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 La invitaţia prefectului de Suceava, Constantin Harasim, şi a preşedintei Asociaţiei SEVA, Angela Zarojanu,
sâmbătă, în zi de doliu naţional pentru Regina Ana, directori de instituţii, universitari, cadre didactice, preoţi s-au
reunit la un seminar pe tema „Casa Regală a României. File de Istorie”. Numindu-l seminar, s-ar putea crea o
impresie rigidă asupra evenimentului; de fapt, a fost o întâlnire prietenească, „un prilej de a ne întoarce în istorie
pentru a vedea ce a însemnat monarhia de la începuturile ei” a spus Angela Zarojanu, moderatoarea întâlnirii.

„Am dorit să organizăm acest eveniment cu oameni deosebiţi, pentru a păstra o amintire vie a celor care au
reprezentat în istoria României o perioadă de maximă vizibilitate. În şcoala pe care toţi am urmat-o n-am ştiut ce
înseamnă monarhia, eram rupţi de Casa Regală, de istoria României. Cred că e bine să ne întoarcem în istorie şi să
trăim un moment împreună, chiar dacă e marcat de e această tristă despărţire de Regina Ana” a spus prefectul
Harasim.

Ion Mareş: „În spaţiul nostru, monarhia a însemnat România modernă, dezvoltată, unire, independenţă”

Oprindu-se asupra perioadei monarhice din România, dr. Ion Mareş, directorul adjunct al Muzeului Bucovinei, a
făcut o scurtă incursiune prin aceasta. El a spus că atunci când discutăm despre consolidarea statului român
modern, „nu putem omite Casa Regală, instituţia care a coordonat constituirile importante ale statului naţional
român”. Răsfoind câteva file din istoria regalităţii în România, dr. Mareş s-a oprit asupra domniei lui Carol I de
Hohenzollern, „acest întemeietor de ţară, care a contribuit la consolidarea României moderne”. A vorbit apoi despre
domnia lui Ferdinand, care a fost „mai aproape de idealurile românilor”, crezând cu putere că „unirea înseamnă
tărie”, despre perioada în care coroana a început să se clatine, după moartea lui Ferdinand, despre venirea la tron
a regelui Mihai şi abdicarea lui forţată, ulterior. „În spaţiul nostru, monarhia a însemnat România modernă,
dezvoltată, unire, independenţă” a concluzionat Ion Mareş.

Prof. Lidia Rump a povestit despre vizita pe care i-a făcut-o Regelui Mihai, împreună cu soţul său, la reşedinţa
acestuia de la Versoix, Elveţia, unde, fără să fi avut o invitaţie prealabilă, au fost primiţi de Regele Mihai, cu
„eleganţă”, cu „încredere”. „Sentimentul meu a fost că mă întâlneam cu tatăl meu, era atât de senin, de cald, de
protector”. Dna Rump a remarcat că întâlnirea de sâmbătă a reprezentat „un semn de normalitate, de iubire de ţară,
de pace între noi”.
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Aurel Buzincu: „Ar trebui să luăm o lecţie de simplitate, de naturaleţe de la reprezentanţii Casei Regale“

Directorul Bibliotecii Bucovinei, Gabriel Cărăbuş, a spus că „trebuie apreciat rolul Casei Regale”, mai ales că s-au
împlinit 150 de ani de la intrarea ei în România. El a precizat că, în perioada de după încheierea Primului Război
Mondial, „monarhia a fost pilonul central al democraţiei”, prin instituirea votului universal.

„Noi facem parte din generaţia care nu a învăţat nimic la şcoală despre Casa Regală, suntem crescuţi cu cravata
roşie la gât, cu steagul roşu victorios, cu secera şi ciocanul. E foarte bine că ne-am întâlnit azi, într-un gest de
normalitate şi de recuperare a memoriei, pe care trebuie să-l facem şi acasă, în familie” a spus prof. univ. dr. Elena
Brînduşa Steiciuc, de la Universitatea „Ştefan cel Mare”.

Prof. Daniela Argatu, bibliotecar la Casa Corpului Didactic „George Tofan” din Suceava, a vorbit despre cursul
opţional cu tema „Istoria recentă a României”, organizat de CCD, cu prilejul căruia a remarcat că elevii au fost foarte
interesaţi de subiect. Prof. Argatu a mai precizat că bibliotecarii, în general, cunosc istoria Curţii Regale şi sunt
strâns legaţi de ea, mai ales că Biblioteca Centrală Universitară a fost înfiinţată de familia regală.

Preotul Florin Hostiuc, paroh al Bisericii Mirăuţi, totodată profesor de religie, a vorbit despre legătura Casei Regale
cu Biserica, amintind despre obiectivele religioase pe care Carol I le-a ctitorit în timpul domniei sale, menţionând
bisericile ridicate din temelii la Constanţa, Azuga, Bucureşti, Buşteni etc. Preotul a mai spus că un proiect al
Catedralei Neamului din Bucureşti a fost gândit de Carol I aidoma celui de astăzi, pentru care regele a alocat atunci
5% din bugetul României, bani folosiţi în alte scopuri de guvernele timpului respectiv. „Sunt un admirator al
monarhiei şi consider că reprezintă un model de urmat” a spus pr. Florin Hostiuc.

Directorul Direcţiei de Cultură, Aurel Buzincu, a remarcat că familia regală rămâne un model pentru noi: „Ar trebui să
luăm o lecţie de simplitate, de naturaleţe de la reprezentanţii Casei Regale, pentru că au fost oameni deosebiţi şi
providenţiali pentru istoria noastră. Ne emancipăm, ne perfecţionăm lăuntric dacă insistăm asupra acestei lecţii pe
care o dă Casa Regală”.
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