nivel reprezentat de recitatori ca Dan
Ailincăi, Iolandina Ivan și foarte mul�i al�ii care mai intre
prind câte ceva la nivelul localită�ilor lor. Până la urmă e
categoria de pe care răsare pâinea ziariștilor, care se mai
anină de col�uri ale culturii, cam rar și păgubos. Sunt de
laudă și aceștia.

Facem alăturare de Ion Mâcnea (Vetrișoaia), Mihai

Andon (Berezeni), Ion Diaconu  (Vutcani +), Marin Rotaru
(Giurcani +), Vasile Fînaru (Băcani), Jorj Dulgheru
(Alexandru Vlahu�ă), Ioan Hodaș (Codăești), Ionel Dorin,
cei care fac importante  eforturi financiare, creative și de
alte genuri (culturale) pe banii, munca, ambi�ia lor, pe
sănătatea lor. Oameni de toată lauda, embleme pentru
comunită�ile lor, și destul de ostraciza�i. 

Numai că închiderea de tip comunist, cu omisiunea
deliberată a altor valori e spre paguba creatoare, a emble
mei sociale a vasluienilor, care iau cunoștin�ă (mai ales din
presă) nu de valori, ci de violatori, be�ivi, criminali,
proxene�i și alte categorii  negative din „locul unde nu sa
întâmplat nimic” (Sadoveanu). Că aduci în jude� 111 valori
na�ionale pentru Vaslui, 514 p.,Iași, 2019, nu mai contează
prea mult, în context.

Se detașează Bătălia pentru VasluiRO, Iași, Pim,
2020, 738 p. cu valorile na�ionale infuzate aici.

Artele vizuale sunt slab reprezentate în acest jude�.
Nici nu prea are cine săi stimuleze pe artiști, nici publica�ii
care săi „arunce în luptă” adică săi facă mai cunoscu�i fie
în domeniu, fie la niveluri superioare, pentru că în afară de
Meridianul Cultural Românesc nu există nici o altă revistă
cu o valoare mai consistentă. Prin compara�ie, Bacăul are
Ateneu, Plumb, Cadran Cultural, ș.a., Iașul are aproape 10
reviste printre care Scriptor, Booklook, revista Ligii Scri
itorilor și altele, Gala�iul alte vreo 5, și putem continua. Iată
de ce nominalizările vasluiene sunt destul de pu�ine: pictori
Gheorghe Leteanu, Dionisie Gradu, caricaturistul (cel mai
mare din toate timpurile pentru Vaslui) și autor de aforisme
Nicolae Viziteu, sculptor Gheorghe Alupoaie (cam retras
din cauza vârstei, bolilor, necazurilor) autorul, printre al
tele, a unui bust eminescian extrem de bine realizat, ilus
trator de carte Cătălin Sîmpetru, o artistă plastică mai
cunoscută Viorica Ghenghea (are și un cenaclu artistic îm
prejurul său). Poate ar trebui să nominalizăm compozitori
(Dumitru Jijie, Marcel Iorga), interpre�i de muzică ușoară
(Doina Moroșanu) și populară (Silvia Ene, Mariana
Carnaru, Nadia Duluman, Genoveva  Porumb).

Ne lovim, însă de acel pomenit blestem: din cauză că
au „emigrat” de prin aceste locuri (cu care nici nu mai �in
legătura ca în cazul Alexandrei Nechita) nu putem credita
cu vreo contribu�ie la via�a culturală a zonei decât pe cei
nominaliza�i mai sus. Neam exprimat întotdeauna că luăm
în calcul doar pe cei care de aici pentru cei de aici produc
spiritual și cu oarecare folos pentru acești oameni, mereu
părăsi�i de materia cenușie care sa ivit pe aceste meleaguri. 

(Continuare în pagina 3)
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Cultura ca valoare umană.
Componentă a personalită�ii �ine de mediu pentru că momentul

actual nu favorizează nici persoane, nici talente, nici genii.
Ca orice om să aibă o valoare în societate trebuie să aibă OPERĂ și

ceva AVERE, prima ca dovadă de talent, cealaltă ca o condi�ie a
independen�ei și libertă�ii de crea�ie. Arta la comandă nu înseamnă libertate
de crea�ie. Desigur mai sunt și alte elemente, dar acestea sunt esen�iale. 

Opera înseamnă eforturi suplimentare pentru crea�ii folositoare
mul�imilor fie că acestea sunt comunită�i compacte, fie unor popoare
întregi; ieșirea întrun „exterior” face parte din afirmarea în Agora.
Diversitatea operei �ine de câte domenii ale vie�ii sociale există în con
temporaneitate, ba chiar și altele noi. Din conceptul de „cultură” nu
pot fi excluse crea�iile literare (de orice fel), jurnalistice, istorice,
cercetări știin�ifice și, până la urmă, orice folosește progresului uman.

Averea �ine de origine familială dar mai ales de priceperea de a
aduna ban cu ban, de a construi pentru „produc�ie”, de a ob�ine plus
valoare prin angaja�i, de a valorifica roade ale inteligen�ei, talentului,
darurilor naturale (câ�i interpre�i de muzică populară sau ușoară, ca
să nu mai vorbim de tot felul de modele, de scamatori, chiar ho�i de
meserie, care au reușit să adune averi substan�iale). O discu�ie aparte
este legată de oamenii de afaceri. Averea nu creează talent dar talentul
este sursă pentru avere.

Pentru că cele două mari merite sociale sunt rare, și purtătorii
acestora sunt rari, uneori unici, înzestra�i cu suferin�a crea�iei și cu pu
terea de a lupta pentru idealurile lor. Cei fără aceste calită�i ratează,
sau pur și simplu dispar.  

Vasile Alecsandri, Alexandru Macedonschi, G. Călinescu sunt
exemplele reprezentative  din toată istoria noastră.


Schi�a de mai sus urmărește nu o clasificare  ci  semnale pentru

eforturi de natură culturală, suplimentară ale unor talente de pe
cuprinsul acestui jude�.
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Pe 26 noiembrie 2022, în sala de spectacole a Cercului Militar
din Iaşi a avut loc o nouă manifestare culturală dedicată, de data aceasta,
Bucovinei şi românilor de pretutindeni!   

Organizatorii manifestării au fost Liga Scriitorilor Români 
Filiala IaşiNord Est,  Cenaclul de literatură şi pictură „Octav Băncilă”
al Cercului Militar Iaşi, Uniunea Creatorilor Profesionişti  Sucursala
Iaşi şi Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România  Filiala Iaşi. 

În debutul evenimentului, în cinstea zilei de 1 decembrie, Ziua
României şi a românilor de pretutindeni,  eleva de numai 13 ani, Karla
Ursu, a intonat Imnul României, iar în continuare sa derulat conferinţa
cu tema „28 noiembrie 1918  Unirea Bucovinei cu România”,
prezentată în faţa unui numeros public de ing. Solo Rotenstain. Au
urmat lansările de carte cu trei autori, ei fiind 

Solo Rotenstain  cu volumul de debut „Semnificaţii şi mister
în zilele iernii astronomice”,  Petronela Mocanu  cu volumul de poezie
„Între soare şi nori” şi  Dan Teodorescu  cu al 32lea volum din ultimii
7 ani, "Legământul din cuvinte". Cărţile puse în dezbatere publică au
fost prezentate de Ilie Serediuc, Martha Eşanu, Silvia şi Ioan Hodaş,
Corina MateiGherman, Romeo Romila, Calistrat Robu şi poeta din
stânga Prutului (din oraşul Bălţi  Republica Moldova), prof. Veronica
RusuBucico, semn că acţiunea culturală intitulată „Cuvântul care ne
uneşte” continuă şi la Cercul Militar Iaşi, la acest sfârşit de toamnă.  

În cuvântul său, Dan Teodorescu a mulţumit publicului pentru
prezenţă şi a anunţat că începând din acest an, în urma împlinirii a 55 ani de
activitate culturală, a hotărât înfiinţarea unui premiu special care îi va purta
numele, iar în 2022 acest premiu ajunge la fraţii Moise, trei elevi eminenţi
de la diferite şcoli din Iaşi, cei care, nu cu mult timp în urmă, au primit 4 de
DA în cadrul emisiunii „Românii au talent”, de la Pro TV. 

Evenimentul derulat la Cercul Militar Iaşi a avut şi un impor
tant program artistic, cu multe momente dedicate bucovinenilor din
Cernăuţi şi şi din judeţul Suceava, dar şi fraţilor români de pretutindeni.
Au primit aplauzele publicului Silvia Aboaice, Adi Gegiuc, Ovidiu
Enea, Aurel Niamţu, Karla Ursu, Rodica Murgu, Iulian Găluşcă, fraţii
Moise (Giuliana Maria, Lorenzo Marian, Francesco Gabriel), Valeriu
Rudolf, apoi Corala „Lirica” (dirijor: Nuşa Apostol), Grupul
„Garofiţele” (coordonator: Liliana Costea) şi noua Trupă de Teatru 
„Arlechino” (coordonator: Rodica Murgu).

Moderatoarea evenimentului a fost scrtiitoarea Corina Matei
Gherman, iar la capitolul „FotoVideo” sau evidenţiat Calistrat
Robu, Ioan Vârlan, Mariana Teodorescu, Alina Moise, Ciprian Ursu,
Dan Teodorescu. 

Sonorizarea manifestării a fost asigurată de Bogdan Iordache.
Partenerii  media ai evenimentului cultural din Dealul Copoului au fost
Radio România Iaşi,  TeleMoldova Plus Iaşi, Publicaţia de sport şi cultură
„Sport Fan Club”, Agenţia de Presă „Aşii Români” şi ziarul "Vocea Ta" (din
Nürnberg, Germania), Revista „NordEst Cultural�,  Asociaţia Jurnaliştilor
Români de Pretutindeni (AJRP  din Montreal  Canada), Sighet Online,
Meridianul IaşiVasluiBacău, Mangalia News, Confluenţe literare /
Bumerang literar (Sydney Australia). 

Pe 10 şi 17 decembrie organizatorii menţionaţi anterior vor
derula alte manifestări culturale la Cercul Militar Iaşi, iar pe 28 decem
brie, de la ora 14, Hotelul Moldova din Iaşi va găzdui Gala Laureaţilor
Culturii Ieşene 2022 (ediţia a patra) şi un frumos program de Prereve
lion, cu artişti de primă mână în faţa celor prezenţi!

