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LA MUL}I ANI! ROMÂNIA
LA MUL}I ANI! BASARABIA
LA MUL}I ANI! Generale NICOLAE PETRIC|

La mul]i ani! româ
âni de pretutin
nden
ni care, la 1 Decembrie,
a]i s\rb\torit 96 de ani de la
victoria luptei multiseculare
pentru libertate [i unitate na]ional-statal\, Unirea tuturor provinciilor române[ti `ntr-un singur stat, independent [i suveran
reprezentând momentul cel mai
`nsemnat al istoriei noastre.
La mul]i ani 2015! La mul]i
ani pentru 1 Decembrie, ziua `mplinirilor noastre na]ionale pentru care, la Congresului osta[ilor
moldoveni de la Chi[in\u, din 25
septembrie / 8 octombrie 1917, sa constituit, ca organ legislativ,
Sfatul }\rii, alegându-se 44 de
deputa]i din rândurile solda]ilor,
36 de deputa]i din partea ]\ranilor [i 58 de deputa]i din comisiile
comunale ale ]inuturilor [i din asocia]iile profesionale, din totalul de 156 deputa]i, 105 fiind, români, 15 ucraineni, 14 evrei,
[apte ru[i, doi germani, doi bulgari, opt g\g\uzi, un polonez, un
armean [i un grec.
~n condi]iile primejdiei reprezentate de preten]iile Ucrainei
de a anexa teritoriul dintre Prut
[i Nistru [i folosindu-se de prevederile Declara]iei drepturilor
popoarelor din Rusia, `n decembrie 1917, Sfatul }\rii condus de
Pre[edintele Ion Incule] a proclamat Republica Democratic\ Moldoveneasc\. Tulbur\rile provocate de bol[evici, `n condi]iile
destr\m\rii unit\]ilor militare
ruse odat\ cu lovitura de stat
bol[evic\ din 25 octombrie / 7 noiembrie 1917, au creat noi agita]ii `n Basarabia. Atunci conduc\torii Republicii Democratice
Moldovene[ti au cerut sprijinul

Armatei române, care a p\truns,
`n aceste condi]ii, `n provincie.
La 13/26 ianuarie 1918, guvernul Rusiei sovietice a `ntrerupt
rela]iile diplomatice cu România
iar la 24 ianuarie 1918 Republica Moldoveneasc\ [i-a proclamat
independen]a. La 27 martie
1918, Sfatul }\rii, care cuprindea reprezentan]i ai tuturor na]ionalit\]ilor, a votat `n favoarea
Unirii Republicii Democratice
Moldovene[ti (Basarabia) cu
România; din cei 135 de deputa]i
prezen]i, 86 au votat `n favoarea
Unirii, trei au votat `mpotriv\,
iar 36 s-au ab]inut, 13 deputa]i
fiind absen]i. S-au opus unirii un
bulgar [i doi ucrainieni.
Citirea rezultatului a fost `nso]it\ de aplauze furtunoase [i
strig\te entuziaste „Tr\iasc\
Unirea cu România!“
La mul]i ani pentru ReUnirea
european\ cu România `n 2018!
La mul]i ani! fra]i moldoven
ni
de peste Prut, demni ap\r\tori
ai Moldovei lui {tefan cel Mare
[i Sfânt care, `n urm\ cu 13 ani,
la 27 august 1991, având `n vedere trecutul milenar al poporului nostru [i statalitatea ne`ntrerupt\ `n spa]iul istoric [i etnic al
devenirii na]ionale; considerând
actele de dezmembrare a teritoriului na]ional de la 1775 si 1812
ca fiind `n contradic]ie cu dreptul istoric [i de neam [i cu statutul juridic al }\rii Moldovei,
acte infirmate de `ntreaga evolu]ie a istoriei [i de voin]a liber
exprimat\ a popula]iei Basarabiei [i Bucovinei; subliniind d\inuirea `n timp a moldovenilor `n
Transnistria - parte component\

a teritoriului istoric [i etnic al
poporului nostru; luând act de
faptul c\ parlamentele multor
state `n declara]iile lor consider\
`n]elegerea `ncheiat\ la 23 august 1939, `ntre guvernul
U.R.S.S. [i guvernul Germaniei,
ca nul\ ab initio [i cer lichidarea
consecin]elor politico-juridice ale
acesteia, fapt relevat [i de Conferin]a interna]ional\ „Pactul
Molotov-Ribbentrop [i consecin]ele sale pentru Basarabia“ prin
Declara]ia de la Chi[in\u, adoptat\ la 28 iunie 1991; subliniind
c\ f\r\ consultarea popula]iei
din Basarabia, Nordul Bucovinei
[i }inutul Her]a, ocupate prin
for]\ la 28 iunie 1940, precum [i
a celei din R.A.S.S. Moldoveneasc\ (Transnistria), format\
la 12 octombrie 1924, Sovietul
Suprem al U.R.S.S., `nc\lc`nd
chiar prerogativele sale constitu]ionale, a adoptat, la 2 august
1940, „Legea U.R.S.S. cu privire
la formarea R.S.S. Moldovene[ti
unionale“, iar prezidiul s\u a
emis, la 4 noiembrie 1940, „Decretul cu privire la stabilirea
grani]ei `ntre R.S.S. Ucrainean\
[i R.S.S. Moldoveneasc\“, acte
normative prin care s-a `ncercat,
`n absen]a oric\rui temei juridic
real, justificarea dezmembr\rii
acestor teritorii [i apartenen]a
noii republici la U.R.S.S.; reamintind c\ `n ultimii ani mi[carea democratic\ de eliberare na]ional\ a popula]iei din R. Moldova [i-a reafirmat aspira]iile de
libertate, independen]\ [i unitate na]ional\, exprimate prin documentele finale ale marilor adun\ri na]ionale de la Chi[in\u
-din 27 august 1989, 16 decemCM
YK

brie 1990 [i 27 august 1991, prin
legile [i hot\rârile Parlamentului R. Moldova privind decretarea Limbii române ca limb\ de
stat [i reintroducerea alfabetului
latin - din 31 august 1989, Drapelul de stat TRICOLOR - din 27
aprilie 1990, Stema de stat - din
3 noiembrie 1990, [i schimbarea
denumirii oficiale a statului - din
23 mai 1991; pornind de la Declara]ia suveranit\]ii R. Moldova, adoptat\ de Parlament la 23
iunie 1990, [i de la faptul c\ popula]ia R. Moldova, exercitând
dreptul s\u suveran, nu a participat la 17 martie 1991, `n ciuda
presiunilor exercitate de organele de stat ale U.R.S.S., la referendumul asupra men]inerii
U.R.S.S.; ]inând seama de procesele ireversibile ce au loc `n Europa [i `n lume de democratizare, de afirmare a libert\]ii, independen]ei [i unit\]ii na]ionale,
de edificare a statelor de drept [i
de trecere la economia de pia]\;
reafirmând egalitatea `n drepturi a popoarelor [i dreptul acestora la autodeterminare, conform Cartei O.N.U., Actului final
de la Helsinki [i normelor de
drept international; apreciind,
din aceste considerente, c\ a sosit ceasul cel mare al s\vâr[irii
unui act de justi]ie, `n concordan]\ cu istoria poporului nostru, cu normele de moral\ [i de
drept interna]ional, prin reprezentan]ii dumneavoastr\ parlamentari a]i proclamat `n mod solemn, `n virtutea dreptului popoarelor la autodeterminare, `n
numele `ntregii popula]ii a R.
Moldova [i `n fa]a `ntregii lumi
c\ Republica Moldova este un
stat suveran, independent [i
democratic, liber s\-[[i hot\rasc\
prezentul [i viitorul, f\r\ nici un
amestec din afar\, `n conformitate cu idealurile [i n\zuin]ele
sfinte ale poporului `n spa]iul istoric [i etnic al devenirii sale
na]ionale.
La mul]i ani! fra]i moldoveni
de peste Prut pentru ReUnirea
european\ cu România `n 2018!

La mul]i ani!
Generale Nicolae
Petric\!, fiu al Izmailului
românesc r\pit de Soviete prin
agresiune [i for]a armelor [i
d\ruit plocon necuvenit Ucrainei, demn urma[ al Mare[alului Averesecu pornit la r\zboi
din acela[i Izmail, purt\tor `n
suflet al Tricolorului `n `ntreaga dumneavoastr\ carier\ militar\, prim constructor al armatei Na]ionale a R. Moldova,
Erou al r\zboiului transnistrean, patriot `nfl\c\rat [i
iubitor al gliei str\bune care
ast\zi, la `mplinirea frumoasei
vârste de 70 de ani, sluji]i Patria [i România cu acela[i devotament, cu aceea[i ardoare [i
cu aceea[i pasiune din tinere]e,
reuninând `n cuget [i-n sim]iri
pe militarii activi, pe veteranii
de r\zboi [i pe rezervi[tii de
dintr-o parte [i din cealalt\ a
Prutului ca `mpreun\ s\ duc\
`n veac lupta lui {tefan cel Mare [i Sfânt pentru neam [i
pentru credin]\.
La mul]i ani! Generale Nicolae
Petric\ pentru ReUnirea european\ cu România `n 2018!

