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La Buftea, cel din-
tâi eveniment al Anu-
lui Cen tenar a fost sărbă
torit      printr-un  minunat 
spec     tacol artistic, pe scena 
Centrului Cultural. Marți, 
27 martie a.c., copii și 
adolescenți, elevi ai școlilor 
orașului, sau alăturat re-
marcabililor profesioniști ai 
scenei, cum sunt membrii 
Ansamblului de dansuri 
populare „Doina Ilfovu-
lui”, coordonat de Daniela 
Mândroc, grup de artiști ai 
instituției amintite. 

Spectacol 
remarcabil

Lor li sau adăugat 
ca îndrumători alte nume 
consacrate din viața ar-
tistică actuală, cum e Ro-
bert Nagy  tenor, prof. de 
canto, director al Centru-
lui Cultural. El a dirijat co-
rul de copii „Armonia”, al 
Șc. gen. nr 2 și a prezen-
tat spectacolul, pe întreg 
parcursul său. Pe scenă 
au urcat și grupul coral 
„Anghelos”, al Șc. gen. nr. 
1 și 3, soliștii chitariști Di-

ana Costache (Lic. „Bar-
bu Știrbey”), Victor Miha-
lache (Șc. gen. nr. 2, cu 
prof. Sorin Marcu, de la 
Palatul Copiilor, Buftea).  

Din repertoriul lor nu 
au lipsit piesele muzica-
le ca: „Hora Unirii”, „Hai     
săntindem hora mare”, 
„Cântă cucun Bucovina” 
ș.a., toate adecvate mo-
mentului sărbătorit, cen-
tenarul Unirii Basarabi-
ei cu România. Aplauze-
le asistenței au confir-
mat succesul la public al 
reprezentației omagiale.

Semnificații 
onorante

Salex Iatma - actor, 
scenarist de film, prof. de 
actorie și scriere drama-
tică la același așezământ 
cultural al orașului – a 
prezentat spectatorilor 
câ teva repere istorice, ale 
momentului din urmă cu 
100 de ani. 

El a citit textul ex-
trem de vibrant al „Actu-
lui Unirii”, de la 27 mar-
tie, 1918. „În numele po-
porului Basarabiei, Sfa-
tul Țării declară: Repu-

blica Democratică Mol-
dovenească (Basarabia), 
în hotarele ei dintre Prut, 
Nistru, Dunăre, Marea 
Neagră și vechile granițe 
cu Austria, ruptă din Ru-
sia acum o sută și mai bi-
ne de ani din trupul ve-
chii Moldove, în puterea 
dreptului istoric și drep-
tului de neam, pe baza 
principiului ca noroade-
le singure săși hotăras-
că soarta lor de azi înain-
te și pentru totdeauna, se 
unește cu mama sa, Ro-
mânia.” 

”Trăiască Unirea 
Basarabiei 
cu România, 
de-a pururi și 
totdeauna”! 

Din partea Sfatu-
lui Țării, au semnat: pre

ședinte  Ion Inculeț; 
vicepreședintele – Pan-
telimon Halipa și secretar 
– I. Buzdugan. 

Interpretări de 
excepție

Scena i-a avut pro-
tagoniști și pe elevii Tru-
pei de teatru „Bastion”, a 
Centrului Cultural, îndru-
mată de prof. Salex. Ei 
au recitat versuri cu te-
me patriotice, într-un co-
laj artistic inspirat din liri-
ca poeților Nicolae Vieru, 
Adrian Păunescu ș.a. 

A urmat Ansam-
blul „Doina Ilfovului”, 
cu protagoniști de toate 
vârstele. Ei au interpre-
tat dansuri și jocuri po-
pulare, specifice regiuni-
lor noastre: „Drăgaica”, 
„Ciuleandra”, „Boiereas-
ca”, „Hora românilor”, 

„Dans de fete, din Olte-
nia” și minunatul nos-
tru ”Căluș”. Dinamica re-
citalurilor și frumusețea 
costumelor naționale au 
câștigat aplauze furtu-
noase, la scenă deschisă.  

Întregul spectacol a 
omagiat fraternitatea din-
tre români, indiferent de 
granițele care îi despart, 
„în cinstea zilei în care 
neamul nostru s-a reîn-
tregit”. 

În final, un fapt isto-
ric trebuie reamintit: Uni-
rea Basarabiei cu Țara a 
durat 22 de ani și aproa-
pe trei luni. Adică, până 
la 28 iunie, 1940, când, 
în baza Pactului secret 
Ribbentrop – Molotov, 
Rusia sovietică a anexat 
Basarabia, nordul Bucovi-
nei și Ținutul Herța. Așa 
au rămas hotarele, până 
în zilele noastre.
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Omagiul generaţiilor,  într‑un 
spectacol de excepţie

Laolaltă cu strămoșii, vieţile fiecăruia dintre 
noi alcătuiesc istoria acestui neam. Când 
nu am putut să o scriem așa cum am fost 
îndreptăţiţi, i-am îndurat nedreptăţile tiranice. 
Lor li s-au opus dintotdeauna eroii, iar în arte 
sau politică, minţile și sufletele luminate ale 
înaintașilor. Pe la 1875, Ion Ghica - ilustrul 
academician, diplomat și de cinci ori prim-
ministru al ţării - spunea că Unirea, un corolar 
al libertăţii, „a fost totdeauna ţelul cel mai 
dorit. Ori de câte ori viitorul a surâs României, 
fiii ei nu au lipsit de la a aspira către unire”. Iar 
primul pas al înfăptuirii ei a fost reunificarea 
Basarabiei cu Țara, la 27 martie, 1918.  

Eugen DichisEanu  

Chemări prin gesturi ale expresivității artistice, 
în dansurile Ansamblului „Doina Ilfovului”, al 
Centrului Cultural Buftea
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