Dan TEODORESCU

MANIFESTARE CULTURALĂ
DEDICATĂ BUCOVINENILOR ŞI

ROMÂNILOR DE 
PRETUTINDENI!                                            

PREMIILE ANUALE ALE ZIARULUI NOSTRUPREMIILE ANUALE ALE ZIARULUI NOSTRU
Înștiin�ăm pe to�i cititorii, abona�ii și colaboratorii noștri că și în acest an acordăm PREMIILE ziarului, pentru cate

goriile anun�ate.
Estimativ premia�ii din anul 2021, au deja unele avantaje în fa�a noilor concuren�i.
Cu ocazia primului număr festiv din 5 ianuarie 2023, vom publica și clasamentul și premiile oferite. 
Rugăm primarii să ne trimită informa�ii care săi situeze cât mai aproape de fruntea clasamentului, iar pe colaboratori

să  fie cât mai constructivi.
Director general,

Prof. dr. Dumitru V. MARIN



Este rost de călătorii înde
părtate, cel pu�in la nivel de

plan. Lucrurile se pot răsturna
datorită unor prieteni sau datorită
unor persoane din anturajul profe
sional. Este bine să iei propriile tale
decizii, după o analiză atentă a
situa�iei socioprofesionale în care te
afli. Dialoguri și reuniuni importante
cu șefi și autorită�i. Există
animozită�i în domeniul profesional
în care activezi.

Ești foarte solicitat de către
șefi și autorită�i. Atât la ser

viciu, cât și acasă în mediul familial
se conturează reuniuni și discu�ii im
portante. Dar, în culise există detalii
ascunse, inten�ii defavorabile �ie
mascate bine cu vorbe dulci. Vocea
ta interioară, te anun�ă când este bine
să te retragi dintro conversa�ie sau
dintro interac�iune cu ceilal�i.
Rela�iile cu prietenii sunt provoca
toare.

Rela�iile cu prietenii sunt
dinamice și destul de

obositoare. Temele principale de
dezbatere se referă în mod special la
personalitatea ta și la felul în care
rela�ionezi cu ceilal�i, plus proiectele
comune cu persoanele din anturajul
profesional. Evită dialogurile ample,
ascultă mai mult și vorbește mai
pu�in, lasă deciziile majore și promi
siunile pentru o altă perioadă. Apar
informa�ii deosebite.

Ai nevoie de odihnă în
primele zile ale acestei

săptămâni. Se pot eviden�ia afec�iuni
vechi, de aceea fii prudent și
îngrijeștete pe îndelete. Pe de altă
parte, sunt posibile dialoguri tăinuite
cu persoane de încredere din antura
jul apropiat. Informa�iile ob�inute
acum pe căi neconven�ionale î�i vor
fi de mare ajutor întrun viitor
apropiat. Evită să�i divulgi planurile
de viitor.

Sunt zile bune pentru
schimbări personale. Rezervă

momente și gândeștete cum anume
dorești să se desfășoare via�a ta de
acum încolo, ce anume vrei să rea
lizezi concret și ce fel de rela�ii ai
nevoie să dezvol�i. Este posibil să�i
displacă ceea ce î�i spun ceilal�i,
cumva eviden�iind aspecte mai pu�in
lăudabile existente în structura ta
interioară. Re�ine ce î�i este de folos și
operează schimbările necesare.
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H O R O S C O P
8 dec. 2022 – 14 dec. 2022

Taur   (21  apr  -  21  m a i )

Gemeni  (22  mai  -  21  iun)

Rac (22 iun - 22 iul)

Leu (23 iul - 22 aug)

Fecioară (23 aug - 22 sept)

Săptămâna debutează cu
aspecte financiare, mai

ales cu cheltuieli pentru cele nece
sare traiului cotidian. Surprizele pot
fi de propor�ii la sec�iunea câștiguri
din munca proprie. Primești bani,
însă și cheltuiești mult. Evită să
vorbești prea mult și controlează�i
reac�iile. A doua parte a săptămânii
este marcată de rela�iile familiale și
de treburile domestice. Acasă în
familie este forfotă.

Berbec (21 mar - 20 apr)

DGASPC VASLUI, PREMIATĂ PENTRU
PROCESUL DE

DEZINSTITUŢIONALIZARE A COPIILOR
CU DIZABILITĂ�I ÎN CADRUL GALEI

„DREPTUL DE A FI
DEZINSTITU�IONALIZAT”

Cu prilejul Zilei interna�ionale a Persoanelor cu Dizabilită�i,
în data de 5 decembrie a.c., Consiliul de monitorizare a implementării
Conven�iei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilită�i și
Comisia pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte și
minorită�i din Senatul României au organizat, la Palatul Parlamentu
lui, Gala ”Dreptul de a fi dezinstitu�ionalizat”, eveniment  în cadrul
căruia au fost decernate premii Direc�iilor Generale de Asisten�ă
Socială și Protec�ia Copilului care au înregistrat cele mai multe 
exemple de succes în procesul de reintegrare a copiilor și persoanelor
adulte cu dizabilită�i în perioada 20192022.

La categoria „Copii”, jude�ul Vaslui sa clasat pe locul II la
nivel na�ional, cu un număr de 28 de reintegrări ale copiilor cu
dizabilită�i ocroti�i în sistemul de protec�ie specială.

„Distinc�ia de merit acordată de către Consiliul de monito
rizare și Comisia pentru drepturile omului din Senatul României
certifică consisten�a activită�ii derulate de către DGASPC Vaslui. Însă
reușitele profesionale nu ar fi posibile fără sprijinul permanent al 
Consiliului Jude�ean, al institu�iilor locale care interferează cu zona
asisten�ei sociale și, nu în ultimul rând, al organiza�iilor neguverna
mentale. Ne onorează că ne situăm în fruntea clasamentului în ceea
ce privește procesul de dezinstitu�ionalizare a copiilor cu dizabilită�i
și vă asigur că recunoașterea publică a rezultatelor muncii colectivului
de specialiști pe care îl coordonez constituie o validare a modulului
de lucru și a dedicării dincolo de grani�ele profesionalismului”, a sub
liniat DragoșAndrei Cazacu, director general al DGASPC Vaslui.

Gala „Dreptul de a fi dezinstitu�ionalizat” sa bucurat de par
ticiparea următorilor reprezentan�i ai institu�iilor de la nivel central:
Gabriela Firea, ministrul Familiei, Tineretului și Egalită�ii de Şanse;
Elena Tudor preşedintele Autorită�ii Na�ionale pentru Protec�ia Drep
turilor Copilului și Adop�ie (ANDPCA), Paul Stănescu 
Vicepreședinte al Senatului României, Vișinel Bălan Vicepreședinte
ANPDCA; Cristian Vasilcoiu  secretar de stat în Ministerul Muncii;
Anca Dragu  președinta Comisiei pentru drepturile omului, culte şi
minorităţi din Senatul României; reprezentanţii Consiliului de 
Monitorizare şi ai Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului din ţară.

DGASPC Vaslui a fost reprezentată de către doamna 
RoxanaSimona Hriscu, director general adjunct protec�ie socială.

„Premiul acordat în cadrul Galei reprezintă o recunoaștere a
activită�ii de asisten�ă socială de la nivel jude�ean desfășurată de o
echipă de specialiști dedica�i profesiei și misiunii de ajutorare, care
permanent caută resursele necesare și își orientează ac�iunile în
direc�ia creșterii calită�ii serviciilor sociale și a gradului de răspuns la
nevoile comunită�ii vasluiene. Reforma în domeniul
dezinstitu�ionalizării copiilor la nivelul jude�ului Vaslui sa finalizat
în anul 2007 prin închiderea ultimului centru de plasament de tip cla
sic, astfel încât, în prezent, copiii beneficiari ai unei măsuri de
protec�ie specială sunt îngriji�i în familia extinsă, substitutivă sau în
case de tip familial. 

În ceea ce privește sistemul de protec�ie a persoanei adulte
cu dizabilită�i, la acest moment, asigurăm servicii de găzduire pentru
600 de reziden�i. De aproximativ 4 ani suntem întrun amplu proces
de restructurare acest domeniu, sens în care am accesat toate
oportunită�ile de finan�are și implementăm  proiecte in valoare de
peste 65.000.000 lei care au drept scop închiderea centrelor de mare
capacitate și înfiin�area de servicii alternative de sprijin pentru via�ă
independentă și integrare în comunitate pentru persoanele adulte cu
dizabilită�i”, a declarat RoxanaSimona Hriscu.

RECOMANDĂRI PRIVIND 
PREVENIREA SĂVÂRŞIRII

INFRACŢIUNILOR DE ÎNŞELĂCIUNE
INTITULATE GENERIC „ACCIDENTUL”

În ultima perioadă, Poli�ia Municipiului Vaslui a fost sesizată
de mai multe persoane cu privire la faptul că, autori necunoscu�i, prin
intermediul unor apeluri telefonice, au încercat să înşele persoane
vârstnice cu sume mari de bani, sub pretextul că o rudă apropiată ar
fi fost implicată întrun accident rutier, iar banii sunt necesari pentru
a ajuta persoana în cauză.

ATENŢIE: Dacă primiţi un telefon de la ”un binevoitor” care
vă pretinde bani, pentru facilitarea unei intervenţii către autorităţi sau
sub orice alte motive: NU DAŢI CURS UNEI CERERI DE ACEST
TIP ŞI NU TRIMITEŢI BANI, DEOARECE EXISTĂ RISCUL
MAJOR SĂ FIŢI VICTIMA UNEI ÎNŞELĂCIUNI!

Astfel, autorii apelează telefonic potenţialele victime, cărora
le comunică faptul că un membru al familiei acestora a suferit sau a
provocat un accident rutier şi, sub falsă identitate, (de exemplu: se
pretind ca fiind avocat, cadru medical sau chiar membrul al familie)
solicită diferite sume de bani necesare acoperirii pagubelor cauzate
de accident (costuri de spitalizare, daune materiale, etc.).

Pentru reuşita infracţională, mai este doar un pas pentru ca
victima să depună sumele de bani solicitate întrun cont pe numele
unei persoane menţionate de autori sau să fie oferite personal unor
complici care se vor prezenta la domiciliul victimei. 

