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BUCOVINA VÃ AªTEAPTÃ ACASÃ,
FRAÞI ROMÂNI!

D

e 14 ani, în fiecare varã, peste 350 de elevi, studenþi
ºi cadre didactice români din Republica Moldova,
Ucraina, Bulgaria, Timocul Sîrbesc, vin în þarã sã cunoascã
munþii ºi marea, rîurile ºi Obcinele Bucovinei, vin sã
cunoascã Delta ºi Maramureºul.
Anul acesta am avut plãcerea sã însoþesc un grup de
liceeni, studenþi ºi cadre didactice din raionul Criuleni.
Grupului s-au alãturat ºi doi preoþi, care voiau sã viziteze ºi sã
fie pãrtaºi la unele manifestãri religioase. Am fost oaspeþii
Sucevei, avînd gazdã Centrul pentru Educaþie Incluzivã.
Atmosfera jovialã din autocar a fãcut sã parã cã timpul
zboarã ºi nici nu ne-am dat seama cînd am ajuns la Suceava.
Domnul administrator Emil, împreunã cu o parte din personalul ºcolii, ne aºtepta pentru a ne caza ºi oferi masa.
A doua zi dimineaþã am intrat în programul de tabãrã. ªi
cum românul începe tot lucrul cu rugãciune, aºa am fãcut ºi
noi. Primul obiectiv a fost biserica care adãposteºte moaºtele
Sf. Ioan cel Nou. Sfîntul lãcaº ºi curtea erau pline de credincioºi. Cu toate acestea am reuºit sã ne strecurãm prin mulþime
ºi o clipã sã ne plecãm grumazul sufletului ºi al trupului înaintea Sfîntului.
Nu departe, în Parcul Central, se aflã Muzeul de ªtiinþele
Naturii. Colecþia de minerale ºi roci, de pãsãri ºi mamifere din
þinutul Bucovinei, dar ºi sãlile-dioramã, ne-au determinat sã
ieºim destul de greu din muzeu.
Doar la cîteva minute, se aflã Muzeul de Istorie.
Materialele expuse ºi explicaþiile ghidului au fost o adevãratã
lecþie de istorie, care a impresionat pe mulþi dintre noi. Cel mai
atractiv moment a fost în Sala Tronului. ªtefan cel Mare, personajele care participau la sfatul þãrii, costumele ºi armele create ne-au reîntors în atmosfera Moldovei de acum 500 de ani.
Dupã-amiazã ne-am deplasat la Mãnãstirea Dragomirna.
ªtim cã în Bucovina multe dintre mãnãstiri au ceva unic. Aºa
este ºi aceastã mãnãstire, care poate fi consideratã o capodoperã lãsatã moºtenire de la strãbuni. Primul contact vizual cu
mãnãstirea îþi lasã impresia cã este o corabie aidoma celei a
lui Noe, care navigheazã peste timp. De la Dragomirna am
pornit pe urmele lui ªtefan ºi am ajuns în partea opusã a
oraºului, la Cetatea de Scaun.
Am ajuns ºi la cea mai importantã ctitorie a marelui domnitor ªtefan cel Mare – Putna. Pentru toþi românii din afara
graniþelor este o împlinire spiritualã sã ajungã mãcar o datã în
viaþã aici. Un ghid tînãr, cãlugãr al mãnãstirii, ne-a captat
imediat. Presupun cã în viaþa civilã a fost cadru didactic, cãci
a desfãºurat la modul cel mai serios o lecþie profundã de istorie. Am aflat multe lucruri pe care nu le ºtiam despre cel mai
strãlucit domn român. La sfîrºit a fãcut evaluarea
cunoºtinþelor „achiziþionate” la orã. Elevii au participat activ
la discuþii. Un licean s-a evidenþiat prin cunoºtinþele legate de
istoria României. Pãrintele i-a sesizat bagajul bogat de
cunoºtinþe ºi la urmã l-a premiat.