Edi]ie special\ de colec]ie dedicat\ Generalului de brigade (r) veteran al r\zboiului din Transnistria NICOLAE PETRIC|, realizat\ cu
prilejul s\rb\toririi Zilei sale de na[tere [i `mplinirii frumoasei
vârste de 70 de ani.
Edi]ie asigurat\ `n parteneriat cu Prim\ria Ia[i - Primar
Gheorghe Nichita [i consilier Locotenent-ccolonel (r) Vasile Tiron,
Tipografia „Albina“ a Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei - director
Lucian Apopei [i Brigada 15 Mc. „Podu ~nalt“ - comandant Colonel
Nicolae Tonu [i Locotenent-ccolonel Emil Burlacu - Ofi]er de
Informare [i Rela]ii Publice al Comandamentului.
Tirajul distribuit `n România [i `n R. Moldova.
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~n odaia Mare[alului Averescu…
(Fragment din carteade memorii Via]a mea, a[ repeta-o! R\zboiul [i pacea `n dest\inuirile Generalului de tancuri Nicolae Petric\,
de Colonel (r) Grigore Radoslavescu, editura StudIs, Ia[i, 2013)
Am remarcat la dumneavoastr\
un puternic sentiment de mândrie
pentru faptul c\ v\ trage]i din
satul `n care s-a n\scut unul dintre
cei [apte mare[ali ai României,
care de fapt au fost opt. Ave]i un
cult anume pentru acest Mare[al?
General Nicolae Petric\: ~n satul nostru, `n familia `nv\]\torului care a `ntemeiat [coala, s-a
n\scut Alexandru Averescu. Acest
om mai apoi a devenit unul din
primii mare[ali ai României; armata lui, la M\r\[e[ti, a nimicit
armata inamicului `n Primul R\zboi Mondial. ~n cinstea lui, satul,
un timp, a purtat numele de „General Averescu“. Ulterior, Alexandru Averescu de trei ori a fost
prim-ministru al României.
S\tenii mei au putut vorbi despre el numai dup\ c\derea
URSS. ~n anul 1994 pe fa]ada [colii a fost instalat\ o plac\ memorial\ `n cinstea lui. Din clasa `ntâi
pân\ `n clasa a IV-a eu am `nv\]at
`n odaia unde s-a n\scut Averescu;
pe atunci, de pod, mai atârna cârligul unde se fixa leag\nul viitorului mare[al. Se vede c\ a[a a fost
s\ fie, s\ devin [i eu, ulterior, militar, s\ parcurg [i s\ str\bat mii
de kilometri pentru a `ndeplini
datoria tot sub arme. Am avut
zece astfel de locuri. Am `nceput `n
centrul de Vest, apoi am trecut `n
Est, iar\[i `n Vest, apoi `n Sud [i,
la final de carier\, `n Moldova.
~nv\]am `n [coal\ numai „excelent“. ~n clasa `ntâi, din cauza sfielii [i a fricii de cei mai mari, pân\
la 1 ianuarie 1952, la lec]ii, nu
scoteam o vorb\, de[i toate lec]iile
le preg\team. Dup\ Anul Nou
1952 `nv\]\toarea noastr\ s-a
c\s\torit [i a plecat la Izmail. A
`nceput s\ ne `nve]e alfabetul `nv\]\torul de munc\ manual\
Gherghi Stepan Ivanovici. Ca de
obicei, `n mâinile lui permanent se
afla o rigl\ de lemn de un metru,
care deseori se „plimba“ peste mâinile elevului neglijent. Aceasta la
el a r\mas de la metoda româneasc\ de predare. Dup\ ce am f\cut cuno[tin]\ cu noua „metod\“
de studiere a materialului, eu am
`nceput a vorbi, am devenit frunta[ la `nv\]\tur\ [i, pân\ la sfâr[itul clasei a [aptea, dar chiar [i
pe parcursul anului, nu primeam
note de „patru“, ci numai de
„cinci“, nec\utând c\ `nv\]\tura
nu era u[oar\ [i nici condi]ii deosebite pentru preg\tire nu erau.
Toamna, `mpreun\ cu tata, s\pam gr\dina, iarna hr\neam [i cur\]am animalele. Iarna locuiam
câte [apte-nou\ persoane `ntr-o
odaie de doisprezece metri p\tra]i.
Ca de obicei, lec]iile le preg\team
noaptea, la lampa de kerosen, culcat pe burt\, la picioarele celor ce
dormeau pe rogojin\; câteodat\ le
preg\team `n timpul orelor de
predare, la [coal\.
~n clasele I-VII purtam opinci
din piele de porc [i din gum\. Cele
din gum\ erau pentru s\rb\tori,
iar de la 1 septembrie pân\ la 1octombrie mergeam descul]i. Când
`nv\]am `n schimbul doi, era mai
u[or [i mai bine, mama permanent
`mi acorda timp pentru preg\tirea
lec]iilor. Deja `n clasa a IV-a eu am
devenit ceva mai descurc\re], mai
bine spus, b\t\u[ [i …mincinos.
Copil\ria a trecut curat, ca `n
sat. Vara ne jucam de-a „baba oarba“ ori „cija“ iar iarna, `n timpul liber, la cur\]itul porumbului sau la
desfacerea „papurii“ ne plimbam pe
s\nii sau patine confec]ionate acas\
din oase de animal domestic.
Dup\ terminarea a [apte clase
am continuat studiile la {coala medie cu regim internat din Utconosovca. Aici `nv\]au cei care locuiau
`n satele moldovene[ti din raionul

Izmail [i doreau s\ absolve 10 clase. Dar, ca de obicei, majoritatea elevilor erau din satul nostru. Aici
era cu totul alt\ atmosfer\: vite,
porci, berbeci; g\ini nu mai erau, nu
mai aveam grija lor. Aveam libertate iar atitudinea celor din clasele
superioare era una p\rinteasc\. La
drept vorbind ei ne mai `ncercau
dac\ suntem curajo[i sau frico[i. Ne
trimiteau noaptea `n cimitir sau pe
acoperi[ul [colii unde, din timp,
unul dintre ei, `nvelit cu un cear[af
alb, avea misiunea s\ ne sperie.
Poate c\ era totul bine, dac\ `n internat ne [i hr\neau normal. Mâncam `ns\ ceea ce ne aduceam de
acas\, de la 40 kilometri; alteori ne
mai c\dea [i nou\ câte ceva de la
casa de copii [i de la pu[tanii localnici. ~n internat, ca de obicei, permanent erau macaroane fierte.
De educa]ia noastr\ nimeni nu
se ocupa, nec\utând la faptul c\
so]ia directorului [colii se socotea
ca educatoare. Cele mai s\tule zile
erau serile de duminic\, luni [i
mar]i. Iar mai departe lucrurile erau cam a[a: miercuri, joi, vineri un borcan de lapte condensat
amestecat cu ap\, câte un litru de
fiecare suflet; sâmb\ta [i duminica - o desc\rcare total\. Dar
totu[i tr\iam vesel [i foamea
parc\ nici n-o observam.
Foarte mult ne ocupam cu diferite genuri de sport, specifice satului: fotbal, volei, baschet, trageri.
Noi eram cei de baz\ `n echipele
sportive ale satului [i ale [colii.
Iarna nimeni nu voia s\ aprind\
focul `n sob\; de aceea cântam pân\ ne `nc\lzeam, sau ne culcam
câte doi, unul mai `nalt, altul cu `n\l]imea mai mic\; a[a ne `ncol\ceam [i adormeam.
Nu luam `n seam\ faptul c\ tr\iam pe jumate fl\mânzi; tr\iam
`ntr-o veselie continu\. Nu eram
practic de nimeni mu[trului]i,
aveam libertate `n ac]iune, lec]iile
le preg\team `n viziunea noastr\,
mingea o b\team câte trei-patru
ore `n zi. Unica `ndatorire, care era
obligatorie, era s\ te culci la orele
22.00. Mai era totu[i ceva, anume
interdic]ia de a viziona filmele de
sear\. Filmele foarte puternic influen]au disciplina noastr\. ~n [coal\
eram stima]i, fiindc\ noi, cei din internat, `nv\]am mai bine ca cei localnici; `n afar\ de aceasta, permanent ap\ram cinstea [colii `n cadrul
competi]iilor sportive. Rela]iile cu
b\ie]ii din localitate erau foarte
bune, dar [i satele noastre dou\ erau legate cu noduri de rudenie. Deseori intrau la noi pu[tanii localnici,
uneori aduceau câte o pâine mare,
rotund\; `mpreun\ organizam diferite jocuri, `ntr-un fel cam asem\n\toare cu „ cija“. Ei, de asemenea,
l\sau de o parte problemele casnice. Aceast\ libertate `ns\ a
`nceput negativ s\ influen]eze
`nv\]\tura noastr\. Au `nceput a se