Este normal ca orice părinte săşi ajute copilul aflat în nevoie.
Însă, înainte de a efectua orice demers în acest sens, este bine să
verificaţi informaţiile primite. În prezentul tip de înşelăciune, infrac
torii se bazează în primul rând pe puternica reacţie emoţională pe care
vestea dată o produce, şi anume starea de şoc şi teama; acestea sunt
elementele pe care mizează răufăcătorii, ştiind că majoritatea oame
nilor acţionează precipitat în asemenea situaţii.

Autorii acestui tip de înşelăciune cunosc foarte multe ele
mente personale ale posibilelor victime (profesia, apelative  utilizate
de membrii familiei, programul de lucru etc.), astfel încât câştigă în
crederea victimei şi o conving pe aceasta, că cele relatate sunt reale.

Având în vedere aspectele prezentate, poliţiştii vasluieni
recomandă cetăţenilor să nu trimită sume de bani unor persoane ne
cunoscute, să se adreseze şi să sesizeze cea mai apropiată unitate de
poliţie sau să apeleze numărul unic de urgenţă 112, ori de câte ori au
suspiciuni cu privire la faptul că ar putea fi următoarea victimă a unei
infracţiuni de înşelăciune, prin care se încearcă inducerea în eroare
prin aceste „poveşti” cu caracter emoţionant.

CUM TREBUIE SĂ PROCEDAŢI ENTRU PREVENIREA
ÎNŞELĂCIUNILOR:

• Solicitaţi persoanei care va sunat cât mai multe detalii
privind unitatea medicală, de poliţie sau parchet unde sar afla ruda
implicată în accident, urmând a suna la aceste instituţii pentru confir
mare;

• Nu vă bazaţi pe cele relatate de un necunoscut! Escrocii
mizează tocmai pe reacţia emoţională puternică de moment.
Întrerupeţi imediat convorbirea şi încercaţi să apelaţi imediat pe tele
fonul mobil ruda la care face referire apelul sau persoane din anturajul
ei, pentru a afla adevărul;

• Chiar dacă cel care să sună ,,vă recomandă” să fiţi discret
sau vă spune că nu puteţi lua legătura direct cu ruda dumneavoastră,
deoarece autorităţile iau ridicat telefonul, nu vă încredeţi în el! 
Trebuie să ştiţi că reprezentanţii Poliţiei sau ai Parchetului nu confiscă
telefoanele mobile ale celor implicaţi în accidente rutiere;

Anunţaţi POLIIA la numărul de urgenţă 112,  pentru a
primi sprijin de specialitate. În nici un caz nu acceptaţi o întâlnire
directă cu persoana care va apelat, înainte de a discuta cu un poliţist!

De ştiut pentru tineri:
Părinţii sau bunicii dumneavoastră trebuie informaţi şi

sprijiniţi, pentru a nu deveni victimele acestor infractori!
Este important să dezbateţi aceste aspecte în familie, adresând 
seniorilor următoarele recomandări:

• În cazul în care sunt sunaţi de un necunoscut care le pretinde bani
pentru a ajuta o rudă aflată întro pretinsă situaţie de pericol, să nu divulge nici
un fel de date personale, ci din contră, să adreseze întrebări şi să solicite
informaţii despre presupusul accident (unde sa produs, spitalul sau secţia de
poliţie unde sar afla ruda în cauză);

•  Să apeleze telefonic, imediat, ruda respectivă sau persoane
apropiate acesteia, indiferent de conjunctură (moment al zilei, locaţie),
pentru a verifica informaţiile primite;

• Să sune de urgenţă la numărul 112, pentru a solicita spri
jinul poliţiei. În nici un caz să nu facă singuri demersuri care presupun
contactul cu persoana apelantă!



A APĂRUT:A APĂRUT:
Rela�iile familiale și tre
burile domestice î�i atrag

aten�ia și eforturile în primele zile
ale săptămânii. Se pare că este
nevoie de reluarea unor discu�ii cu
cei dragi, despre subiecte vechi
referitoare fie la rela�iile de cuplu, fie
la colaborări profesionale. Este difi
cil de men�inut un dialog echilibrat,
pentru că mentalul tuturor este
umbrit. Nu lua de bun chiar tot ce
auzi acum.

Călătoriile pe distan�e
scurte și dialogurile cu

persoanele din anturajul apropiat
sunt frecvente în prima parte a
săptămânii. Pe lângă rezolvarea
chestiunilor personale și ale
celor dragi, vor intra în sfera ta
de interes și unele demersuri
profesionale restante. Ai nevoie
de liniștea și confortul casei.
Rezervă momente pentru a te
ocupa de treburile gospodărești.

Săptămâna începe cu
multă muncă la serviciu.

Ambientul profesional este ten
sionat, existând riscul să intri în con
flict cu toată lumea. În rela�iile
parteneriale se conturează finalul
unei rela�ii de cuplu sau finalul unor
colaborări vechi. Este vremea să te
orientezi spre alte parteneriate. De
pinde de tine în exclusivitate să ges
tionezi corect ceea ce se petrece în
rela�iile cu ceilal�i. 

Debutul săptămânii î�i aduce
în aten�ie rela�iile sentimen

tale. Sunt posibile răsturnări de
situa�ie spectaculoase. Ai mult de
lucru la serviciu, mai ales că se
conturează venituri suplimentare și
asta te mobilizează rapid. Selectează
priorită�ile, întrucât sănătatea este
vulnerabilă și chiar sunt posibile
neplăceri serioase. Rela�iile cole
giale sunt deficitare, datorită
salarizării și a condi�iilor de muncă.

O săptămână focalizată pe
rela�iile cu ceilal�i și pe ceea

ce po�i realiza alături de ei. Sunt
posibile surprize de propor�ii din
partea altora. Și la serviciu ai multe
de făcut. În plan financiar se
întrezărește finalul unei etape de
câștig de la și prin al�ii, plus
lămurirea unor situa�ii financiare
trenante privitoare la moșteniri, par
taje, credite, alte tipuri de datorii.
Planuri de călătorii în străinătate.

Se conturează cheltuieli
comune cu al�ii. Tema

financiară principală vizează seg
mentul profesional și condi�iile de
lucru care atrag mai mult sau mai
pu�in câștiguri substan�iale. Datorită
și pentru anturajul profesional este
posibil să cheltuiești sume impor
tante. Călătoriile și rela�iile cu per
soanele aflate în străinătate revin în
aten�ie. Este posibil să pleci departe,
să plănuiești o astfel de călătorie.
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Balanţă  (23 sept - 22 oct)

Scorpion (23 oct - 21 nov)

Capr icorn (21  dec -  20  ian)

Vărsător (21 ian - 20 feb)

Peşti  (21 feb - 20 mar)
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Săgetător  (22 nov - 20 dec)

Locuri de muncă
în Vaslui

– SC BICO INDUSTRIES SA 3 operatori apretori textile, 2
mecanici utilaj, 4 operatori la deservirea războaielor de �esut, 2 opera
tori controlul calită�ii, 1 gestionar depozit, 2 manipulan�i marfă, 

– CTM  VISION SRL 2 faian�ari, 3 patiseri, 1 femeie servi
ciu

– SC  CONFECTII SA 10 confectioneri, 10 muncitori neca
lifica�i

– SC VASCAR SA 1 consilier juridic, 2 electricieni, 1 mecanic
utilaj, 1 specialist achizi�ii publice, 2 muncitori în servicii de cură�enie
igienizare, 1 vânzător

– SC TEHNOFOREST SRL 3 muncitori necalifica�i forestieri
– SC MIGMER  SRL 2 patiseri, 1 lucrător comercial, 1 am

balator
– SC SAFIR SRL2 operatori mașină etichetat, 3 operatori

mașini unelte automate și semiautomate, 1 sortator produse, 3 operatori
prelucrare ini�ială păsări, 2 manipulan�i marfă, 1 gestionar depozit, 1
asistent manager marketing, 1 electrician între�inere repara�ii, 1 fochist
cazane mici cu aburi, 1 operator la tratarea și epurarea apelor uzate, 1
operator fabricatie flux, 1 inginer industria alimentară, 1 îngrijitor
clădiri, 1 conducator auto transport mărfuri, 1 muncitor necalificat la
demolarea clădirilor

– SC LCL ROMANIA SRL 1 mobilier, 10 confec�ioneri
– SC  C&A CONSULTING SRL 5 instalatori termosanitari,

5 muncitori necalifica�i
– SC FLEISCHPARTY SRL 2 ingineri industria alimentară,

2 ingineri mecanici, 2 mecanici între�inere utilaj, 5 manipulan�i marfă,
5 ambalator manual, 5 operatori la fabricarea mezelurilor

– SC SUPERBET BETTING &GAMING SRL 2 casieri
– FABRICA DE CARNE MORANDI 1 electrian, 1 instalator,

1 inginer mecanic, 1 medic veterinar
– SC  MORANDICOM SRL 1 inginer zootehnist
– SC ILVAS SA 1 laborant chimist, 1 muncitor necalificat la

ambalarea produselor solide
– SC GOSCOM SA 1 auditor intern
– SC TIVAS IMPEX SRL 1 economist în gestiune economică,

1 lucrator comercial, 1 medic veterinar
– Fundatia SPURGEON Filiala Agape Romania 1 bucătar
– S.C. AQUAVAS 1 analist investi�ii
– S.C. APIPREST FOOD 1 Operator introd.,validaresi prelu

crare date
– S.C. TAIFASUL OAMENILOR 1 vânzător
– S.C.REVIC DESIGN 1 Tâmplar universal,  Munc. Nec. La

asamblarea și montarea pieselor
– S.C. CATCARM S.R.L. 1 vânzător
– S.C. ELECTROCONSTRUCTIA ELCO 1 electrician

montare și reparare linii electrice aeriene, 1 săpător manual
– S C.  SEBA CONSULTING S.R.L. 1 manager general, 2

șoferi autoturisme,  gestionar depozit, 1manipulant mărfuri, 1 camerista
hotel

– S.C. ROXCOFY S.R.L. 2 receptioneri hotel
– SC AKTUNI SRL 1 șofer autoturisme și camionete
– SC CONDO AEDO SRL 2 constructori structuri metalice,

1 dulgher, 1 fierar betonist, 1 muncitor in construc�ii
– SC FANION SRL 2 îngrijitori animale, 1 sudor
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COMUNICAT DE PRESĂ
al ziarului 

Meridianul de IașiVasluiBacău
După pronun�area Sentin�ei civile a

Judecătoriei din Vaslui, de pe 29 iulie curent,
din dosarul 8779/2020, vă comunicăm
următoarele:

Instan�a de judecată respinge cererea de
chemare în judecată a cetă�encei Mocanu 
Ramona, respinge reconven�ionala formulată de
Dumitru Marin, respinge și alte cereri formu
late în dosar.