Dar lecþia de istorie nu s-a terminat aici. Au mai urmat alte
douã obiective, care au întregit activitatea. Am urcat la crucea
de pe muntele din faþa mãnãstirii, despre care se spune cã de
acolo s-ar fi hotãrît locul unde sã fie construitã Putna. Urcuºul
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a fost destul de anevoios. De sus am putut admira toatã splendoarea din vale. Pentru copii era ceva nou, fermecãtor,
deoarece mulþi dintre ei nu mai urcaserã niciodatã un munte.
ªi pentru cã am ajuns la Putna, nu se putea sã plecãm fãrã
sã trecem prin locul unde cel mai mare comandant de oºti al
tuturor timpurilor venea la vreme de restriºte – la chilia
Sfîntului Daniil Sihastru. La îndemnul lui a ridicat douã din
perlele Bucovinei – Mãnãstirea Putna ºi Mãnãstirea Voroneþ.
Era înþelept ºi iubitor de neam. Faptele lui demonstreazã cã a
dus o viaþã de sfînt, dar a rãmas ºi în istorie ca o mare personalitate.
Pentru a doua jumãtate a zilei am programat sã vizitãm
Mãnãstirea Suceviþa. Înainte de a ajunge, am poposit într-o
localitate cunoscutã deja ºi peste hotare – Marginea. Am oprit
la atelierul de ceramicã, care era încã deschis. Meºterul olar
ne-a primit cu tot dragul. Ne-am strîns în jurul lui ºi eram toþi
numai ochi ºi urechi la tot ce ne spunea. Era fericit cã are
prilejul sã vorbeascã despre ocupaþia pe care a moºtenit-o de
la strãbuni.
Am fost martori la o parte din procesul de obþinere a
vaselor din ceramicã, unice în lume datoritã culorii. Este
vorba de ceramica neagrã obþinutã prin mijloace tradiþionale,
începînd de la prelucrarea lutului adus din apropierea satului
ºi pînã la obþinerea formei finale. Dupã ce lutul este frãmîntat
cu apã, se pune pe roata care se învîrte, iar cu mîinile de aur
se dã forma doritã. Cîteva zile se lasã la uscat, se decoreazã ºi
se dã la cuptor. În procesul de ardere stã tot secretul de
obþinere a culorilor. La sfîrºit însã se obþin acele vase unice,
care sunt cunoscute în multe þãri. Copiii au fost încîntaþi de
multitudinea formelor, de jocul culorilor ºi al ornamentelor.
Sunt oameni care demonstreazã cã ceea ce aparþine trecutului
sunt averi scumpe. Am plecat de la atelierele din Marginea
mai bogaþi spiritual ºi cred cã oamenii de aici ar trebui sã fie
un exemplu pentru mulþi dintre noi.
La Suceviþa am ajuns spre searã, cînd începuse deja sã se
mai rãcoreascã. Mãicuþa care ne-a întîmpinat ne-a invitat sã
luãm loc pe iarbã. Cu vocea blîndã a început sã ne
povesteascã despre istoricul ºi importanþa mãnãstirii. Pictura
exteriorului este foarte complexã ºi redã mai multe tematici
din Biblie. Este realizatã pe un fond predominant verde.
Drumul spre casã a fost plãcut, iar copiii probabil reflectau la
cele vãzute.
Am trecut prin Fãlticeni, cãci voiam sã vedem Muzeul
Apelor. Am nimerit destul de bine, cãci oraºul era în sãrbãtoare de Sfîntul Ilie. Peste tot erau oameni îmbrãcaþi cu haine
elegante, iar cea mai mare parte se îndreptau spre slujbã. Noi
aveam un alt obiectiv – Muzeul Apelor. Faima muzeului însã
o reprezintã globul geografic ºi acvariile. Globul care se aflã
în acest muzeu este o realizare unicã în lume, care redã
relieful uscatului ºi relieful subacvatic. În acvarii se pot vedea
cele mai frumoase specii de peºti, scoici, broaºte þestoase,
raci.