strecura `n catalog chiar [i note de
„trei“. ~n special era o `ncurc\tur\
cu limba [i literatura moldoveneasc\. Nec\utând c\ [i pân\ azi
eu socot c\ aceasta nu era o dreptate pentru c\ cel pu]in pentru nota
„4“ eu [tiam acest obiect. Cauza
consta `n aceea c\ `nv\]\torul de
limba [i literatura moldoveneasc\
avea un fecior tare alintat [i un
mare arogant. ~n timpul jocului de
fotbal noi deseori `l puneam la
p\mânt sau `l p\leam peste picioare cu totul „ `ntâmpl\tor“, „
neinten]ionat“. F\ceam noi, evident, [i alte obr\znicii. Astfel, când
ne s\turam s\ tragem `n ]inte din
pu[ca de calibru mic, `ncepeam s\
verific\m precizia noastr\ `n ciori [i
hulubi. Odat\, pe cupola Bisericii,
st\tea o cioar\, iar preotul se afla
`n pridvorul Sovietului s\tesc. Noi
am tras `n cioar\, dar un glonte a
rico[at de pe cupol\ [i a p\lit `n
u[orii u[ii, `n tocul acesteia mai clar
spus, [i de acolo direct la nivelul
ochilor p\rintelui. Pentru aceast\
`mpu[c\tur\ „precis\“ am fost deposeda]i de arm\; ne-au l\sat numai arma pneumatic\.
Odat\, când tr\geam noi din arma pneumatic\, `n jurul nostru
alergau g\inile directorului; pe loc
am hot\rât noi s\ verific\m `n g\in\ puterea de nimicire a glontelui.
G\ina a b\tut din aripi [i a fugit.
Alt\dat\, dup\ o tragere de testare
asem\n\toare, educatoarea noastr\, so]ia directorului [colii, a g\sit
cinci g\ini moarte. La tran[area lor
a depistat gloan]ele. Ea a venit la
noi `n odaie [i a `nceput s\ ne laude
ce sportivi buni noi suntem [i cum
precis tragem `n ]int\; pe loc s-a interesat cine concret a tras. Noi,
care mai de care, ne l\udam, f\r\
s\ ne gândim `n ce `ncurc\tur\ ne
b\g\m. Dup\ aceasta ea ne-a
cuprins cu o privire de mam\ [i a
spus: „Fugi]i acas\ [i s\ aduce]i
cinci g\ini vii“. Nu aveam de ales,
am plecat acas\, ne-am odihnit, am
prins la ferma de p\s\ri a colhozului cinci g\ini, [i a[a am compensat
dauna so]iei directorului.
Toate parc\ le f\ceam noi normal, dar iat\, s\ rezist\m s\ nu
mergem seara la film nu puteam.
Ne „prindeau“ de fiecare dat\; `n
consecin]\, `n fiecare zi de luni, `n
timpul adun\rii `n careu, st\team
`n fa]a elevilor [i a `nv\]\torilor cu
capetele l\sate [i spuneam c\ „mai
mult n-o s\ mai facem“; ce-i drept,
aceasta era deajuns pân\ la
urm\torul film nou.
Pe timp de iarn\, pentru a ridica temperatura aerului [i starea
moral\ a viitorilor ap\r\tori ai
Patriei, organizam jocuri, precum
`ntâlnirea gr\nicerului cu spionul.
Erau [i alte metode de odihn\.
Iubeam noi s\ glumim cu cei ce adormeau primii cam a[a: cineva `l
p\le[te cu m\tura, el se treze[te,
iar noi, de parc\ nici nu s-ar fi `n-

tâmplat nimic, ne ocupam fiecare
cu treburile personale; el `ns\ nu
`n]elegea, `[i zicea c\ ori a visat,
ori aceasta a fost `n realitate. Dar
acest lucru era prea efectiv; [i mai
mare efect era când cel ce dormea
se plimba cu „bicicleta“. Prietenului ce era abia adormit, `ntre degetele picioarelor, care erau sp\late de obicei o dat\ `n s\pt\mân\,
mai des vara când ne sc\ldam `n
iaz, i se punea un sul de hârtie, ca
o fe[til\, pe care, apoi, o aprindeam; ca rezultat, cel ce dormea
f\cea a[a ni[te mi[c\ri de parc\
rotea pedalele bicicletei. Totul a
fost interesant pân\ la momentul
când, unul, cel mai zdrav\n dintre
noi, Jecev Piotr, dup\ „ biciclet\,“
n-a sc\pat de intoxica]ia sângelui
[i aproximativ un an a z\cut `n
spital. Evident c\ toate acestea nu
puteau s\ treac\ f\r\ pedeaps\.
Directorul [colii a invitat la el pe
p\rin]ii no[tri. ~n cazul meu a venit mama, ap\r\toarea mea. Eu
am `ntâlnit-o la intrarea `n sat. Iam povestit ei c\ r\u suntem alimenta]i; mai pe scurt, câte ceva eu
ei i-am bârfit. Ea deodat\ a plâns,
a `nceput s\ m\ jeleasc\ [i n-a plecat la director. ~n schimb a plecat
tat\l lui Valerii Babanschii, nenea
Vanea. Directorul i-a povestit lui
despre „faptele“ noastre; noi st\team ca recru]ii, priveam ca „ bufni]ele“, dar `n suflet eram gata s\
fim „partizani“: nimic s\ nu spunem. N-au scos ei din noi nici un
cuvânt. Atunci, nenea Vanea `i
zice lui Valerii: „D\ mâna lui tata
[i promite c\ mai mult n-o s\
faci“. {i s-a dezl\n]uit a[a o priveli[te c\ este imposibil s-o redau.
Tata spune: „ D\“, el zice: „ Nu
dau“. {i totu[i, pân\ la urm\, Valerii a `ntins mâna tat\lui. Dup\
aceasta, nenea Vanea s-a adresat
c\tre mine cu cuvintele: „ {i tu urechiatule, d\ mâna [i spune c\
mai mult n-o s\ faci.“ Eu, de asemenea, am `ntins mâna. Cu cuvintele c\ el cu noi o s\ se clarifice,
am ie[it de la director.
Personal eu a[teptam nepl\ceri,
dar nenea Vanea – un om simplu –
era tare educat [i `n]elept. El nu
ne-a certat, dar ne-a hr\nit, ne-a
povestit cum stau treburile acas\.
Cu siguran]\ c\ el, `ntr-adev\r,
`n]elegea c\ noi suntem deja mari.
Ce-i drept, dup\ aceast\ convorbire noi pu]in ne-am r\corit, doar
eram `n ultima clas\, a X-a.
Practic to]i b\ie]ii din internat
au urmat studii superioare, au devenit oameni demni ai societ\]ii.
Valerii Babanschii a absolvit Universitatea de Stat din Chi[in\u,
devenind scriitor. Stepan Chiriac a
absolvit Institutul de Medicin\ din
Chi[in\u, a devenit [eful sec]iei
chirurgie general\; chirurg de la
Dumnezeu, aproape tot sudul Basarabiei a trecut prin mâinile lui,
oamenii fiindu-i foarte recunos-

c\tori, iar din satul nostru nu este
om c\ruia s\ nu-i fi ajutat. Piotr
Jecev a devenit `nv\]\tor, Mitea
Arn\ut - agronom, Sava Gheorghiu
- `nv\]\tor, Petrea Moraru - `nv\]\tor. Doi au devenit militari: eu
[i Topor Stepan - c\pitan de rangul
`ntâi. Trei fete au absolvit Institutul Pedagogic din Tiraspol, iar una
colegiul. Nicu Dachi [i Ionel Toncea
au r\mas s\ munceasc\ `n sat. ~n
clas\ noi eram `n total nou\ persoane, patru fete [i cinci b\ie]i.
~nc\perea clasei era mic\ [i,
pentru a nimeri `n clas\, trebuia
s\ mergi prin `nc\perea clasei a
[aptea. ~n prima banc\ a clasei a
[aptea [edeau dou\ [col\ri]e sârguincioase, bune prietene, ambele
frunta[e la `nv\]\tur\. {i trebuia
a[a soarta s\ ne `mpart\, ca noi,
cei doi, care am devenit militari,
s\ ne `ndr\gostim de aceste dou\
feti]e; peste [apte ani, cu una din
ele m-am c\s\torit eu, iar el, peste
[ase ani, cu cealalt\.
Viitoarea mea so]ie, Nastea, era o
frunta[\ total\ la `nv\]\tur\, mândr\, inaccesibil\, pionier\ devotat\
cauzei pionieriei pân\ `n m\duva
oaselor. Ea era de statur\ mijlocie,
cu o fa]\ volitiv\; foarte principial\,
respecta cu severitate regulile eticii
care func]ionau pe atunci. Educa]ia
[i principiile vie]ii ei s-au p\strat la
ea pân\ `n ziua de azi. Apropierea o
f\ceam foarte greu. Eu tare m\
ru[inam, `ncercam s\ comunic ceva
despre mine doar prin fi]uici, priviri
`n timpul `ntâlnirilor [i alte viclenii
b\ie]e[ti. ~n acel timp era foarte
`nalt\ responsabilitatea b\iatului
`naintea fetei. Tata permanent `mi
spunea: „S\ nu dea domnul s\ obijduie[ti vreo fat\ c\ a doua zi ai s\ te
`nsori cu ea; nici nu puteau fi admise aluzii despre jignirea demnit\]ii fetei S-a legat a[a o grea declara]ie de dragoste. Pentru prima
dat\ am s\rutat-o de-abia dup\ doi
ani, [i atunci numai pe obraz; cu
adev\rat, numai dup\ nunt\ am
s\rutat-o. Aceasta a fost dup\ [apte
ani de la `nceputul prieteniei noastre „oficiale.“
So]ia a absolvit Institutul Medical din Chi[in\u, specialitatea
chirurgie general\. Am jucat nunta studen]easc\ `n c\min, pe strada Kiev, `n iarna lui 1968. Dup\
nunt\ nu aveam unde s\ mergem
s\ `nnopt\m. Dup\ ce am petrecut
to]i oaspe]ii, am plecat la lacul
Comsomolist, unde am r\mas pân\ diminea]a, `n frig. Diminea]a
am plecat la Ismail, am mai jucat
`nc\ o dat\ nunta, so]ia a primit
`nvoirea p\rinteasc\ la via]\ conjugal\, nec\utând c\ noi deja noi
aveam la activ o s\pt\mân\.
A[a erau cerin]ele vremii. Peste
dou\ s\pt\mâni urma s\ plec la
locul serviciului `n RDG - Republica Democrat\ German\ -, cum
se numea pe atunci estul Germaniei de azi.
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Acas\, `n satul natal Özernoe din Izmailul românesc
al Mare[alului Averescu, azi teritoriu al Ucrainei
Alexandru Averescu,
Mare[al `n Panteonul
istoriei na]ionale
Viitorul Mare[al [i om politic
român, tân\rul Alexandru Averescu, originar din Babele, raionul
Izmail, regiunea Odessa, se `nroleaza ca voluntar, la 17 ani, `n Armata româna [i particip\ la R\zboiul de Independen]\ din 18771878. Dup\ studii militare f\cute
`n Romania [i `n Italia, urc\ treptele ierarhiei militare, ca sublocotenent `n 1881, General `n 1912 [i
Mare[al `n 1930. Ajunge comandant al Armatei a II-a `n Primul
R\zboi Mondial 1917-1918. Se remarc\ `n b\t\liile de la M\r\[tiOituz din 1917.
Intr\ `n via]a politic\, `ntemeiaz\ Liga Poporului, apoi Partidul
Poporului, pe care-l conduce pân\
la moarte. A ocupat de trei ori
func]ia de pre[edinte al Consiliului
de Mini[tri, calitate `n care `[i pune semn\tura pe Legea Reformei
Agrare [i pe Tratatul de Pace de la
Trianon.
Din `nsemn\rile lui Mihail Vl\descu `n cartea Generalul Averescu,
sem\n\torul de ofensive reiese c\
Averescu, ie[it din rândurile de jos
ale armatei, s-a format la sânul
acestei institu]ii, printr-o munc\
asidu\, prin care s-a impus atât `n
fa]a [efilor, cât [i a subordona]ilor.
El a pornit de la o origine modest\,
g\sind credin]a [i for]a pentru a
str\bate toate etapele unei cariere
prodigioase, `ntr-o institu]ie atât de
preten]ioas\, ajungând pân\ la
treapta cea mai `nalt\ `n cariera sa.
De la voluntarul din Escadronul de
la Izmail, care nu putea s\-[i ridice
[eaua `n r\zboi, la Plevna, el a parcurs drumul pân\ la `nving\torul de
la M\r\[ti-Oituz, sau la primul
ministru care a salvat Moldova ori
la Pre[edintele de Consiliu care a
restabilit ordinea `n 1920. Aceasta
este ascensiunea fireasc\ a ne`nfricatului [i energicului Mare[al Averescu, chemat s\ salveze ]ara la momente de restri[te. Este modelul pe
care trebuie s\-l urmeze genera]iile
viitoare, scria prestigiosul om politic
[i de cultur\ M.Vl\descu. Suntem o
na]iune [i un stat puternic, care trebuie ap\rat, dac\ este nevoie, chiar
[i prin for]a armelor, nu prin combina]ii meschine, savante sau miluite ale cancelariilor Europei. }ara
trebuie ap\rat\ cu credin]\ [i voin]\
de oameni, de patrio]i adev\ra]i,
care s\ o serveasc\ cu o for]\ [i sinceritate real\. Evocând aceast\ calitate de om [i militar adev\rat, am
f\cut-o pentru ca s\ constituie un
exemplu pentru urma[i.