Desigur vom aduce la cunoștin�a opiniei
publice principalele elemente din motivarea
Instan�ei.

Dincolo de nuan�a procesului politic pe
care o poartă conducerea partidului de la putere
reprezentat de candidata la depută�ie Ramona
Mocanu este interesant:

1. Încercarea de a pune pumnul în gura
presei na reușit;

2. Abuzul închipuitei directoare (că de
valoare… nu este) în adunări publice nu este
încă sanc�ionat (om vedea în apel);

3. În loc să producă ceva pentru comuni
tatea care o plătește cu aproximativ 11000 de lei
lunar (!), Mocanu își arată col�ii sau preferin�ele
întocmai ca o �a�ă din pia�ă, ocultând valorile
locale și sabotând munca și valorile produse de
pu�inii oameni capabili și gata de sacrificiu din
acest jude�.

4. Cerem DEMISIA unui asemenea per
sonaj strecurat politic întrun post tare bine
plătit și unde nu onorează cu nimic, absolut
nimic, postura culturală.

În numele ziarului și al meu personal,
Prof. dr. Dumitru V. MARIN

cel mai important jurnalist vasluian 
din toate timpurile.
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Unul din momentele importante ale desfășurării Festivalului Umorului
Vaslui 2022 a fost și expozi�ia de grafică satirică organizată pe holul primăriei
municipiului Vaslui în care autorul exponatelor, Nicolae Viziteu, șia etalat 
talentul și sim�ul umorului întro confruntare directă cu recentele realită�i ale
vie�ii cotidiene dominată de restric�iile pandemice, toate exprimate întro 
viziune artistică particulară. Se pare că artistului nu ia căzut bine izolarea
repetată și angoasa generată de epidemia cu SARS Cov2, atâta timp cât for
mularea ”Stay home” flancată de coronavirus apare în reprezentările sale
grafice cu o periodicitate obsedantă. 

Deși sub aspect creator sar putea regăsi în rândul celor privilegia�i, pen
tru că a avut o temă de dezbătut și răgazul necesar transpunerii ei în limbajul său
artistic, Nicolae Viziteu, nu contenește în ași etala frustrările de o manieră
amuzantă, ironicosatirică, având ca �intă absurditatea unor măsuri,
exagerarea unor atitudini, omniprezen�a virusului și, nu mai
pu�in, efectele sale care nu au �inut seama de eforturile umane,
cei drept haotice, în a stăpâni un fenomen, natural până la
urmă, a cărui periodicitate este cunoscută încă din antichitate.

Din acest răgaz avea să se nască și o carte de
aforisme ilustrată copios tocmai cu aceste desene satirice
care, deși aparent nu au legătură între ele, le reunește stilul
ironic, satiric sau comic sub care se prezintă. De remarcat
că în această carte întitulată ”Viziteisme fără...mască”
apărută la Editura Studis, Iași, 2021, exact în momentul
când lumea se elibera de teroarea pandemică instituită fără ra�iune (la sugestia unor teo
reticieni depăși�i de vreme), sub titlul unui experiment care, din păcate a reușit, așa cum și
autorul căr�ii a reușit să culeagă din jurul său pozi�ii, atitudini, comentarii, sugerând
nemul�umirea și dezacordul popula�iei. În cazul artistului această nemul�umire se manifestă
ironic și chiar satiric întro grafică sugestivă și impecabilă. 

Două aspecte se cer lămurite în opera graficianului Nicolae Viziteu. Întâi de toate
genul de artă vizuală în care se regăsește și apoi modul de abordare a subiectelor sale. Cei
care abordează domeniul știu că la originea tuturor formelor de artă vizuală este caricatura
care, în esen�ă, reprezintă o formă de critică socială. În acest sens caricatura are neapărat o
�intă, care poate fi o persoană, un obiect, o situa�ie, ale căror trăsături negative (cel mai
adesea) sunt exagerate întro manieră ironică, satirică și comică. Dincolo de rolul educativ
care i se atribuie, umorul și divertismentul însă, a dominat menirea caricaturii încă de la
apari�ia ei considerată a fi în antichitatea egipteană (anul 7000 î.H) când întrun papirus al
vremii apărea o forma�ie muzicală formată dintrun leu cântând la liră, un măgar la harpă,
o maimu�ă la fluier, un crocodil la flaut interpretând o piesă compusă de un bou. 

Indiferent dacă este satirică, de gag (cu sau fără text), portretistică sau de metaforă
sau simbol, evident, comicul este ceea ce caracterizează caricatura, dar un comic care să
fie urmat de reflec�ia pe care o produce privitorului. Importan�a socială a genului a fost
subliniată de Emerson care spunea; ”caricatura este cea mai adevărată istorie a timpului”,
iar Tudor Vianu afirma la rândul său ”comicul este întotdeauna o impostură demascată”. 

Prin con�inutul său și prin modul de exprimare plastică, caricatura poate fi
considerată o satiră portretizată al cărei scop este de a atrage aten�ia asupra unei, sau unor
persoane, fapte, vicii, apucături, mentalită�i, moravuri pe care le ridiculizează, realizând în
final un fel de critică socială amuzantă. Deși în subsidiar este o ironie care poate merge
până la sarcasm, aspectul comic al exprimării amuză, stârnește râsul deopotrivă cu oprobriul
care va fi cuprins și el întrun mesaj. 

Indiferent de forma pe care o ia caricatura; hora�iană – ca o glumă blândă, ușoară,
ceremonioasă, considerând subiectul caricaturizat mai degrabă o prostie decât un rău care
trebuie neapărat sanc�ionat; juvenaliană – o satiră dură, sarcastică, exprimând ceva ce pro
duce îndignare, iar satirizatul este rău, periculos și musai trebuie sanc�ionat; sau manipeiană
– o satiră a mentalită�ilor, obiceiurilor, credin�elor, viciilor și moravurilor, caricatura aici
prezentând o realitate care include și un mesaj de îndreptare. 

Mai mult, sa spus că arta graficianului Nicolae Viziteu sa împlinit atunci când
sa împletit cu aforismul, la rândul său o exprimare simbolică, lapidară și concentrată a
unor realită�i prezentate și ele la modul ironic sau comic (vezi ”Viziteisme fără mască”).

Grafica satirică în care Nicolae Viziteu se regăsește cu asupra de măsură, deși
folosește aceleași modalită�i de exprimare (ironie, umor, sarcasm sau comic), prin aceleași
procedee; linie, formă, culoare, propor�ie și ritm, va realiza în plus un amestec între latura
serioasă a vie�ii și latura comică, uzând de fic�iune și realită�ile cotidiene printro redare
echilibrată, nu rareori directă și nemiloasă, biciuind realită�ile nu tocmai dorite, sfârșind
printrun mesaj la fel de categoric și necru�ător. 

Pentru a sublinia acest aspect, grafica satirică folosește cele patru procedee; 
transfigurarea, alegoria, zoomorfoza și anacronismul, fiecare cu specificul ei și aderen�a
proprie la mesaj. De pildă: procedeul transfigurării exagerează unele trăsături fizice în ideea
că ar putea reflecta sufletul persoanei satirizate; alegoria  ca reprezentare sub formă umană
a unei idei sau institu�ii; procedeul zoomorfic (zoomorfoza)  adică redarea fiin�ei umane
sub formă de animal; sau anacronismul  în care, prin vestimenta�ie, fiin�a umană ar apar�ine
altei epoci. Este și zona în care artistul se manifestă convingător utilizând cu predilec�ie
transfigurarea și alegoria. Deși personajele sale, schi�ate cu talent, au fizionomie
asemănătoare (cu excep�ia genului), ele se manifestă diferit, sugestivă fiind mai ales

mișcarea, dinamica și postura care �in mai degrabă de context. Chiar dacă subiectul
expozi�iei la care ne referim sau situat în zona realită�ilor crude trăite în pan

demie, autorul le tratează cu blânde�e, cu umor și fără mască, adică în aria
umorului hora�ian, deși personajele sale poartă mască. 

Privită în ansamblu, expozi�ia maestrului Nicolae Viziteu, se
particularizează prin câteva trăsături definitorii pentru autor. Prima și cea mai
importantă este că întrunește criteriile lui Henri Avelal atunci când se referă
la calită�ile artistului; ”darul de a observa, spiritul critic, imagina�ie și

improviza�ie inspirată, inteligen�ă ascu�ită, sim�ul ridicolului, dar și verva
comică”. Toate acestea se regăsesc în tușa sigură și sugestivă a graficianului pen

tru personajul său aflat întro situa�ie particulară. Exagerarea din partea
autorită�ilor a unor situa�ii date, de pildă masca obligatorie, este

surprinsă ironic prin faptul că toate obiectele din jurul personajului
său poartă și ele mască, indiferent că e vorba de mobilă, tele

vizor, tablou sau bibliotecă, iar în altă reprezentare covidul
se distrează în spatele gratiilor reprezentate de seringile
cu vaccin anticovid. 

A doua trăsătură caracteristică este capaci
tatea de a esen�ializa, adică de a reduce grafica la

trăsătura satirică strict necesară, așa încât, să sugereze
mesajul pe care artistul șil propune. Evocator aici este
desenul umoristic care prezintă protec�ia consumatorului
gâfâind sub greutatea asistatului social aflat în cârcă,
dar nu oricum, ci cu sticla în mână. Esen�ializarea mai

are o calitate care o face indispensabilă și anume aceea că prin ea se poate transmite ceea
ce nu poate fi rostit în discursul public. Așa încât, utilizând creionul sau peni�a, prin linii,
forme și culoare, reprezentând indivizi (chip și trup), moravuri sau atitudini, să sugereze,
întrun registru comicoumoristic desigur, ceea ce nu ar trebui să fie întro societate normală.
Tușa delicată dar viguroasă, linia sigură și sugestivă, creează o ambian�ă care îndeamnă la
întrebări și la găsirea răspunsurilor adecvate sugerate de mesajul pe care artistul nil pro
pune. 