Nu departe de Fãlticeni se aflã un alt mãnunchi de obiective, pe care niciun drumeþ nu trebuie sã le ocoleascã:
Mãnãstirea Secu, Sihãstria, Sihla ºi Neamþ. Fireºte cã nu
aveam timp pentru toate. De aceea am ales sã ne oprim la
Sihãstria, acolo unde a trãit un alt mare monah al ortodoxiei –
pãrintele Cleopa. La chilia unde ºi-a petrecut viaþa, un cãlugãr
ne-a citit o rugãciune ºi ne-a miruit. Era fericit cã a avut prilejul sã dea binecuvîntarea fraþilor de peste Prut. La mãnãstire
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cãlugãrii de la bucãtãrie ne-au invitat la masã. Am renunþat la
pachetele noastre în favoarea unui prînz cald, excepþional de
bun, pregãtit de tinerii monahi.
Am continuat drumeþia la „Ierusalimul ortodoxiei
române” – Mãnãstirea Neamþ, ridicatã ca mulþumire
Domnului de ªtefan dupã victoria de la Codrii Cosminului.
Copiii au rãmas impresionaþi de acest complex spiritual.
În drum spre tabãrã l-am vizitat ºi pe bãdiþa Creangã la
Humuleºti. Ne aºtepta sã îi trecem pragul casei modeste, sã-i
vedem curtea ºi prispa unde se juca el altãdatã. Trecînd poarta, deja îþi apare în memorie o lume demult apusã, dar plinã
de farmec ºi de pioºenie. Obiectele care te întîmpinã te duc cu
gîndul la obiceiurile, tradiþiile, portul ºi ocupaþia þãranului din
vremea povestitorului. Personajele din opera lui ne-au întîmpinat care mai de care, dupã obiceiul pe care îl avea fiecare.
Cocoºul are ºi acum punguþa gãsitã cu doi bani, mãtuºa
Mãrioara ne aºtepta cu jordia în mînã, capra îºi povãþuieºte
iezii, iar copilul bãlai aºteaptã în cãruþã o nouã plecare spre
lumea necunoscutã. Priveam aceastã lume cu drag, pentru cã
aici s-au nãscut poveºtile, basmele, aici a rãmas copilãria pe
care a încercat s-o imortalizeze Ionicã în Amintiri.
Cu greu ne-am despãrþit de Creangã ºi de casa lui. Copiii
nu vor putea sã uite aceastã zi, pentru cã imaginile cele mai
plãcute au fost surprinse de aparatele de filmat sau de
fotografiat.
Cu toate cã am ajuns mai tîrziu decît ora stabilitã, domnul
Emil ºi bucãtãresele ne aºteptau cu bucatele calde.
Miercuri am stabilit sã vizitãm Salina Cacica. Am primit
explicaþiile legate de începuturile minei ºi de alte evenimente
mai importante legate de viaþa salinei. Cu atenþie am coborît
cele 192 de trepte ºi aveam sã descoperim o altã lume. La 21
de metri adîncime se aflã Capela romano-catolicã ,,Sfînta
Varvara”, construitã în anul 1806. Altarul ºi amvonul sunt
sculptate în sare masivã. Înainte de a coborî, minerii se rugau
sã fie ocrotiþi, iar la sfîrºitul lucrului fãceau rugãciuni de
mulþumire. La 35 de metri se aflã Capela ortodoxã ºi Lacul
sãrat. La 37 de metri sub pãmînt este o sala de dans, loc în
care localnicii organizau baluri, spectacole ºi diferite serbãri,
fiind singurul loc de distracþie din zonã. Bãieþii noºtri au organizat un meci de fotbal, iar noi îi susþineam de pe margine.