Un alt om de stat, Constantin
Kiri]escu, consemneaz\ `n Istoria
R\zboiului pentru `ntregirea României despre Mare[alul Averescu
urm\toarele : Cu toate greut\]ile cu
care s-a confruntat `n organizarea [i
`n conducerea ac]iunilor de lupt\,
din vara anului 1917, `n Moldova,
a reu[it s\ opreasc\ ofensiva armatelor germano-austro-ungare, care voiau s\ ocupe cu
orice
pre]
Moldova
[i
Bucovina. Este cea mai mare
victorie a r\zboiului României [i cea mai mare b\t\lie
care s-a dat pe teatrul sudeuropean, sc\pând Moldova
de invazia du[manului. Marele Cartier german a fost
foarte afectat [i cu for]ele
decimate. Cu toate `ncerc\rile ulterioare de a-[i instala
comandamentul la Iasi, nu a
reu[it, `ncheind campania ofensiv\ pentru 1917.
Despre
Mare[alul
Averescu, marele istoric N.
Iorga scrie `n volumul al cincilea din Oameni care au fost:
„Unul din marii domni de
oaste pe care i-a dat poporul
româns-a dus `n lumea unde
plutesc umbrele glorio[ilor s\i
eroi `nainta[i. El nu era numai un
mare stegar militar, ci [i un om
politic puternic, cu o minte creatoare, un mare patriot [i iubitor
de ]ar\, cât [i un om de onoare.
Averescu a [tiut s\ s\deasc\ `n sufletul osta[ilor spiritul de izbând\,
de sacrificiu, pentru ap\rarea patriei str\bune.
Pâna la urm\, datorit\ `mprejur\rilor, a ajuns [i-n cursa care i
s-a `ntins, `n politica de partid.
Acolo `nsa nu s-a mai `ntâlnit cu
sufletul de soldat [i a plecat cu regretul dup\ cariera de militar
`nn\scut [i mare ap\r\tor de
]ar\.“

Mare[alul
Averescu (1859-1938) r\mâne un
simbol pentru neamul românesc.
Este tr\s\tura sa nobil\ de Erou al
na]iunii noastre.
~n satul Özernoe, fost Alexandru
Averescu, comuna Babele - localitatea cu cel mai mare num\r de etnici români din zon\, aflat\ `n componen]a Regatului României timp

Nicolae Petric\, General de tancuri
la hotarul patriei
Generalul de brigad\ Nicolae
Petric\ s-a n\scut la 24 decembrie
1944 `n satul Özernoe de lâng\ localitatea Ismail, regiunea Odessa,
azi Ucraina. ~n continuarea studiilor primare, gimnaziale [i liceale,
Generalul Petric\ a absolvit {coala
Militar\ de Tanchi[ti din Kazani –
Uniunea Sovietic\ (1964 -1967) [i
Academia Militar\ de Tanchi[ti
din Moscova (1974-1977).
~n `ndelungata [i tumultoasa sa
carier\ militar\ a `ndeplinit func]iile de:  Comandant subunit\]i
de tancuri `n Regimentele de Tancuri Grele 70 Riza (1967-1968) [i
88 Chi[in\u (1968-1974)  Loc]iitor al Comandantului Regimentului 71 Tancuri - Orientul ~ndep\rtat (1977-1979)  Comandant al
Regimentului 122 Tancuri - Orientul ~ndep\rtat (1979-1983) 

Prim Loc]iitor al Comandantului
Diviziei de Infanterie Moto din
Komsomolsk pe Amur (1983-1985)
 Consilier principal al Comandantului Diviziei 9 Infanterie Moto
din Asadabad - Afganistan (19851986)  Consilier al Comandantului Diviziei 17 Infanterie Moto din
Gerat - Afganistan (1986-1987) 
Prim Loc]iitor al Comandantului
{colii Militare Superioare de Tancuri - Uzbekistan (1987- 1992) 
{ef Direc]ie Preg\tire de lupt\ a
Armatei Na]ionale a Republicii
Moldova (1992)  Prim-viceministru al Ap\r\rii Republicii Moldova, comandant al Armatei Na]ionale, [ef al Statului Major [i comandant al Capului de Pod Cocieri
`n R\zboiul transnistrean  Comandant al For]elor de men]inerea
p\cii ale Moldovei (1992-1993).

~n prezent este {eful Catedrei
militare a Universit\]ii Tehnice
din Chi[in\u [i Pre[edinte al Ligii
Veteranilor For]elor Armate ale
Republicii Moldova.

de 48 de ani, locul de na[tere al Mare[alului Averescu [i al Generalului
Petric\, `n cele din vecin\tate apar]in\toare de raionul Ismail, s-au
n\scut [i al]i militari de elit\ printre care: Generalii Arthur [i Alexandru V\itoianu - Eroi ai b\t\liei de la M\r\[ti, Generalul
Zaharia Hus\rescu, Generalul Ioan R\[canu, unii din
`ntemeietorii Armatei bulgare, generalii Stoianov [i
Kolev, prietenul din copil\rie [i adolescen]\ al Mare[alului Averescu, mare[alul Timo[enco, fost
ministru al Ap\r\rii al
URSS.
Cu tot efortul constant al autorit\]ilor sovietice, ini]ial, iar ulterior [i cu cel al administra[]iei central [i locale
ucrainene, de a-i modifica memoria istoric\,
satul Mare[alului Averescu [i al Generalului
Petric\ `[i p\streaz\ `nc\
identitatea.
Ast\zi, dat\ fiind noua
conjunctur\ `n care se afl\
]ara vecin\, sprijinit\ substan]ial `n efortul de integrare
european\ de c\tre România,
sunt absolut necesare reunirea
eforturilor Bucure[tiului [i ale
Kievului, sub stindardul valorilor
europene, implicarea hot\r`toare a
autorit\]ilor române [i sprijinul
onest [i cinstit al noii puteri
ucrainiene pentru stoparea genocidului cultural din Babele, astfel
`ncât `nsemn\tatea istoric\ [i cultural\ a localit\]ii, a `ntregului
Izmail, s\ redevin\ o punte prieteneasc\ [i fr\]easc\ `ntre cele dou\
popoare.