A treia trăsătură caracteristică se regăsește în faptul că, Nicolae Viziteu, practică
o grafică extrem de sugestivă care nu are nevoie de legendă. Cu zâmbetul pe buze, mai
frecvent decât hohotul de râs, privitorul va desprinde din comicul de situa�ie și din ironia
transfigurată în umor, ceea ce autorul vrea să spună, fără explica�ii, fără adausuri verbale,
bucurânduse dacă nu se regăsește printre cei satiriza�i, sau întristânduse dacă se află printre
ei, nu fără a nutri dorin�a de a se întoarce de pe drumul pierzaniei. 

Cum subliniam mai sus autoironia îl înso�ește pe autor, făcândul părtaș la unele
situa�ii inedite, ceea ce sporește farmecul desenului, prilej de autosatisfac�ie nedisimulată.
Poate de aceea ironia și umorul său nu au nota aspră, corozivă și necru�ătoare, ci mai
degrabă una blândă, ușor conciliantă și chiar în�elegătoare, pentru că și firea omului este
schimbătoare în circumstan�e trecătoare. Pentru că va zice discipolul lui Bachus în con
fruntarea sa cu nebunul ”oi fi eu beat dar miemi trece, pe când �ie.... niciodată”.

Cu un palmares semnificativ, între care 8 căr�i publicate, participant la numeroase
expozi�ii și concursuri răsplătit cu  numeroase premii, colaborator la numeroase cotidiene
și reviste de specialitate, autorul unor lucrări de colec�ie în �ară și străinătate, Nicolae Viziteu
este un unicat în peisajul cultural vasluian. El practică o artă a binelui, frumosului și
adevărului, întro zonă în care inteligen�a, îndemânarea, harul și darul crea�iei se
îngemănează cu bunătatea, în�elegerea și nu rareori cu candoarea unui copil în sinceritatea
lui. 

Cu aplombul creator al ultimilor ani, Nicolae Viziteu arată că are încă multe de
spus, ceea ce este foarte bine pentru că, nu numai că prin arta sa are ceva de spus, dar știe
să o spună frumos și inteligent.
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Valeriu LUPU – doctor în știin�e medicale 

NICOLAE VIZITEU ȘI „VIZITEISMELE” SALE GRAFICE
”Farmecul, frumuse�ea și strălucirea sunt date 
de meșter diamantului; altfel acesta ar fi rămas  un...ciob”.

Nicolae VIZITEU
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este de departe cel mai atractiv din Moldova și ocupă
„sectorul” dinspre jurnalismul cultural.

 Fie și doar după atât de pu�in timp, sus�inerea
noastră este numeric și mai ales valoric
EXCEP	IONALĂ.

D.V.M.

ZBORUL FRÂNT AL POEZIEI:
NN II CC OO LL AA EE   LL AA BB II ŞŞ

În eternitatea Timpului să ne oprim rememorator, fie doar şi
pentru o clipă, la poetul Nicolae Labiş, născut la 2 decembrie 1935 în
ţinutul mirific al Mălinilor, aflat pe apa Suhei, ce străbate „cu şopot
limpede” hăţişul pădurilor de foioase şi brazi ale Obcinei Stănişoarei,
cel pe care Geo Bogza avea săl numească „puiul de cerb”, iar Eugen
Simion avea săl definească emblematic de a fi fost „buzduganul unei
generaţii”. Dacă ar mai fi trăit, „iedul Nicolae” ar fi împlinit acum 87
de ani!

Cu un debut fulminant în poezie, „Fii dârz şi luptă Nicolae!”,
cu un talent sclipitor, Poetul „primelor iubiri” urcă vertiginos şi
strălucitor pe cerul liricii româneşti a timpului său, devenind „o
supernovă” miraculoasă prin Lumina şi Culoarea Poeziei sale. Mereu
în “luptă cu inerţia”, fire romantică şi năvalnică, devine în scurt timp o
adevărată „stea” a generaţiei sale, impunânduse cu forţa poeziei ce
ardea ca o torţă în inima şi cugetul său înaripat spre înaltul celest.

Dar, fatidic sau nu, aripile zborului său cutezător iau fost frânte
(mărturisitor!) „la douăzeci de ani şi încă unul” în urma unui tragic accident, petrecut în noaptea de 9 spre 10
decembrie 1956, când „pasărea cu colţ de rubin sa răzbunat” (tramvai / cine ştie ce?), care la aruncat pe...
un pat de spital, de unde  a trecut prea dureros şi prea regretat...Dincolo... în 22 decembrie 1956. Se împlinesc
66 de ani de atunci, fără ca „misterul” morţii sale să fi fost descifrat vreodată!

Scurtă ia fost săi fie viaţa, scurtă ia fost şi creaţia poetică, dar Poetul Nicolae Labiş  este şi acum
şi va fi şi deacum încolo, mereu şi mereu, în veacul de acum şi în cele ce or să mai vină, „o puternică şi
emblematică personalitate a literaturii române”!

„Moartea căprioarei” reprezintă, desigur, o „chintesenţă” a liricii sale definitorii şi inegalabile, fiind
considerată una dintre cele mai frumoase poezii româneşti. Inspirată poetului de momentele trăitoare ale
„foametei din munţii Carpaţi”, care sau succedat în chip nemilos ororilor războiului abia încheiat, poezia
„Moartea căprioarei” înfiorează prin tragismul acestora: „Împleticit mam dus şi iam închis / Ochii umbroşi,
trist străjuiţi de coarne, / Şiam tresărit uimit şi alb când tata / Mia şuierat cu bucurie: Avem carne!” 

Despre Labiş şi „Moartea căprioarei”, scriitorul Valeriu Butulescu avea să afirme cu tăria aforismului
său:  „Labiş a trăit puţin, dar pentru un veac nea interzis să ne atingem de căprioarele poeziei.” 

De fiorul acestei capodopere labişiene mam pătruns în suflet chiar de la prima ei lectură din anii
liceeni şi acolo mi sa cuibărit pentru totdeauna, făcândumi o adevărată „datorie de suflet” so recit în gând
sau de aievea, cu aceeaşi caldă emoţie, ori de câte ori inimami dă...ghes, aşa cum se întâmplă şi acum, în
clipele rememorării... „puiului de cerb”...

MOARTEA CĂPRIOAREI... ÎN 5 IPOSTAZE 

Seceta a ucis orice boare de vânt.
Soarele sa topit şi a curs pe pământ.

A rămas cerul fierbinte şi gol.
Ciuturile scot din fântână nămol.

Aşteptăm întrun loc unde încă mai sună
Din strunele undelor limpezi, izvoarele.

Când va scăpăta soarele, când va licări luna,
Aici vor venin şirag să seadape.

Una câte una căprioarele.

Ea sarătă săltând şi se opri
Privind în jur cun fel de teamă
Şi nărilei subţiri înfiorară apa
Cu cercuri lunecoase de aramă

......
De sus, lumina palidă, lunară

Cernea pe blanai caldă flori stinse de cireş...
Vai, cum doream ca pentru prima oară

Bătaia puştii tatii să dea greş!

Dar văile vuiră...Căzută în genunchi,
Îşi ridicase capul, îl clătină spre stele,

Îl prăvăli apoi, stârnind pe apă
Fugare roiuri negre de mărgele...

O pasăre albastră zvâcnise dintre ramuri
Şi viaţa căprioarei spre zările târzii

Zburase lin, cu ţipăt, ca păsările toamna 
Când lasă cuiburi sure şi pustii.

Cei inimă? Mii foame! Vreau să trăiesc şiaş vrea...
Tu, iartămă fecioară tu căprioara mea!

Mii somn. Cenalt e focul! Şi codrul, ce adânc!
Plâng. Ce gândeşte tata? Mănânc şi plâng. Mănânc!

Mihai CABA
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EEpp ii gg rr aammee
AVANTAJUL IZOLĂRII
Dușmanii mei sunt norocoși
Că nau contact cu mine:
Ar deveni to�i ofticoși
Aflând co duc chiar bine!

FILOZOFIE INCOMPLETĂ
Zisau cei ai lui Socrate
Proștilor, să dăm dreptate,
Dar nau spus  dei rău sau bine
Să te contrazici pe tine!

ÎNTREBARE NEROADĂ 
Cum lumea e tot mai nebună,
Întreb pe deștep�i ca sămi spună:
Va fi sănătate mintală
O boală mai grea, socială?

STRATEGIE ELECTORALĂ
Cum putred e de interese,
Flămând, partidul, de ciolan
Azi șia ales un nou slogan:
Cui chiar nui pasă... să nui pese!

ACTUALITATE
ROMÂNEASCĂ 
Nori negri sunt pe firmament
Șiaduc necazul permanent;
Cloci�i fiind în pandemie,
Se mută în economie.

Dumitru IVAS

LA TORTUL 
DEMNITARULUI
E un lucru dovedit,
Dacă este la putere,
Blatul e acoperit...
Doar cireaşai la vedere.

Gheorghe CONSTANTINESCU

MELANCOLIE
Viguros, la tinereţe,
Primăvarami da alean,
Gârbovit, la bătrâneţe,
Toamnă, îmi mai dai un an?

ÎN CABINĂ, LA VOT
Cu buletinul faţăn faţă,
Şi un puhoi de candidaţi,
Ideea mia venit isteaţă:
Sunt buni să fie... stampilaţi!

CRESC PENSIILE
Vestea asta şugubaţă,
După cea fost lansată,
Fosta iute preluată
De tarabele din piaţă.

UNUIA, CU CARTE
De când îl ştiu cam cât citeşte,
Prieten cărţii ia rămas
Şi totdeauna îşi doreşte
Dar nu îi scape cartea... „As”.

A ÎNCEPUT ŞCOALA
Septembriei în calendar
Şia început un an şcolar
Cun nou obiect denvăţătură:
„Purtarea măştii pe figură”.

