HAGI CURDA – ALBA IULIA – PETROVASÎLA-VLADIMIROVAÞ
Tudor Iordãchescu, Hagi Curda (Camîºovca).
Un sat din Basarabia istoricã, Ed. Prometeu,
Chiºinãu, 2011, 191 p.
Deºi autorul ne avertizeazã în
Cuvînt înainte cã nu avem în faþã „o
lucrare ºtiinþificã, nici istoricã”,
lucrarea lui Tudor Iordãchescu este o
pledoarie pentru cunoaº-tere, pentru
adevãr, pentru ca momente istorice
semnificative din viaþa neamului
românesc sã nu rãmînã necunoscute
ori ignorate.
Fiu al satului Hagi Curda, situat în
sudul Basarabiei (localitatea aparþine
Ucrainei din anul 1940, anul tragicelor
pierderi teritoriale pentru România),
autorul ne oferã o temeinicã ºi reuºitã
monografie („o carte a satului, scrisã cu dragoste ºi sinceritate,
cu bucurie ºi durere“). Divizatã în cinci pãrþi (File de istorie;
Fiii satului; Precizãri necesare; Tradiþii ºi obiceiuri;
Iconografie – remarcãm deosebita bogãþie ºi frumuseþe a acesteia), lucrarea dedicatã satului Hagi Curda scoate în evidenþã
evoluþia, realizãrile, dar mai ales suferinþele românilor dintr-o
zonã în care „a te declara român este, în Europa secolului XXI,
un act de curaj vecin cu nebunia“ (p. 10).
Documente de arhivã, presã, diverse opinii ale unor reputaþi cãrturari sunt reunite pentru a ilustra starea extrem de
negativã în care se aflã comunitatea româneascã din sudul
Basarabiei istorice. Actul de curaj al autorului a fost susþinut
de numeroºi patrioþi români, de la cei din redacþia ziarului
„Concordia“ din Cernãuþi, unde, între 2006-2008, s-a publicat
o parte din materialul ce a stat la baza cãrþii, la Vasile
ªoimaru, coordonatorul ºi susþinãtorul financiar al proiectului
editorial, ori Vadim Bacinschi, incisiv gazetar ºi aprig
susþinãtor al drepturilor românilor din regiunea Odessa.
În Postfaþã istoricul Alexandru Moraru apreciazã monografia lui Tudor Iordãchescu drept o „realizare indiscutabilã“,
considerînd, totodatã, cã „aceastã frumoasã încercare de
monografie trebuie sã fie un model demn de urmat pentru alte
sute de localitãþi româneºti înstrãinate“ (p. 171).
Reprezentînd, în expresia lui Vadim Bacinschi, „o necesitate
a sufletului autorului”, monografia satului Hagi Curda, redenumit Camîºovca în timpul stãpînirii sovietice, reprezintã un
strigãt al conºtiinþei româneºti, un îndemn la cunoaºterea
corectã a istoriei, precum ºi a realitãþilor de astãzi. Românii
din sudul Basarabiei istorice au, de acum înainte, un nou reper
moral, atît de necesar astãzi, în condiþiile unei existenþe
naþionale extrem de vitregite, lucru datorat, nu ne ferim sã o
spunem, politicii de deznaþionalizare agresive exercitatã de
statul ucrainean.

Dacoromania, Nr. 63, Alba-Iulia, 2013.
Editatã de Fundaþia „Alba-Iulia 1918, pentru unitatea ºi
integritatea României“, începînd cu anul 1999, noul numãr al
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revistei prezintã un sumar deosebit
de bogat ºi divers, axat pe articole/
texte istorice ori pe materiale
legate de actualitatea socialpoliticã a þãrii.
Prin rîvna neobositului director
al publicaþiei, Ioan Strãjan, aniversat la 80 de viaþã, publicaþia îºi
menþine înaltul nivel ºtiinþific,
îndeplinind însã ºi rolul de a face
cunoscute diverse evenimente sau
personalitãþi din cultura românã. În
acest numãr remarcãm prezentarea
documentatã a unor fapte eroice
ale generaþiei din timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza
(1859-1866), precum ºi restituirea personalitãþii enciclopedistului B.P. Hasdeu, evocare semnatã de cadre didactice ºi
cercetãtori de la Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu“ din
Cahul, Republica Moldova, cu prilejul împlinirii a 175 de ani
de la naºtere.
Publicaþie de elitã în peisajul cultural al þãrii,
„Dacoromania” beneficiazã de colaborarea unui grup de
istorici, literaþi etc. de renume, care, împreunã cu harnicul
colectiv de redacþie din Alba-Iulia, conferã revistei pecetea
lucrului bine fãcut, pus în slujba consolidãrii spiritului naþional românesc.

Familia, Nr. 5-6 (septembrie-octombrie 2012);
Nr 7-8 (noiembrie-decembrie 2012).

Fondatã în anul 1994 în localitatea PetrovasîlaVladimirovaþ din Serbia de cãtre neobositul ºi entuziastul
inginer Traian Trifu Cãta, revista „Familia” este editatã de
Biserica Ortodoxã din localitatea mai sus-menþionatã, locuitã
majoritar de români.
Tipãritã în condiþii foarte bune la Timiºoara (hîrtie ºi
reproduceri foto excepþionale), publicaþia include, ºi în aceste
numere la care facem referire, numeroase informaþii din viaþa
comunitãþii din Petrovasîla-Vladimirovaþ, despre tradiþiile
românilor din Banatul sîrbesc, tuturor acestora adãugîndu-lise numeroase fotografii, mesaje, texte literare aparþinînd
membrilor comunitãþii, dintre care unii sunt de multã vreme
stabiliþi pe alte meridiane ale globului.
Trimisã în 20 de þãri ale lumii, revista „Familia” din
Serbia se constituie într-o publicaþie de suflet a românilor din
zonã, menþinînd conºtiinþa de neam la un nivel deosebit de
ridicat, lucru posibil prin perseverenþa, energia ºi pasiunea
iniþiatorului, Traian Trifu Cãta, precum ºi a entuziaºtilor sãi
colaboratori.
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