Acum nu se mai organizeazã activitãþile de altã datã, dar vin
poate mai multe persoane la tratament. În fiecare an, pe 15
august, romano-catolicii vin în numãr destul de mare la
Cacica din toate colþurile þãrii, dar ºi de pe alte meleaguri, sã
sãrbãtoreascã pe Sfînta Fecioarã Maria. Fiind o zi cãlduroasã,
mulþi au preferat sã se rãcoreascã în lacul de lîngã salinã ºi
apoi sã se bronzeze la soare.
Ziua de joi ne-am rezervat-o pentru un alt punct de interes
pentru tinerii noºtri – Planetariul. Planetariul de la Suceava
este cel mai mare din þarã ºi tot aici este organizat un spaþiu
muzeistic la cerinþele cele mai înalte. Am luat contact cu
imagini ºi fotografii din Univers, i-am putut admira prin intermediul fotografiilor pe cosmonauþii care au explorat spaþiul
din jurul Pãmîntului. Chiar la intrare este expusã macheta
Lunii. În sala Planetariului un tînãr profesor a început lecþia
de astronomie. În cea mai profundã liniºte, ascultam explicaþiile ºi priveam miºcarea proiectorului. Copiii au întrebat de
unde este acest aparat atît de complicat. Rãspunsul l-am aflat
imediat. A fost fãcut la comandã în Germania. Cu toate cã
eram în plinã zi ºi soarele îºi fãcuse apariþia dis-de-dimineaþã,
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noi cãlãtoream nestingheriþi printre stele. Admiram luna,
miºcarea soarelui, planetele ºi chiar cele 6000 de stele care se
pot vedea cu ochiul liber, stelele cãzãtoare, sateliþii ºi zodiacele. Ne-a invitat la telescop ºi copiii au fost mai mult decît
încîntaþi sã priveascã cerul la miezul zilei.
Vineri am încheiat programul taberei cu o întîlnire unde sau recitat poezii, s-au cîntat cîntece populare româneºti, dar sau lãsat ºi impresii despre activitãþile organizate. Am mulþumit domnilor directori Cristina Clim ºi Ionel Dumistrãcel pentru faptul cã ne-au primit în cele mai bune condiþii. Poate cu
altã ocazie am sã redau cîteva impresii culese din eseurile
tinerilor. M-au emoþionat multe rînduri aºternute pe hîrtie. Au
simþit dragostea ºi cãldura oamenilor, au avut ocazia sã
cunoascã Bucovina încãrcatã de istorie, culturã ºi tradiþie. Au
simþit cã bucovinenii îi aºteaptã cu drag pe toþi, atunci cînd
vin ca prieteni sinceri ºi curaþi.

Vica ÞUÞURMAN
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PUNÞI DE LEGÃTURÃ ÎNTRE TINERII
DIN ROMÂNIA ªI SERBIA

V

enirea tinerilor din Serbia, în perioada 25-31 iulie
2010, a constituit pentru noi un prilej pentru a întãri
sentimentul mîndriei de a fi român în sufletul acestor adolescenþi. Ne-am bucurat cã avem ocazia sã le arãtãm cele mai
frumoase locuri din Bucureºti, sã discutãm despre cultura ºi
istoria poporului român, despre arhitectura minunatã a
oraºului Bucureºti, despre perspective, despre problemele
tinerilor în general.
În timpul vizitelor în centrul vechi al oraºului, tinerii au
apreciat modul în care au fost primiþi la Muzeul de istorie al
oraºului Bucureºti, unde, pe lîngã aspecte legate de evenimente istorice, au înþeles modul de viaþã al locuitorilor
„Micului Paris”, începînd din vremuri strãvechi, din timpul
domniei lui Vlad Þepeº, pînã în epoca modernã.
Au urmat apoi vizite la lãcaºurile de cult (Mãnãstirea ºi
Biserica Stavropoleos, Biserica Sf. Gheorghe, Mitropolia) dar
ºi la Galeriile Muzeului de Artã Naþionalã sau Palatul
Parlamentului.