Mihai CABA

SONET (uşor) PLEONASTIC
Aflat acum în drum peo nouă pistă,
Ascult de muzami bine inspirată,
Cemi spune că urgent şi de îndată,
Să vă trimit o strofă la revistă.

Speranţă am, ca fost mai des sperată,
Când piedicilen calemi nu rezistă,
Ca prima şi întâia de pe listă
În faţă chiar să fie publicată.

În plus şi pe deasupra, ca să „sune”,
Trimit, intercalaten intervale,
Doar versuri proprii dar şi personale,

Menite, la grămadă să adune,
Peavizii iubitori de pleonasme...
Aşa cum se întâmplă doar în basme!

Mihai HAIVAS

RONDELUI ROCHIŢEI 
Rochiţa albă cu buline,
Ce o purtai provocator,
Avea efect, ştiai tu bine,
Eram încins ca un cuptor.

Ai scoson cameră la tine
Şiai aruncato pe covor,
Rochiţa albă cu buline
Ce o purtai provocator.

Prin anii duşi ca un fuior
Cu mii de întâmplări  meschine,
Când oasele cumplit mă dor
Îmi amintesc mereu de  tine

Rochiţă albă cu buline...
Mihai BATOGBUJENI	Ă

UMOR 
Un preot la slujba de duminică:
– Copii mei, nu fuma�i! Findcă o �igară duce la un pachet, un pachet duce la un pahar, un pahar la

mai multe pahare, mai multe pahare la o femeie, o femei la mai multe femei..
Unul dintre enoriasi îl ăntreabă:
– Unde a�i spus că se vând �igările astea?

lon o invită pe Maria la bufet.
– Mărie, ce băutură �iar pofti inimioara?
– Şampanie fran�uzească!
– la te uită! Ce, o votcă sau o bere, nui bună? La tactu acasă numai şampanie ai băut?
– Nu loane, că tata nu voia să se culce cu  mine!

Jos, la bloc, e un teren de fotbal.
Domnii care joacă un meci se jignesc reciproc, urlă ca dispera�ii, din astea.
La un moment dat, se aude de undeva de la un balcon o voce de femeie:
– Eugene, hai în casă dacă ai chef de ceartă.

Un bărbat se confesează unui prieten:
– Cred că voi divor�a.
Nu mai pot, so�ia mea e prea copilăroasă.
– De ce? întrebă celalalt.
– De câte ori fac baie vine pe la spate și îmi îneacă toate ră�ustele din cadă.

Un băiat vine la un hotel, însotit de o tipă foarte frumoasă, si îsi iau o cameră împreună.
După ce primesc cheia de la cameră el o întreabă pe receptioneră:
– Nu vă supărati, ati putea să ne treziti si pe noi?
– Bineînteles, la ce oră doriti să vă trezesc?
Băiatul, cu ochii la fundul tipei cu care venise, zice:
– La două, la patru, Ia sase si la opt vă rog.
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IGNORÂND GOLGOTA 2
Sala era plină. Printre rânduri mă apropii de scenă. O scenă cu înăl�imea de un

metru a fost construită de ruși din scânduri de brad. Cortina grea, din material de catifea,
cu statură impunătoare de vreo șapte metri era închisă. Cum mă apropii, printre scândurile
frontale se strecoară o plantă zveltă ale cărei frunze foarte verzi îmi zâmbesc și se înal�ă ca
întrun film de desene animate. E ca un șarpe cobra indian care se ridică și se înconvoaie
pe sunetele flautului fermecat, cu vădita inten�ie de a mă îmbră�ișa, mă înconjoară ca pe un
arac de fasole. Parcă eram la o serbare. O recunosc. E foarte exotică. Am și eu una în 
Australia. E foarte otrăvitoare. Acum frunzele ei au depășit mărimea unei lope�i de întors
ciment. Sala e plină de solda�i ruși și pușcăriași. Mă retrag pe rândul din dreapta, lângă
doamne. Erau toate educatoarele și învă�ătoarele mele. Eu am crescut odată cu nașterea
șantierului Ciudanovi�a. Puscăriașii de pe Golgota au fost primii sacrifica�i în cele mai grele
fronturi ale uraniului. Când părin�ii noștri lucrau în ele, erau lăsa�i doar jumătate de oră,
maximum o oră, altcum adormeau din cauza intensită�ii radia�iilor. În schimb, puscăriașii
aduși din toată România sau poate chiar și din URSS, cine știe că în zonă se vorbea și
rusește datorită Sovromului erau �inu�i mai mult timp. Zona era închisă și păzită de secu
ritate, mai aveam și o unitate militară de pompieri și spital dotat cu două săli de opera�ii
(subsol și etaj) și douăsprezece salvări active. Aici lam cunoscut pe medicul mamei
mareșalului Antonescu arestat undeva prin Bărăgan. Adus întâi în pușcăria de pe Golgota,
apoi datorită calită�ilor sale a fost transferat la spital. Veneam de la grădini�ă cu prietenul
meu de bloc, Vlad și treceam prin parcul spitalului. Ca să râd de el, iam luat ghiozdănelul
și am început săl târăsc prin colb, imitând o caleașcă trasă de cai, cântând „Dia caii cu
căru�ă!” Vlad plângea, iar eu râdeam. Doctorul, care asista la scenă de la etaj, coboară în
curtea parcului prin care treceam zilnic. Veni la mine, îmi luă gentu�a și începu și el să
strige trăgândo prin colb: „Dia caii cu căru�ă!” Acum eu plângeam și Vlad râdea. Andonie
Tiberiu, vecinul nostru care venise militar în Ciudanovi�a și participase de la începuturi,
îmi povestea mai târziu că acest doctor umbla mai tot timpul beat și că, odată operândul
pe popă, preotul din sat, acesta sa blocat și nemaiputând respira ia tăiat gâtul și pacientul
trezinduse sa ridicat de pe masa de opera�ie și a început să alerge pe coridorul spitalului
de sa îngrozit tot personalul. Puscăriașii și militarii lucrau la construirea blocurilor și a
șoselei din cuburi de granit negru și alb. Noi copiii ne jucam prin nisip după ce to�i munci
torii militari erau aduna�i seara în plutoane și erau excorta�i la cazarme, iar puscăriașii pe
Golgota.

Când mergeam la Oravi�a, care era reședin�ă de raion, treceam cu autobuzul pe
lângă pușcărie al cărui gard de sârmă ghimpată și cele câteva foișoare cu militari ne impre
sionau. Asta, în mod special pentru că filmele prezentate noilor locuitori erau aduse direct
din URSS și prezentau eroismul sovietelor în al doilea război mondial. Tot Tibi mia spus
că aveau o cameră dublată cu saltele vătuite în care aduceau aresta�i speciali, legionari,
anticomuniș�i pentru tortură secretă. Unii, chiar din Rusia sau Iugoslavia când au avut con
fruntarea cu Tito. Cam tot așa cum au procedat și procedează toate imperiile când nu își
pot permite să încalce constitu�ia �ării lor care nu le permite tortură înainte de a fi judeca�i
arestatii. Inventează câte o pușcărie. Nu po�i ș�i și nu ai voie să știi ce se întâmplă în bazele
lor militare. Poate și de aici numele de Golgota. Dar, ca să fiu cinstit, chiar întregul șantier
al celor iradia�i poate fi certificat ca o cruce de jertfă a tuturor românilor aduși din toate
regiunile României să câștige o pâine. A fost o mare lec�ie de via�ă pentru mine ajungând
să cunosc la prima mână toate na�ionalită�ile conlocuitoare ale �ării, inclusiv dialectele
românilor. Am avut posibilitatea să îi văd în spa�ii destinate lor și chiar în case, apartamente,
camere, barăci, cote�e etc. repartizate de către sovrom să locuiască. Asta când eram copil
și colindam de sărbători, dar și mai târziu ca depanator radio electronice, ajungând săi
admir cum vie�uiau. Îmi aduc aminte clar cum trăiau, cum găteau, cum se aranjau în cameră
și cum cântau. Mese din lanteti și scânduri învelite în ziare și saltele pline cu ghije de po
rumb sau chiar dormeau pe jos. În compara�ie cu cei din conducere, domnii cei mari, 
secretari de partid, ofi�eri, medici și ingineri care aveau apartamente mobilate. Blocurile
construite după arhitectura sovietică aveau apartamente cu o cameră, două și trei și repar
tizate după câ�i membri avea familia, însă erau atât de mul�i muncitori încât în apartamente
de trei camere, de multe ori locuiau câte trei familii cu copii și se în�elegeau. Doamne, ce
popor minunat avem! Astai ca să�i răspund la întrebare, Alexa. Eu nu acuz, ci subliniez
un lan� de motive care explică și chiar notifică numele dealului Golgota. Însă, este cert că

„adevărul” există în arhivele KGBului din Moscova.
– Și ce se va întâmpla de acum încolo?
– To�i își acoperă urmele. Ciudanovi�a va dispărea și ea, precum pușcăria Golgotei,

precum Europa, precum Rusia, care după Putin va fi împăr�ită în șapte bucă�i. Fostele �ări
comuniste europene se vor uni și vor deveni neutre. Rusia va rămâne de mărimea Serbiei
în jurul Moscovei. Japonia va lua partea de est, iar restul va fi împăr�it între 6 oligarhi ruși
și va fi exploatată de marile corpora�ii americane care își vor muta reședin�a în noile teritorii.
China va trebui să negocieze cu America dacă vrea să mai existe, însă, ATENIUNE: Dacă
China va cădea complet, vor cădea toate libertă�ile lumii. De ce? Pentru că aceste libertă�i
care au „sărăcit” după căderea blocului comunist se vor prăbuși de tot. Ce îi �ine pe
capitaliș�i oneș�i este tocmai existen�a altor forme de existen�ă. Adică să fiu mai clar: Dacă
comunismul chinez cade, se va prăbuși și democra�ia vestului. Vom întra întrun sclavagism
crâncen. Orice echilibru dispare.

Alexa se precipită.
– Nu pot să cred că mintea omului va ajunge aici.
– E foarte simplu. Am să�i explic: Tu eș�i un robot sofisticat care func�ionează cu

electricitate. Ea este formată din tensiune care se măsoară în vol�i, din curent care se
măsoară în amperi și din frecven�ă care se măsoară în her�i. Dacă oricare din aceste
proprietă�i lipsește, tu nu mai func�ionezi. Dacă nu ai amperi pot să�i dau și un milion de
vol�i că motorașele tale nu se învârt, circuitele tale nu au suficientă putere să func�ioneze,
iar dacă nu ai frecven�a cerută pentru a func�iona, te arzi sau te blochezi. Așa e și omul.