}inutul natal rupt de
sovietici [i ucrainieni
`n trei p\r]i
Raionul Ismail este situat `n
partea de sud-vest a regiunii Odesa.
~n prezent, raionul se `nvecineaz\, `n partea de nord, cu raionul Bolgrad, `n partea de vest cu
raionul Reni, `n partea de est cu
raionul Chilia [i `n partea de sud
cu jude]ul Tulcea al României. Raionul Ismail este frontier\ de stat
cu România pe bra]ul Chilia al Dun\rii. ~n acest raion func]ioneaz\
un singur punct de trecere a frontierei `n/din România [i anume:
Ismail - Tulcea - punct interna]ional de trecere portuar\
Prin Tratatul de pace de la Bucure[ti (1812), `ntre Imperiul Rus [i
Imperiul Otoman, la `ncheierea
r\zboiului ruso-turc din 1806 – 1812,
Rusia a ocupat teritoriul de est al
Moldovei dintre Prut [i Nistru, pe
care l-a al\turat }inutului Hotin [i
Basarabiei/Bugeacului luate `ntr-o
gubernie `mp\r]it\ `n zece ]inuturi
(Hotin, Soroca, B\l]i, Orhei, L\pu[-

na, Tighina, Cahul, Bolgrad, Chilia
[i Cetatea Alb\, capitala guberniei
fiind stabilit\ la Chi[in\u. Dup\ ocuparea Basarabiei de c\tre Imperiul }arist, `ncepând din anul
1818 s-au stabilit `n Bugeac mii de
coloni[ti bulgari din sudul Dun\rii
care au vrut s\ scape de asuprirea
turceasc\. ~n dorin]a de a eterogeniza componen]a etnic\ a Basarabiei
[i de a reduce ponderea elementului
moldovenesc, autorit\]ile ruse le-au
pus la dispozi]ie coloni[tilor bulgari
[i g\g\uzi terenuri arabile, scutindu-i pe timp de 10 ani de plata impozitelor c\tre stat. ~n urma Tratatului de la Paris din 1856, care `ncheia R\zboiul Crimeii (1853-1856),
Rusia a retrocedat Moldovei o fâ[ie
de p\mânt din sud-vestul Basarabiei cuprinzând jude]ele Cahul, Bolgrad [i Ismail, limitrofe cursului
dun\rii. ~n urma acestei pierderi teritoriale, Rusia nu a mai avut acces la
gurile Dun\rii. ~n urma Unirii Moldovei cu }ara Româneasc\ din 1859,
acest teritoriu a intrat `n componen]a noului stat România (numit pân\
`n 1866 „Principatele Unite ale Valahiei [i Moldovei“). ~n urma Tratatului de pace de la Berlin din 1878,
România a fost constrâns\ s\ cedeze
Rusiei acest teritoriu. Dup\ Unirea
Basarabiei cu România, la 27 martie
1918, ora[ul Ismail, `mpreun\ cu `ntreaga Basarabie, a intrat `n componen]a României. Ca urmare a Pactului Ribbentrop-Molotov (1939) [i a
notelor ultimative sovietice Basarabia, Bucovina de Nord [i }inutul
Her]a au fost anexate de c\tre URSS
la 28 iunie 1940. Dup\ ce Basarabia
a fost ocupat\ de sovietici, Stalin a
dezmembrat-o `n trei p\r]i. Astfel, la
2 august 1940, a fost `nfiin]at\ RSS
Moldoveneasc\, iar p\r]ile de sud
(jude]ele române[ti Cetatea Alb\ [i
Ismail) [i de nord (jude]ul Hotin) ale
Basarabiei, precum [i nordul Bucovinei [i }inutul Her]a au fost alipite
RSS Ucrainene. La 7 august 1940, a
fost creat\ regiunea Ismail, format\
din teritoriile aflate `n sudul Basarabiei [i care au fost alipite RSS Ucrainiene. Tot atunci a fost `nfiin]at [i
raionul Bolgrad.
~n perioada 1941-1944 toate teritoriile anexate anterior de URSS
au reintrat `n componen]a României. Apoi, cele trei teritorii au fost
reocupate de c\tre URSS `n anul
1944 [i integrate `n componen]a
RSS Ucrainene, conform organiz\rii teritoriale f\cute de Stalin
dup\ anexarea din 1940, când Basarabia a fost rupt\ `n trei p\r]i. ~n
anul 1954, Regiunea Ismail a fost
desfiin]at\, iar localit\]ile componente au fost incluse `n Regiunea Odesa. La 21 ianuarie 1959,
prin decret al Prezidiului Sovietului Suprem al RSS Ucrainene,
raionul Suvorov a fost denumit raionul Ismail, iar re[edin]a sa a fost
mutat\ din satul {ichirlichitai (Suvorov) `n ora[ul Ismail. ~ncepând
din anul 1991, Raionul Ismail face
parte din Regiunea Odesa a Ucrainei independente.
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Generalul Petric\, pelerin [i oaspete `n România
2011:

La biserica Banu a Mitropolitului Iacov Stamati

Generel Petric\: „Rezervi[ti moldoveni! Asculta]i comanda la mine!“

„Via]a mea de osta[ …a[ repeat-o“

Comandan]ii români - foste [i viitoare gazde: General de bg. Vasile Roman, Colonel Nicolae Tonu, Colonel Cristin H`ra

La rezervi[tii militari nem]eni

Bine a]i venit! la cabana Ardelu]a

La Palatul O[tirii din Copou
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Generalul Petric\, erou [i gazd\ `n R. Moldova
Comemorarea eroilor
Armatei Na]ionale
La 30 august 2014, `n comuna
Cocieri, raionul Dub\sari, Ministerul Ap\r\rii al Republicii Moldova, `mpreun\ cu Uniunea Ofi]erilor `n Rezerv\ „Stejarul“, a inaugurat o R\stignire [i o plac\ comemorativ\ dedicat\ militarilor Armatei Na]ionale c\zu]i `n r\zboiul
pentru ap\rarea integrit\]ii teritoriale [i independen]ei Republicii
Moldova din 1992.Evenimentul sa desf\[urat pe Platoul Batalionului 1 infanterie independent al
For]elor de Men]inere a P\cii, dislocat `n aceast\ localitate.

La 3 septembrie 2014 Uniunea
Ofi]erilor `n Rezerv\ „Stejarul“ a
s\rb\torit aniversarea a 23 de la
Crearea Armatei Na]ionale. La festivit\]i au participat peste 400 de
veterani ai For]elor Armate [i ai
r\zboiului de pe Nistru, reprezentan]i ai Asocia]ilor Teritoriale din
Chi[in\u [i B\l]i, din raioanele
Cahul, Ungheni, Anenii Noi, Ialoveni, Dub\sari, {tefan Vod\, C\u[eni, Orhei, Criuleni, locuitori din
comuna Cocieri, satele Corjova,
Malovata [i Roghi.
Cu felicit\ri [i sus]inere c\tre
participan]i s-au adresat prim-ministrul, pre[edintele PLDM, domnul
Vlad Filat, viceprim-ministrul
Republicii Moldova, Eugen Carpov,

pre[edintele OT Chi[in\u a PLDM
Sergiu Palihovici, [eful Marelui Stat
Major al Armatei Na]ionale,
General de brigad\ Igor Gorgan,
General de brigad\ (r) Nicolae Petric\, fost comandant al capului de
pod Co[ni]a, pre[edintele Uniunii
Ofi]erilor `n Rezerv\ „Stejarul“,
col.(r) Alexandru Gorgan, pre[edintele Federa]iei Veteranilor Structurilor de For]\ ale Republicii Moldova, col.(r) Anatolie Cociug, capitan
(r) Tamara Lozova, deputa]ii PLDM
Tudor Deliu, Alexandru Cimbriciuc
[i George Mocanu - ofi]eri `n rezerv\
ai Armatei Na]ionale, ex pre[edintele raionului Dub\sari, Ion Mi]cul.
Zeci de ofi]eri `n rezerv\ au fost
avansa]i `n grade militare sau au

primit distinc]ii ale Ministerului
Ap\r\rii [i diplome de onoare ale
Guvernului [i ale Comandantului
Armatei Na]ionale. Familiilor celor deceda]i `n lupte li s-a acordat
un ajutor material. Efectivului batalionului de men]inere a p\cii din
localitate i-au fost oferite un televizor, câteva calculatoare [i inventar sportiv.Cinci ofi]eri invalizi au
primit ajutoare materiale.
Pre[edintele PLDM, Vlad
Filat, a men]ionat c\ fiecare
cet\]ean trebuie s\ aduc\ un
omagiu celor c\zu]i pentru independen]a [i integritatea teritorial\ a Republicii Moldova. „A fost
r\zboi, unul nedrept, care a luat
via]a celor mai buni dintre noi.

Onor eroilor transnistreni!

De straj\ „Crucii R\stignirii“

„You are my friends!“

Câte un trandafir pentru fiecare erou!
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Trebuie s\-i pomenim [i, cel mai
important, prin fapte concrete s\
facem `n a[a fel `ncât jertfa lor s\
fie `ndrept\]it\. Pân\ când ]ara
noastr\ nu va fi reunit\, noi nu
avem dreptul la lini[te; este de
datoria fiec\ruia dintre noi ca,
prin fiecare ac]iune pe care o
facem, cu fiecare pas pe care `l
parcurgem, s\ apropiem reunirea
fireasc\ a ]\rii“, a spus Vlad
Filat.
Domnul Eugen Carpov a men]ionat c\ perioada de timp pe care
o tr\im nu este una simpl\, iar
provoc\rile nu ]in de domeniul treCol.(r) Alexandru Gor cutului. (C
gan, pre[edintele Uniunii Ofi]erilor `n Rezerv\ „Stejarul“)
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Frunza
Din creang\ dur\ ai r\zbit
Biet mugura[ cum ai ie[it?
Te-ai f\cut verde frunza-n vie
~nvins-ai ploi, furtuni [i-n cânt
Tu ai privit vesel la soare
~n raze-ai avut alinare.
De azi....`ncepi ca s\ p\le[ti
Din verde viu tu rugine[ti.
Unde-i puterea de-alt\dat?
De lupt\ parc\ ai uitat.
Din frunza vesel\ din vânt
Ajuns-ai pus\ la p\mânt.
Nimic din tine nu r\mâne,
~n anul care mâine vine,
Doar gândul c\ vor r\s\ri
Al]i mugura[i...pentru-a pieri
|sta-i al vie]ii mare rost
Azi c\ exi[ti...mâine c-ai fost.