Plimbarea în zona de nord a Bucureºtiului a urmãrit
traseul clasic, începînd de la Casa Presei Libere, Muzeul
Satului, Parcul Herãstrãu, ªoseaua Kiseleff, Arcul de Triumf,
Palatul Victoria.
O altã arterã impresionantã prin frumuseþea sa a fost Calea
Victoriei, cu Muzeul „G. Enescu”, Palatul Republicii,
Ateneul Român, Biblioteca Centralã Universitarã. În Piaþa
Revoluþiei tinerii au fãcut o vizitã la Centrul de informare al
Uniunii Europene.
Incursiunea lor a continuat pe fostul Pod al Mogoºoaiei
spre Palatul Telefoanelor, Casa Armatei, Teatrul Odeon, Casa
Capºa, Palatul CEC-lui, Muzeul Naþional de Istorie, pînã la
rîul Dîmboviþa.
O altã porþiune vizitatã de prietenii noºtri a fost
Bulevardul Magheru, de la Piaþa Universitãþii pînã la Piaþa
Romanã (Universitatea Bucureºti, Teatrul Naþional, Biserica
Italianã etc.).
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Un moment încãrcat de istorie a fost vizita la Palatul
Mogoºoaia, monument de arhitecturã în stil brîncovenesc.
Vizita grupului de tineri din Serbia s-a încheiat cu o plimbare la Muzeul Satului, prilej ce le-a oferit informaþii despre
zonele de culturã ºi civilizaþie de pe întreg teritoriul þãrii.
La plecare, tinerii au primit abecedare ºi cãrþi în limba
românã. Credem cã am reuºit sã îndeplinim obiectivele acestui proiect: realizarea unui dialog intercultural între tineri din
Serbia ºi tineri din Bucureºti, precum ºi stimularea tinerilor în
cunoaºterea valorilor culturii române.

Elvira PETRESCU, Elisabeta NICULESCU
Dia Daria STOICESCU, Ion GABRIEL
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TINERI BUCOVINENI ACASÃ

V

ara anului 2010 a rãmas neuitatã pentru studenþii
români de la Cernãuþi. Ei au vizitat România (ºi
mulþi pentru prima datã!), participînd la Tabãra de Culturã
ºi Civilizaþie Româneascã organizatã de Despãrþãmîntul
Astra „Mihail Kogãlniceanu”, Iaºi (Responsabil: prof.
Areta Moºu, preºedinte Astra, Iaºi), Consiliul Judeþean
Botoºani ºi Despãrþãmîntul Botoºani al Astrei. Zilele
petrecute acolo au fost pline de mister ºi au rãmas
întipãrite în memorie prin intensitatea trãirii.
Geografia cãlãtoriilor a fost atît de vastã încît ochii
tinerilor se fãceau tot mai mari ºi mai mari: Ah! Ce bine cã
am ajuns la Iaºi! Frumos oraº! Plimbarea de searã prin
acest oraº, frumosul Palat al lui Vasile Lupu, Universitãþile
acestui oraº, muzeele lui (iatã sediul Junimii, Muzeul
Literaturii Române, iatã minunatul Muzeu al Unirii), ce
grãdinã botanicã frumoasã (cei de acasã cu invidie privesc
pozele fãcute acolo!), iatã Humuleºtii, vai, aici sunt toþi
eroii poveºtilor lui Creangã, iatã ceaslovul care finaliza
viaþa preacuvioaselor muºte... S-ar putea continua ºi continua. Da, programul într-adevãr a fost conceput sã
uimeascã, sã surprindã plãcut, sã lase amintiri de neuitat...
A fost într-adevãr o Tabãrã de Culturã ºi Civilizaþie.