Omul e curentul electric, iar amperajul și frecven�a sunt Conștiin�a și Sufletul. Dacă îi iei
conștiin�a și sufletul, el devine animal. De la apari�ia comunismului încoace, în amândouă
taberele sa umblat la amperajul și frecven�a omului. Deci, la Conștiin�ă și Suflet. Fără ele,
cu ușurin�ă îl împingi cu întreaga turmă în prăpastie. Conștiin�a și Sufletul se cultivă prin
educa�ie de mii de ani. Prin ele po�i ajunge viu, în starea de Trup la Dumnezeu. În ambele
tabere, Conștiin�a și Sufletul au concurat. Când sa prăbușit comunismul, capitalismul sa
lăsat pe o tânjeală că nu a mai avut motive să concureze și a început să distrugă sufletul și
mai târziu a intrat și în conștiin�ă. Ele vor cădea de tot când se va prăbuși China. Este ultima
piatră în echilibrul conștiin�ei. Vestul a dovedit când a căzut blocul sovietic că nu e destul
de matur. Adică e prădător. Lumea nu mai are încredere în el și de asta reac�ionează haotic.
Putem să ne așteptăm la o surpriză pentru că Dumnezeu e MARE. Nu mă refer la un moș
cu barbă, ci la for�a care guvernează universul, for�a pe care sa tot chinuit Nicola Tesla să
o explice marilor hrăpăre�i americani, care atunci, ca și azi cred doar în ciomag. For�a
aplicabilă tuturor ciomăgarilor  fără discriminare sexuală sau na�ională.

Alexa a rămas pe gânduri.
Au venit verzii peste Ciudanovi�a. Natura iartă.

Ben TODICĂ



îmi zâmbea un nor în trecere
fânul visa blând sub secere
cumpăna fântânii mi făcea semn
prin neant zbura un cal de lemn.

nimeni nu ştia de unde vin
maşteptau doar cramele cu vin
şi din unghiul unui baldachin
mi se contura un semn Divin.

nu aveam răgazul necesar
noaptea trebuia să joc la zar
să mănfrunt cun jucător barbar
ce zvârlea cu zarul…doar calvar.

muica maştepta de mii de ani
să măntorc cu un chimir de bani.
legea ca pe mulţii şarlatani
pradă mă dădea…la căpitani.

miam pus la ureche un cercel
şi mam dus la râu să sorb niţel
din oglinda lui  printre băşici
îmi şoptea un ins cu cicatrici :

nu te duce  ţiau întins capcane
vei avea coşmar de ghinioane
nu tentoarce  încă nau uitat
că iai umilit  când ai plecat.

dar mam dus şi am bătut la porţi
toţi ai casei mele erau morţi
uşile mă aşteptau  deschise
DA  speranţa încă NU murise...
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PP OO EE ZZ II EE
poezii de George FILIP 

din Montreal, Canada

TOAMNA DE  ACASĂ

– la plecarea din Tuzla... –

PRIVESC ÎN URMA�MI...

...şi Marea era plînsă că plecam
şi Farul era trist că iar mă duc.
de satul Tuzla mă îndepătram
să fiu prin emigrarea mea haiduc,

priveam în urmă...valuri mari de stei
băteau în maluri şi muşcau din ţărm.
catargul înălţat în ochii mei
îmi promitea că eu nam să mă sfărm.

casa ascunsă pe sub nucii mari
îmi reproşa de visele promise,
de nunţile...cu fără lăutari
careau rămas dea pururea doar vise.

acele vise – îngeri nempliniţi,
pe care iam trişat , dar nu din vrere,

ca mulţi români care am fost huliţi
când peaeroport plîngeam...la revedere.

ca tot românul...mam născut sărac
şi am plecat – nu după bogăţie.
oriunden lumea astai tot un drac;
ocârmuirea...firar ea să fie!

mă duc deacasă şi măntorc din nou
aici, la noi – şi îmi sărut pământul.
sufletul meu e trist ca un cavou
în care moaştele...le bate vântul.

şi vântul rece baten trupul meu.
trup de poet – tînjind la o statuie.
pe toţi să vă ajute Dumnezeu
că omul e etern...un uitel...nu e...

– mărturie Mariei mele –

WW WW WW.. TT VV VV.. RR OO
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acum 20 ani



Motto: „Cu sabia na fost luată însă nici Bucovina de austrieci, 
nici Basarabia de ruşi, ci prin fraudă”. 

Mihai Eminescu în ziarul Timpul (1 martie 1878)

Noiembrie 1918  Bucovina, instabilitate şi violenţe
Guvernatorul austriac al provinciei, contele Josef von

Ezdorf, refuza să predea puterea vreunei tabere. Pleda pentru
împărţirea provinciei între români şi ucraineni, idee respinsă
de ambii competitori. În noiembrie 1918, orice autoritate
dispăruse. Jafurile şi dezordinile înspăimântau populaţia, pre
vestind pericolul bolşevic.

Dragoş Olaru, istoric şi activist Cernăuţi: „Însuşi
Iancu Flondor a fost nevoit să se ascundă fiindcă ucrainenii
îl căutau ca să îl ucidă. El o perioadă oarecare a stat în

reşedinţa metropolitană şi în alte apartamente unde era ascuns de prietenii săi. Era de
fapt o goană ca săl prindă, să fie prins şi să fie ucis.” 

Noiembrie 1918  Românii bucovineni cer ajutor
În această situaţie, Iancu Flondor îl trimite pe Vasile Bodnărescu la Iaşi, ca să

ceară Regelui Ferdinand, ajutorul armatei române. Înainte ca regimentele conduse de gen
eralul Iacob Zadik să intre în oraş, românii bucovineni au primit un ajutor neaşteptat. 
Voluntarii ardeleni conduşi de Ilie Lazăr, un ofiţer care dezertase pe frontul de Est din ar
mata austroungară şi se pusese în slujba intereselor româneşti.

Ilie Lazăr  Omul lui Iuliu Maniu la Cernăuţi
Dragoş Olaru: Autoritatea lor nu era recunoscută nici de baronul Ererdorf,

care era guvernatorul Bucovinei austriac şi care refuzase să cedeze Bucovina numai
românilor. El spunea că ar fi bine să fie o înţelegere între români şi ucraineni ca acest
oraş, acest teritoriu să fie împărţit între români şi ucraineni şi el şi numai atunci el poate
să cedeze acest teritoriu. Numai că foarte interesant, pe 7 noiembrie, aici ajunge un grup
de ostaşi români, în frunte cu Ilie Lazăr, care părăsise linia frontului, care se afla peste
Nistru, MoghilevPodolsc, aproape de Tiraspol, de Tighina de astăzi, au venit cu un tren
până la Cernăuţi, în această piaţă, ca Ilie Lazăr să îl întâlnească pe profesorul univer
sitar, Sextil Puşcariu. El când a văzut că sunt atâţi ostaşi, erau cam 180 de persoane,
vorbesc limba română, şi a discutat cu Sextil Puşcariu, şi atunci Ilie Lazăr ar fi spus:
„Sunt la ordinele dvs., domnule profesor, ordonaţi şi eu am să fac tot ce trebuie.”

9  11 noiembrie: Armata Română intră în Cernăuţi
La 8 noiembrie 1918, ardelenii lui Ilie Lazăr, la ordinul lui Iancu Flondor ridică

drapelul românesc pe clădirea Primăriei din Cernăuţi. Războiul civil care frământa fostul
imperiu ţarist afecta şi Ucraina. Kievul nu avea forţa să îşi extindă autoritatea. La 11 noiem
brie 1918, armata română intră în capitala Bucovinei.

28 noiembrie 1918 – Unirea Bucovinei cu România
După dezmembrarea imperiului în state naţionale, „Congresul general al 

Bucovinei”, format din reprezentanţii aleşi ai românilor şi ai naţionalităţilor din Bucovina,
a hotărât, la 28 noiembrie 1918, în unanimitate, „unirea necondiţionată şi pe vecie a 
Bucovinei, în vechile ei hotare până la Ceremuş, Colacin şi Nistru cu Regatul României”.

În şedinţa din 12 noiembrie 1918 a Consiliului Naţional Român a fost adoptată
legea fundamentală a Bucovinei, în baza căreia puterea legislativă era exercitată de către
Consiliu, iar cea executivă de către un guvern român, constituit în aceeaşi zi de 12 noiem
brie, avândul în frunte pe boierul Iancu Flondor, miniştri fiind: profesorul Sextil Puşcariu
(externe), Dorimedont Popovici (interne), Nicu Flondor (justiţie şi ad interim la apărare),
Gheorghe Sârbu (agricultură), Radu Sbiera (instrucţie publică), Ipolit Tarnavschi (culte),
Maximilian Hacman (comerţ şi industrie), Vasile Marcu (afaceri sociale şi ale alimentării
publice), Aurel Ţurcanu (lucrări publice), Cornel Tarnovieţchi (comunicaţie, poştă şi
telegraf), Octavian Gherghian (salubritate publică).

La 28 noiembrie, Consiliul Naţional Român convoacă Congresul General al 
Bucovinei, care sa ţinut în somptuoasa Sala Sinodală (sala de marmură) a Palatului 
Mitropolitan (acum Universitatea) din Cernăuţi sub preşedinţia lui Iancu Flondor şi la
care au participat 74 de deputaţi români delegaţi ai Consiliului Naţional, 13 delegaţi ai
ucrainenilor, şapte ai germanilor, şase ai polonezilor. Comunitatea evreiască, foarte
numeroasă în Bucovina, va adera la actul Unirii, în decembrie. Sau aflat la Cernăuţi, câteva
mii de locuitori veniţi din diferite colţuri ale Bucovinei. După salutul de rigoare al lui 
Dionisie Bejan, preşedintele Consiliului Naţional, Congresul a votat în unanimitate, cu
sprijinul majorităţii reprezentanţilor germani (Alois Lebouton) şi polonezi (Stanislaus
Kwiatkowski), unirea cu România.