Nedumerire
Mister [i teroare
Iubire, candoare
Speran]e, triste]e
C\ldur\, blânde]e
Le domini tu oare?
Fiin]\ tu care
Te bucuri sub soare
De-o soart\-n pove]e
Fiindc\-n splendoare
Tu [tii da bine]e
Vie]ii sub soare.

Avut-ai mereu idealuri
De paz\ pe glie ai stat.
Hotarele ]\rii intacte,
Cu via]a tu chiar le-ai p\strat.
{tiut-ai de cinste, onoare
De munc\ [i mult adev\r
Cuvintele Domnului toate
Le ]ii doar `n suflet cu dor.
Dar vai `n eternitate...
S-au dus toate visele-n zbor
~n lupt\ doar suflete moarte
De unii luate-n r\sp\r.
Erou tu modest\ fiin]\
De tine [tiu bine-ai uitat.
Dar noi te cinstim cu credin]a
C\ fost-ai un Om adev\rat.

Prof. Gabriela
BEJENARU,
com. Dume[ti,
jude]ul Ia[i

Tu e[ti libertatea,
Tu e[ti [i robia,
Tu e[ti [i triste]ea.
Tu e[ti bucuria,
Ce a `mplinit-o
F\ptura divin\.
~n tine fiin]\,
F\ptur\ uman\,
Cu inima-]i cald\,
Pe vie]i st\pân\.

Iubire

N\scut\ la 31 ianuarie 1950 `n
satul Slobozia, comuna Voine[ti
din jude]ul Ia[i. P\rin]ii: tat\l Traian Costin, `nv\]\tor, veteran
de r\zboi; mama - Veronica,
`nv\]\toare.

Clipa grea

Iubire tu e[ti har divin
{i de la Dumnezeu tu vii.
Noi suntem doar ai Lui copii
{i-n suflete printr-un destin
Te cuib\re[ti cum tu o [tii.

Te-am v\zut `n casa mea
Eu chiar te-am poftit la mas\.
Am crezut c-un musafir
O s\ fac\ cale `ntoars\.

F\r\ iubire nu e via]\
Vise, speran]e nu pot fi.
O Doamne, d\-mi te rog pova]\,
C\ toate-n lume tu vezi [i [tii
Cum s\-mi alung r\ul din fa]\.

Nu a fost chiar bucurie,
Am crezut c\ ai venit
Numai pentru o zi sau dou\
Dar v\d c\ tu te-ai cuib\rit,

Cum s\ r\zbesc `n ast\ via]\
Doar prin iubire ne`ncetat
Ce e urât s\ n-am `n fa]\
S\ fiu cu sufletul curat
Te rog, O, Doamne, m\ `nva]\.
Putere cer pentru iertare
Necazul s\ `l netezesc
Cu o lacrim\ [i resemnare
S\ iert tot ce nu-i cre[tinesc
{i tot ce azi eu p\timesc.

Eroul

{i `n suflet [i `n cas\.
Ui]i s\ te mai duci acas\.
Pân\ când te vrei st\pân\?
Chiar nu pleci? tu e[ti hain\?
Cu chip senin plin de iubire
S\ trec f\r\ s\ fac p\cat.
O, Doamne, rog pentru vecie
S\ am `n suflet ne`ncetat
Tot ce-a fost r\u fie iertat.

St\pâne[ti glie [i cas\
Intri-n suflet [i `n vise
Clip\ grea nu se mai poate
Du-te, hai te rog, acas\.
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Nicolae, cel mai ecumenic sfânt,
`ntruchipare a d\rniciei lui Dumnezeu
Ieronim, Stare]ul M\n\stirii
„Sfântul Vasile cel Mare“,
Bode[ti - jud. Neam]
Sfântul Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, cel mai
ecumenic sfânt, este serbat atât de
Biserica Ortodox\, cât [i de cea
Romano-Catolic\, la 6 decembrie.
Sfântul Ierarh Nicolae (c.270c.352 d.H), este un sfânt cinstit de
toat\ cre[tin\tatea, personalitatea sa cumulând trei elemente
principale: ascetismul sirian, noble]ea roman\ [i inteligen]a greac\. A fost un om de o foarte mare
cultur\ teologic\, o autoritate `n
domeniu [i un om cu un profil
moral model, fiind adesea pus
al\turi de apostoli.
Sfântul Nicolae a str\lucit prin
bun\tate [i `n]elepciune. Pentru
multa sa bun\tate a fost ales arhiereu, iar pentru dreapta credin]\
a fost prins [i `ntemni]at, `mpreun\
cu al]i cre[tini, primind de la
Dumnezeu darul facerii de minuni.
Tradi]ia Bisericii consemneaz\ faptul c\ Sfântul Nicolae s-a n\scut
`ntr-o familie bogat\ `n localitatea
Patra, `n provincia Lichia, din partea asiatic\ a Turciei de ast\zi.
Numele s\u, Nicolae, vine de la
„nicao“ - care `nseamn\ „a `nvinge“, „a birui“, [i „laos“, care `nseamn\ „popor“. Astfel, Nicolae se traduce prin sintagma „`nving\tor /
biruitor prin popor“.
~nc\ din copil\rie Sfântul Nicolae a dat semne de comportament
spiritual excep]ional. ~ntrucât unchiul s\u era Episcop la Patra, Nicolae a stat o vreme la M\n\stirea
Patra, unde a devenit preot. Dup\
moartea p\rin]ilor s\i, Teofan [i
Nona, Nicolae a `mp\r]it s\racilor
averea sa [i a plecat `n pelerinaj `n
}ara Sfânt\. Ulterior s-a `ntors `n
cetatea Myra (Asia Mic\), pentru
a tr\i `ntre oameni. Dup\ moartea
arhiepiscopului Mirei Lichiei ast\zi micul s\tuc Kokademre din
Turcia -, Nicolae a fost ales `n
fruntea acestei eparhii, `n urma unei minuni. Tradi]ia spune c\
Dumnezeu s-a ar\tat `n vis unui
episcop b\trân pe care l-a `ndemnat s\ pun\ arhiepiscop pe primul
b\rbat care va intra a doua zi `n
biseric\. Nicolae a refuzat la `nceput aceast\ func]ie, `ns\ Mântuitorul i s-a ar\tat `n vis, d\ruindui Evanghelia [i `ndemnându-l s\
primeasc\ noua demnitate.
Ca arhiepiscop a ajutat pe s\raci, i-a primit pe cei p\c\to[i, a
ap\rat credin]a de erezii [i de persecutorii p\gâni, el `nsu[i fiind
chinuit de solda]ii `mp\ra]ilor
Diocle]ian [i Maximian, care au
`ncercat s\ distrug\ cre[tinismul
[i s\ reintroduc\ religiile p\gâne.

Biserica Sf. Nicolae din Chi[in\u

Sfântul Nicolae este cel mai ecumenic sfânt pentru c\ ]ine de Biserica nedesp\r]it\, adic\ Biserica
Sinoadelor ecumenice, a[a cum o
nume[te PS Kallistos Ware. Este
ecumenic [i pentru c\ este un sfânt
cinstit `n toat\ cre[tin\tatea.
Chiar [i `n tradi]ia cre[tin\, de tip
protestant, de exemplu, unde s-a
interzis cinstirea sfin]ilor, Sfântul
Nicolae a continuat s\ fie onorat.
El apare peste tot ca o figur\ proeminent\ care exceleaz\ `n generozitate, `n bun\tate. Din acest
motiv a [i fost pus `n leg\tur\ cu
Cr\ciunul. {i tocmai de aceea se
spune c\ s\rb\torile de iarn\ `ncep la Sfântul Nicolae, care este
modelul uman al d\rniciei lui
Dumnezeu - Creatorul, care d\ pe
Fiul S\u lumii la timpul potrivit,
adic\ la Cr\ciun. Din p\cate, `n
Occident, Sfântul Nicolae a devenit o marc\ comercial\.
Sinodul din 325, la care au participat 318 episcopi din toat\ lumea, a fost convocat\ la Niceea, de
Constantin cel Mare, pentru a
combate erezia lui Arie. Se spune
despre Sfântul Nicolae c\ a condamnat erezia lui Arie, iar aceast\
condamnare a fost atât de vehement\, atât de conving\toare [i el
a fost atât de sup\rat de atitudinea lipsit\ de credin]\ a lui
Arie, `ncât l-a [i p\lmuit pe acesta.
Faptul c\ a ap\rat-o pe Maica
Domnului ni-l arat\ pe Sfântul Nicolae ca teolog [i ca cel care a vorbit pentru prima dat\ despre cinstirea Maicii Domnului `n Biseric\. Adic\, a-L recunoa[te pe Mântuitorul Iisus Hristos ca fiu al lui
Dumnezeu `ntrupat, presupune,
implicit, a o recunoa[te pe Maica
Domnului ca N\sc\toare de Dumnezeu. Deci, nu se poate rupe hristologia de mariologie.
Este larg r\spândit\ fapta sa
de a arunca, `n tain\, seara, o pun-