Programul Taberei la Iaºi a avut ºi un important
moment informativ, care poate fi interesant mai ales pentru cei ce doresc sã-ºi urmeze studiile superioare în
România. E vorba de vizita studenþilor la Universitatea de
ªtiinþe Agricole ºi Medicinã Veterinarã „Ion Ionescu de la
Brad” din Iaºi. Aici studenþii au fãcut cunoºtinþã cu facultãþile universitãþii (de Agriculturã, de Horticulturã, de
Zootehnicã ºi de Medicinã Veterinarã), au vãzut cabinetele
modern amenajate ºi au fãcut cunoºtinþã cu unii din profesorii acestei instituþii de învãþãmînt superior care, deºi era
varã ºi vacanþã, au întîmpinat studenþii cu sãlile de curs
larg deschise ºi au îndeplinit ei înºiºi funcþia de ghid prin
acest edificiu. A surprins plãcut mai ales utilizarea noilor
tehnologii în organizarea procesului de învãþãmînt (a
vedea creierul uman în format 3D ºi chiar a putea pãtrunde
în el ºi a te plimba prin el ca printr-un parc – aceasta sigur
cã a fost o experienþã de neuitat!!!). Au surprins plãcut ºi
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cãminele Universitãþii unde au fost cazaþi studenþii noºtri.
A surprins plãcut... Dacã e de continuat în acest mod, se
poate redacta chiar un micro-roman, deoarece multe în
România au fost o surprindere.
Iatã ce spune o participantã la Tabãrã despre zilele
petrecute în România (a realizat de astfel un mini-eseu
inspiratã din trãirile de varã):
...
Dar nu vine... Singuratic
În zadar suspin ºi sufãr
Lîngã lacul cel albastru
Încãrcat cu flori de nufãr.
Regele soare i-a impus stãpînirea pe marele albastru,
cerul. Roua cea rece era aºternutã pe iarba cea verde ºi
pufoasã. Stoluri de pãsãri zburau deasupra mea, împreunã
cu fluturi de diverse culori care dansau în aer.
Cerul era senin ºi de un albastru pur, iar rãcoarea
dimineþii se fãcea simþitã. Am mai stat un timp ºi am admirat natura din þara mea ºi am pornit la drum.
Un suflet rãtãcit, care cãuta liniºte.
23 august 2010 – dimineaþa – graniþa cu România.
Timpul e frumos ºi sper cã cãlãtoria mea va fi de neuitat.
Într-adevãr, totul a fost ideal, chiar dacã lumea spune
cã nimic nu e ideal.
Iaºul m-a cucerit la prima vedere. Parcul Copou ºi-a
gãsit un loc în inima mea, iar grãdina botanicã mi-a impus
sã preþuiesc frumosul ºi mai mult. Pãcat cã timpul s-a
scurs atît de repede ºi cele douã zile la Iaºi au zburat ca
gîndul ºi s-au prefãcut în amintiri.
Cheile Bicazului, mãnãstirile din Moldova – cãrþile de
vizitã ale României.
Ozana lui Ion Creangã, satele Humuleºti, Ipoteºti –
baºtinile marilor clasici români.
O noutate neaºteptatã – ne întoarcem acasã la 28 iulie.
Sufletul meu a rãmas acolo... Picioarele duc dorul
acelor cãlãtorii. Inima e plinã de dragoste... Iar eu însãmi
sunt pur ºi simplu fericitã.
ªi mulþumesc, Doamne, pentru aceste clipe de fericire,
pentru aceste amintiri, care sunt cele mai scumpe icoane
ale trecutului!
Catedra de Filologie Românã ºi Clasicã a
Universitãþii Naþionale din Cernãuþi aduce cãlduroase
mulþumiri organizatorilor Taberei de Culturã ºi
Civilizaþie Româneascã, Despãrþãmîntului Astra din
Iaºi, Consiliului Judeþean Botoºani ºi Despãrþãmîntului
Botoºani al Astrei ºi în special doamnei Areta Moºu
pentru posibilitatea de a (re)descoperi valorile spiritualitãþii româneºti. Datoritã Dumneavoastrã tinerii
noºtri au avut ocazia sã ia cunoºtinþã cu viaþa studenþeascã ieºeanã ºi au fãcut un pas înainte pe calea
formãrii lor profesionale ºi general-umane.
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