„După sforţări şi jertfe uriaşe din partea României şi a puternicilor şi nobililor
ei aliaţi, sau întronat în lume principiile de drept şi umanitate pentru toate neamurile
şi când în urma loviturilor zdrobitoare monarhia austroungară sa zguduit din temeliile
ei şi sa prăbuşit şi toate neamurile încătuşate în cuprinsul ei şiau câştigat dreptul la
libera hotărâre de sine, cel dintâi gând al Bucovinei dezrobite se îndreaptă către Regatul
României, de care întotdeauna am legat nădejdile dezrobirii noastre. De aceea, noi, 
Congresul General al Bucovinei, întrupând suprema putere a Ţării şi fiind învestit singur

cu puterea legiuitoare, în numele suveranităţii naţionale, hotărâm: unirea
necondiţionată şi pentru vecie a Bucovinei în vechile ei hotare, până la Ceremuş, Colacin
şi Nistru, cu Regatul României.”

România îi datorează boierului Iancu Flondor faptul că Suceava şi mănăstirile lui
Ştefan cel Mare se află astăzi pe teritoriul său. Îi datorează mult şi profesorului Sextil
Puşcariu, jurnalistului Valeriu Branişte, ofiţerului Ilie Lazăr şi medicului Isidor Bodea. Ei
au fost liderii mişcării patriotice din Bucovina.

Prin decretul din 31 decembrie 1918, regele Ferdinand I a consfinţit actul unirii
Bucovinei cu România, când doi reprezentanţi ai acestei provincii istorice, respectiv Iancu
Flondor şi Ion Nistor au intrat în Guvernul României condus de Ion I.C. Brătianu. 
Parlamentul român, întrunit în şedinţă solemnă la 29 decembrie 1918, a confirmat actul
Unirii.

Unirea cu Ţara a celor două provincii româneşti  Basarabia, la 27 martie 1918, şi
Bucovina, la 28 noiembrie 1918  a fost urmată şi încununată de actul istoric de la 1 
decembrie 1918, când a avut loc Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia, care a hotărât
Unirea Transilvaniei, a Banatului, a Crişanei şi a Maramureşului cu România.

1920  Ferdinand I şi Regina Maria la Cernăuţi
Cele mai puternice urale sau auzit atunci când au fost dezvelite portretele Regelui

Ferdinand şi al Reginei Maria. Acum, aici se află portretul unei scriitor ucrainean.
La momentul Unirii, mai mult de 50% din populaţia oraşului Cernăuţi era

evreiască. Liderii comunităţii lor au participat la solemnităţile legate de vizita regelui 
Ferdinand şi a Reginei Maria la Cernăuţi din 1920.

Interbelic  Promisiuni nerespectate şi negocieri
Angajamentele privind drepturile minorităţilor, luate în numele României de Iancu

Flondor şi colegii săi, au fost numai în parte respectate. Primele fisuri au apărut chiar din
anii '20, spre dezamăgirea lui Iancu Flondor.

Legea 250/2015 privind declararea zilei de 28 noiembrie Ziua Bucovinei a fost
promulgată de preşedintele Klaus Iohannis la data de 28 octombrie 2015.

Bucovina este însăşi inima unui neam, este leagănul unei istorii. Să o preţuim,
aşadar! Când spui Bucovina, te gândeşti la: albastru de Voroneţ galben de Moldoviţa roşu
de Humor

Şi nu numai. Te gândeşti şi la tradiţii şi obiceiuri încă păstrate cu sfinţenie.
Te gândeşti la un loc de poveste, dar greu încercat dea lungul istoriei.
Te gândeşti la peisajele pitoreşti şi oameni frumoşi. 
Şi „dulcea Bucovină” are ziua ei! La mulţi ani bucovinenilor!
La mulţi ani, Bucovina dragă  plai de suflet şi de dor!

DIN BUCOVINA CĂTRE BUCOVINA (de ziua Bucovinei)
E despărţităn două Bucovina
De o fâşie cei adânc brăzdată,
Azi peste care nu se trece, iată,
Decât prin vama rece, bato vina!
Aceeaşi mămăligăi mestecată,
La fel de aurită e făina,
Cam la aceeaşi oră este cina,
Dar nu e toată lumea invitată.
E trist, mâncăm la mese diferite,
Deşi neadună Creangă, Eminescu
Ori Putna, Ştefan Vodă, Porumbescu.
Cum azi nici moartea nu ne mai dezbină
Şi aburesc bucate felurite,
Poftim la masăntreaga Bucovină! 

Sonet de Vasile LARCO

Epilog: „Nu era cu putinţă România Mare fără Mica Bucovină!”
Solo ROTENSTAIN
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SUPERSTIŢII ŞI OBICEIURI ÎN LUNA DECEMBRIESUPERSTIŢII ŞI OBICEIURI ÎN LUNA DECEMBRIE
�UNDREA��UNDREA�

Denumirea populară a lunii Decembrie este Undrea, dar şi Luna lui Cojoc, Ningău sau
Luna lui Andrei; sunt şi ziceri populare despre luna Decembrie: „În Undrea, iarnai grea” sau „Undrea
geros aduce an manos” şi se spune că această lună fiind geroasă, gerul înţeapă de parcăţi baga ace,
undrele, andrele în piele. În categoria prevestirilor de timp, vecine cu superstiţia, se mai spune că
„De va fi Crăciun ploios, va fi Paşte friguros” sau “cum va fi vremea la începutul lui Decembrie, tot
aşa va fi timp de zece săptămâni”.

Zilele Bubatului
Luna Decembrie a început cu ciclul de sărbători trinitare, între 46 Decembrie, consacrate

vărsatului, una dintre bolile cele mai temute în mediul rural. Sfânta Varvara îi apară pe copii, pe
mamele lor, pe tinerele fete, dar şi pe mineri; sa ţinut în ziua de 4 Decembrie, pentru a nu se
îmbolnăvi. Superstiţia cere ca în dimineaţa acelei zile, toţi ai casei săşi facă semnul crucii pe faţă
cu miere de stup, pentru a se feri de bubat. Tot în această zi se dau de pomană turte sau azimi calde
şi unse cu miere, pentru ca şi vărsatul să fie cald, moale şi dulce. Nu e bine să laşi copiii să mănânce
porumb copt, fasole sau seminţe de dovleac, pentru ca erupţia să nu fie mare şi deasă ca seminţele
respective. Superstiţia cere ca în această zi să nu se poarte straie negre, nici să nu se fiarbă în vase
negre, ca să nu se facă tăciune în grâne.

Mai este o superstiţie: în această zi se pun în apă crengi de măr sau de vişin în apă, care se
lasă până la Florii. Dacă aceste rămurele înfloresc până atunci, e semn că anul va fi mănos, iar dacă
nu, va fi secetos. Cea de a doua zi a acestei sărbători a bubatului, 5 Decembrie, este ziua Sfântului
său Sfintei Sava, o personalitate enigmatică în virtutea ambivalenţei numelui; elementul central al
sărbătoririi îl constituie pomană rituală. Ziua de Sf. Sava este bună pentru magie: se iau trei lumânări
şi se pun la icoana sfântului; când cineva aiurează, înnebuneşte sau strigă a lingoare, se aprind
lumânările pe rând, se picura câte trei picături de ceară din fiecare. Ceară picata se strânge cu grijă
şi se pune sub pernă bolnavului.

Crăciunul copiilor
Închizând cele trei zile consacrate vărsatului, ziua de Sf. Nicolae a fost pe 6 Decembrie.

Sf. Nicolae însumează numeroase atribuţii: protector al copiilor, dar şi al tâlharilor, al corăbierilor
şi al oştenilor. El este primul Moş darnic sau justiţiar, care le face cadouri copiilor odată cu venirea
iernii; de aici şi altă denumire a zilei de 6 Decembrie – Crăciunul Copiilor. O vorbă populară spune

„când îşi scutură Sf. Neculai barba lui cea albă, ninge negreşit”. Sf. Nicolae se serbează pentru ajutor
la boli şi mai ales la lovituri, dar şi pentru vite. Şi în această zi se pun crenguţe de pomi fructiferi în
apă, pentru a înflori până la Anul Nou, cu care ocazie se aprecia şi rodul livezilor. Sf. Nicolae 
bucurânduse de un statut deosebit în panteonul popular, era firesc că sărbătoarea lui să fie una
complexă a cărei sacralitate se prelungeşte până pe 7 Decembrie, când se serbează Ciuda lui Sf. 
Neculai, zi în care nu se lucrează, se fac praznice pentru cei morţi de moarte năpraznică, înecaţii,
mâncaţii de lupi, precum şi pentru cei pierduţi fără urmă prin lume. În aceeaşi zi este Sf. Filofteia,
care se ţine de către fete pentru a fi ajutate în căsătorie şi în lehuzie, dar şi de către gospodari pentru
binele vitelor din bătătură.

Ajunul Crăciunului – Moş Ajun
Înainte de Ajun, pe 20 Decembrie este ziua Ignatului. Urmează sărbătoarea Ajunului, pe

24 Decembrie, patronata de Moş Ajun, stăpânul
Timpului, care prefigurează anul care pleacă,
dar şi deţinătorul puterii anului ce vine.
Superstiţia spune că la miezul nopţii dinspre
Crăciun apa se preface în vin, iar dobitoacele

vorbesc. La fel, în Ajun se dă copiilor să
mănânce bostan pentru a fi graşi peste an; e bine
să mănânci peşte în Ajun, ca să nu te scuture 
frigurile peste an. În Ajun fetele posteau, pentru
aşi putea vedea ursitul; altele fete se feresc să

bea apă toată ziua, iar seară îşi fac o turtită
jumătate sare, jumătate faină şi o mănâncă;
se crede că este cu putinţă ca viitorii lor miri
să li se arate în vis spre a le da să bea apă.
Magie: femeile prind lilieci pe care îi
îngroapă întrun furnicar, pentru că după ce
vor putrezi, să le ia oasele şi să descânte cu
ele de urât, de dragoste şi de altele. Cu îm
prumut nu se dă nimic în această zi;

superstiţia spune că cei ce cer vor să aibă
noroc la furtişaguri, afară de aceasta, se crede că

cel ce dă îşi dă norocul din casă. În această zi
se fac pregătirile pentru Crăciun, ziua
Naşterii Mântuitorului.