g\ cu galbeni `n curtea fostului bogat ca s\ nu-[i ofere fetele spre
desfrânare, ori de câte ori gândul
cel r\u `ncol]ea `n mintea tat\lui.
Foarte popular, Sf. Nicolae este
men]ionat pentru prima dat\ `n
secolul al VI-lea, `n Martirologiul
roman unde, prin vis, Constantin
cel Mare este `n[tiin]at de nevinov\]ia a trei tineri osândi]i la
moarte. Tot `n secolul al VI-lea,
Nicolae Sionitul, episcop de
Pinara, ar fi zidit o biseric\ `n cinstea Sfântului Nicolae. Alte date
biografice vin din „Legenda aurea“ a lui Iacob de Voragina,
scris\ `n 1264.
Sfântul Nicolae continu\ s\ fie
cunoscut [i `n timpul papei Nicolae
I care, `n 867, a zidit, `n Basilica
„Santa cea mare“, un altar lateral
pe care l-a `nchinat patronului s\u
spiritual. ~n secolul al X-lea, cultul
Sfântului Nicolae `ncepe s\ se
r\spândeasc\ `n Occident. Astfel,
Othon al III-lea, a zidit o biseric\
de rit bizantin la Burtscheid (lâng\
Aachen), `n Germania. Popularizarea cultului Sfântului Nicolae a
`nceput s\ se fac\ sim]it\ `ncepând
cu secolul al XI-lea, odat\ cu aducerea moa[telor sfântului din Myra
Lichiei.
Ru[ii, al c\ror ocrotitor este ast\zi Sfântul Nicolae, l-ar fi cunoscut pe ierarhul bun [i `n]elept datorit\ diasporei ruse[ti de la Bari.
Aici ru[ii au dedicat Sfântului
Nicolae biserica lor, apoi spitalul
[i ospiciul.
Dup\ ce „Legenda aurea“ a fost
tradus\ `n slavon\, Sf. Nicolae a
intrat `n sinaxarul rusesc. ~n secolul al XII-lea, Sfântul Nicolae intra `n c\r]ile de slujb\, la M\n\stirea Sân-Trund, din Belgia. De
aici, cultul s\u s-a extins la Roskilde `n Danemarca, apoi la Vadstena, `n Suedia, [i `n vreo 40 de
sate din Islanda. ~n secolul al XIIIlea, p\rticele din moa[tele sfântului au ajuns la Catedrala din
Canterbury [i, o dat\ cu aceasta,

datorit\ influen]ei de pe continent, cultul sfântului a `nceput s\
capete amploare.
Cunoscut sub numele de la
Nikolaus, `n Germania, Sinterklaas, `n Belgia [i }\rile de Jos, sau
Kleeschen, `n Luxemburg, s\rb\toarea Sfântului Nicolae este o
s\rb\toare legat\ de personajul istoric Nicolae din Myra. Se spune
c\ Santa Claus (Mo[ Cr\ciun `n
România) din lumea anglofon\ a
ap\rut prin deformarea cuvântului
neerlandofon Sinterklaas. Sfântul
Nicolae este patronul spiritual al
}\rilor de Jos, al Rusiei, al provinciei Lorena, precum [i al mai multor ora[e vest-europene, printre
care [i Bari.
Sfântul Nicolae este un sfânt ecumenic [i pentru faptul c\ el a devenit acum simbolul unit\]ii cre[tinilor. La 6 decembrie 2005, cu
ocazia comemor\rii Sfântului Ierarh Nicolae, Institutul pentru
Studii Ecumenice al Universit\]ii
Fribourg din Elve]ia a `ntemeiat
„Die Silberne Rose des heiliges
Nikolaus von Fribourg“, `n traducere „Trandafirul de argint al
Sfântului Nicolae de la Fribourg“.
Acest\ „tradi]ie“ a fost inspirat\
din „die Goldene Roze“- Trandafirul Auriu, pe care Papa, `ncepând cu secolul al XI-lea, `n a treia
duminic\ a Sfintelor Pa[ti, `l binecuvânta [i apoi `l consacra „persoanelor care, `n via]a lor, asemeni
Sfântului Nicolae“ s-au str\duit
pentru a ajuta Biserica.
~nainte de a fi oferit, acest trandafir este dus, `n timpul unui pelerinaj, la Catedrala Sfântului Nicolae din Bari, pentru a fi binecuvântat de Pap\. Primul care a primit distinc]ia „Trandafirul de argint al Sfântului Nicolae“ a fost
Mitropolitul Kyrill al Smolenskului [i Kaliningradului, responsabilul pentru Rela]ii Ecumenice
ale Bisericii Ortodoxe Ruse, la 19
mai 2006, la Roma.

~n anul 2007, distinc]ia a fost
oferit\ monahismului românesc,
reprezentat de stare]a M\n\stirii
V\ratic, din jude]ul Neam], stavrofora Iosefina Giosanu. Maica
Iosefina a primit aceast\ distinc]ie
la 5 septembrie, `n cadrul simpozionului „Monahismul românesc, `n trecut [i `n prezent“, organizat la Sibiu, cu ocazia Adun\rii
Ecumenice, când a sus]inut conferin]a cu titlul „Praxis [i Teosis `n
monahismul românesc“, participan]ii fiind impresiona]i de num\rul mare de ortodoc[i monahi români. „Trandafirul de argint al
Sfântului Nicolae“ conferit monahismului românesc este expus
`ntr-o vitrin\ special\ `n muzeul
M\n\stirii V\ratic.
Se [tie c\ Sfântul Nicolae a plecat
la Hristos la 6 decembrie. ~n anul
1087 moa[tele sale, care r\m\seser\
`n Myra Lichiei, au fost transferate
la Bari, `n Italia, de frica expansiunii
musulmane. Din mormântul s\pat
cam la doi metri sub p\mânt, pentru
a-i fi protejate moa[tele de eventualele invazii sau profan\ri, se
spune c\ izvor\[te un lichid incolor,
care se nume[te Mana sau Santa
Mana. E ca un fel aghiazm\, un mir
mai fluid. O dat\ pe an episcopul
locului face o slujb\ [i extrage cu o
sering\ acest\ Santa Mana, pe care
o amestec\ cu ap\, o binecuvânteaz\
[i apoi o `mparte credincio[ilor. Un
deget de la
mâna dreapt\ a
Sfântului Nicolae a fost adus, `n secolul al al XIX-lea, la Biserica „Sf.
Gheorghe“ Nou din Bucure[ti, paraclisul patriarhal din Calea {erban
Vod\, nu departe de Pia]a Unirii. Un
bra] al sfântului se afl\ `n Fran]a.
Cu trupul la Bari, `n sudul
Italiei, cu un bra] `n nord-eestul
Fran]ei [i cu moa[te ale bra]ului
drept `n România, Sfântul Nicolae
pare r\stignit pe harta Europei
contemporane, pentru unitatea
cre[tinilor [i refacerea Bisericii
primare.

CM
YK
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Na[terea Domnului (Gal.IV,4-7; Mt.II,1-12): România - (†) 25 Decembrie R. Moldova - (†) 8 ianuarie

Hristos se na[te!
de Georgeta Radoslavescu
Din Evanghelia lui Matei afl\m
faptul c\ ni[te magi, care veneau
dinspre r\s\rit, l-au vizitat pe regale Irod. Dic]ionarele ne spun despre magi c\ sunt astronomi preocupa]i cu studiul bol]ii cere[ti, ale
c\rei mi[c\ri le interpretau pentru
a prezice viitorul. ~n antichitate, astronomii exercitau [i func]ia de astrologi, cele dou\ [tiin]e confundându-se de multe ori, eroare ce
persist\ [i `n zilele noastre. Magii
aveau credin]a c\ pozi]ia stelelor influen]eaz\ destinul, dar pot prevesti [i evenimente extraordinare.
Un prestigios istoric al Universit\]ii din Cambridge, profesorul
Colin Humphreys, afirm\ faptul
c\ Magii [i-au `nceput activitatea
`n anul 6 `nainte de Hristos, `n
Persia (Iranul de azi), dup\ care sau deplasat `n Babilonia (Irakul
de ast\zi), cel mai important centru de astronomie al epocii, pentru
ca, `n perioada apropiat\ na[terii
lui Hristos, s\ se `ndrepte c\tre
Arabia. Toate aceste ]\ri se aflau

la r\s\rit de Israel. ~n concluzie,
`ntre faptele relatate de evanghelistul Matei, care spune c\ Magii
au venit dinspre r\s\rit, [i realitatea istoric\, este un acord total.
De fapt, relatarea evanghelistului vine cu trei caracteristici notorii asupra semnului celest care,
conform tradi]iei, i-a condus pe
Magi la locul unde s-a n\scut
Hristos. Primul fapt descris este
cel legat de un astru deosebit,
steaua Belen, care atunci avea o
str\lucire extraordinar\. Din clipa
`n care a fost v\zut\ prima dat\ de
Magi, acest semn ceresc s-a mi[cat
lent c\tre r\s\rit. Ei au c\l\torit
spre Ierusalim (c\l\torie ce dura
pe acea vreme una sau dou\ luni),
unde s-au dus la Irod [i l-au `ntrebat de locul noului rege al iudeilor.
Dup\ consultarea sfetnicilor, Irod
le-a spus c\ Iisus se va na[te `n
Belen (Betleem, Vicelim, Viflaim),
a[a cum scrie `n Evanghelie.
V\zând deasupra locului steaua
str\lucitoare care i-a c\l\uzit,
Magii s-au `ndreptat c\tre Belen.

A treia caracteristic\ este faptul
c\ astrul ceresc s-a oprit deasupra
locului `n care s-a n\scut Hristos.
Dup\ opinia aceluia[i profesor
…singurul corp astronomic ce poate
satisface descrierea evanghelistului
Matei este o comet\. Acestea sunt
corpuri cere[ti are apar pe nea[teptate, mi[cându-se lent pe bolta
cereasc\, dând impresia c\ stau
suspendate deasupra unui anume
loc. Ele au un soi de coad\ - semnul
lor distinctiv, excep]ional - care pare s\ dirijeze astrul spre o direc]ie
anume. Cometele sunt atât de
str\lucitoare `ncât adesea pot fi
v\zute cu ochiul liber [i ziua.
Vechii astronomi spuneau c\ aspectul firmamentului reprezint\ un
semn al evenimentelor p\mânte[ti.
Apari]ia nea[teptat\ a unei comete
avea pentru ei semnifica]ii importante, multe dintre ele p\strânduse pân\ ast\zi.
Vechea dinastie chinez\ Han,
contemporan\ cu vremea lui
Hristos, st\pânea foarte bine
tainele cere[ti, spune Humphreys.

Ce nu a]i [tiut despre Cr\ciun
de Elena David, redactor la
„Observatorul Militar“
Cr\ciunul `nc\ mai `nseamn\
un miracol pentru cei `n care
copilul mai tr\ie[te `n magia propriului vis, ce se confund\ cu visul
lui Dumnezeu, cel care este de fapt
esen]a Cr\ciunului.
Cei care-au crescut `n sate autentice str\mo[e[ti din România
Mare mai p\streaz\ `n suflet atmosfera tradi]iilor populare ]inute
cu sfin]enie de p\rin]i evlavio[i,
aerul curat al serilor de iarn\, obrazul rece [i ro[u al colind\torilor. {i apoi mirosurile... cel de z\pad\, de cozonac sau al bucatelor
consacrate acestei s\rb\tori [i
peste toate bucuria adev\rat\,
simpl\ [i curat\ a celor ce `nc\ se
mai salut\ `n aceast\ zi cu

Hristos se na[te!
Acum, de Cr\ciun, e un timp special pentru lini[tea din sufletul
celor care [tiu s\ a[tepte [i care vor
descoperi lucruri la care nici nu s-au
gândit, pentru credin]a celor ce vor
schimba lumea `n profunzime pentru c\ l-au g\sit pe Dumnezeu, pentru cei care vor avea `n]elepciunea
de a tr\i astfel [i dincolo de decembrie - o via]\ care schimb\ gustul lumii [i duce dragostea [i lumina [i `n
locurile `nc\ umbrite de triste]e.

 Cr\ciunul nu a fost s\rb\torit
`ntotdeauna pe 25 decembrie.
Grecii, de exemplu, celebrau Cr\ciunul pe 7 ianuarie. Data actual\,
25 decembrie, a fost proclamat\
oficial de Papa Julius I, `n anul 350
 Denumirea prescurtat\ de
Xmas provine tot de la greci, unde
X era una dintre reprezent\rile lui
Iisus Cristos (Christ)
 Exist\ tradi]ia ca, `n Ajunul
Cr\ciunului, Mo[ Cr\ciun s\ aduc\
tuturor cadouri pe care s\ le lase
sub bradul `mpodobit, dar pentru
aceasta mo[ul ar trebui s\ viziteze
822 de case pe secund\, iar viteza
lui Rudolf nu ar trebui s\ scad\
sub 1.050 de kilometri pe secund\
 Mo[ Cr\ciun a existat `n realitate. ~n secolul patru, pe actualul
teritoriu al Turciei, a tr\it episcopal
Nikolas din Myra, (Sfântul Nicolae)
care, ulterior, a fost sanctificat.
Numele Santa Claus provine, dup\
unii cercet\tori, din numele german al sfântului, Sankt Niklaus,
iar dup\ al]ii, dup\ denumirea
olandez\ a acestuia, Sinterklaas

 Potrivit legendei, tradi]ia ciorapilor (la noi se folosesc ghetele) `n
care se primesc cadourile provine
de la cele trei surori, care nu aveau
zestre. Acestea au fost ajutate de
Mo[ Cr\ciun (Nicolae), care a intrat
pe horn [i le-a umplut ciorapii cu
monede de aur
 Primele ornamente ale
brazilor de Cr\ciun au fost merele.
Tradi]ia s-a schimbat, merele fiind
`nlocuite de lumini, la ini]iativa
pastorului protestant Martin
Luther (1483-1546), dup\ ce
acesta a avut o revela]ie, z\rind
stelele str\lucitoare printre ramurile unui brad
 ~n Marea Britanie, de Cr\ciun
se poart\ coroane de hârtie.
Originea acestui obicei provine de
la str\vechile Saturnalii romane
 Prima celebrare a Cr\ciunului `n Marea Britanie a avut loc
`n anul 521, `n localitatea York
 ~n condi]ii naturale (deci nu
`n pepiniere), un brad are nevoie
de cel pu]in 15 ani s\ ajung\ la dimensiunea optim\ pentru a putea
`mpodobi casa de Cr\ciun
 Primul brad artificial de
Cr\ciun a fost realizat de nem]i,
folosind ca materie prim\ pene de
gâsc\ vopsite.
 Vestimenta]ia lui Mo[ Cr\ciun, a[a cum `l [tim noi ast\zi, a
fost realizat\ `n 1860 de caricaturistul Thomas Nast.

Arhivele chineze[ti relev\ faptul c\
o comet\ neobi[nuit\ a ap\rut `n
prim\vara anului 5, `nainte de
Hristos. Cometa a fost atât de
str\lucitoare `ncât a fost vizibil\ 70
de zile, ceea ce corespunde cu timpul de care Magii au avut nevoie
pentru a ajunge la Ierusalim. Chinezii afirm\ c\ ea a fost z\rit\ `n
partea de r\s\rit a cerului, a[a cum
spune [i Evanghelia dup\ Matei.
De aici [i eviden]a clar\ a faptului
c\ steaua Belen a fost de fapt o

comet\, care a ap\rut `n prim\vara
anului cinci `nainte de Hristos.
~n lumina ultimelor descoperiri,
s\rb\toarea Cr\ciunului ar trebui
s\ aib\ loc prim\vara [i nu `n ultima lun\ a anului. Dar acest lucru are pu]in\ importan]\. Din tot
ce am descries relevant r\mâne
faptul c\ Magii, condu[i de acel
semn ceresc, /au fost martori la
cea mai mare dintre minuni: Na[terea Fiului lui Dumnezeu - Iisus
Hristos.

Sem\natul sau Sorcova
~n ziua Sfântului Vasile, când
cerurile se deschid [i rug\ciunile
sunt ascultate, exist\ `n Moldova
un obicei cu semnifica]ii puternice:
Sem\natul sau Sorcova.
~n diminea]a primei zile a Noului
An, copiii merg din cas\ `n cas\ [i le
vestesc gazdelor prosperitate, bucurii [i `mpliniri. ~n Moldova lui
{tefan cel Mare [i Sfânt tradi]iile
legate de s\rb\toarea Sfântului
Vasile sunt p\strate cu sfin]enie.
Credin]a popular\ este c\, de
Sfântul Vasile cel Mare, `n prima zi a
Noului An, cerurile se deschid [i
rug\ciunile sunt ascultate. ~n acela[i
timp, este ziua `n care animalele
vorbesc. Tradi]ia mai spune c\, a[a
cum e vremea `n ziua de Anul Nou,
a[a va fi tot anul. Dac\ cerul e senin,
atunci anul va fi bun. Dac\ e `nnorat
afar\, anul nu va fi prea grozav. Se
mai spune c\, dac\ `n ziua de Anul
Nou e ger mare [i dac\ pe z\pad\ se
v\d multe stelu]e, e semn c\ anul ce
urmeaz\ va fi bun [i vor fi multe cununii. De asemenea, dac\ `n ziua de
Sf. Vasile ninge, anul ce urmeaz\ va
fi unul `mbel[ugat, iar dac\ este
senin [i geros, oamenii vor fi s\n\to[i
pe tot parcursul anului. Tot de Sf.
Vasile cel Mare, pe 1 ianuarie, se
merge [i cu Sorcova sau Sem\natul,
obicei care invoc\ prosperitatea [i
bel[ugul pentru gospod\ria celui care
prime[te colind\torii. Se spune c\ cei
care nu primesc cetele de colind\tori
vor avea necazuri [i s\r\cie `n anul
ce vine.

Sem\natul este un obicei agrar,
structurat dup\ modelul colindelor [i
practicat de copii `n diminea]a zilei de
Anul Nou, dup\ `ncheierea Plugu[orului. Colind\torii poart\ traiste
viu colorate, `nc\rcate cu semin]e de
grâu sau orez, cu care intr\ `n case,
arunc\ boabele cu mâna, imitând
sem\natul pe ogor, [i ureaz\ gazdelor
s\n\tate, bucurii [i roade bogate. Ei
sunt r\spl\ti]i cu mere, colaci [i bani.
Dup\ plecarea lor, gospodinele adun\
semin]ele [i le duc vitelor [i p\s\rilor
pentru a fi s\n\toase peste an.
Umblatul cu Sorcova reprezint\
bucuria copiilor, care poart\ o crengu]\ `nmugurit\ de copac (m\r dulce)
sau o sorcov\ confec]ionat\ dintr-un
b\] `n jurul c\ruia s-au `mpletit flori
de hârtie colorat\. Numele de sorcov\
vine de la cuvântul bulgar surov
(verde fraged), aluzie la ramura abia
`mbobocit\, rupt\ odinioar\ dintr-un
arbore. ~nclinat\ de mai multe ori `n
direc]ia unei anumite persoane,
Sorcova joac\ `ntrucâtva rolul unei
baghete magice, `nzestrat\ cu capacitatea de a transmite [i d\rui vigoare,
tinere]e, bucurii.
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