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Interviu cu prof. univ. dr. Emilian Bold

Date biografice:
20 noiembrie 1925
Bădiceni, Soroca
Studii: clasele primare şi gimnaziul în loc. Luncaviţa

Seminarul "Sf. Andrei" Galaţi
Liceul "Vasile Alecsandri" Galaţi
Univ. "Al. I. Cuza" Iaşi - Facultatea de Istorie

- doctorat în ştiinţe umaniste 1969
- 1954 -1956 - asistent univ.
- 1956 - 1960 - lector univ.
- 1960 - 1970 - conferenţiar univ.
- 1975 - prof. univ. dr.
- coordonator de lucrări ştiinţifice pentru doctorat din 1990

A publicat peste 100 de lucrări ştiinţifice din care menţionăm:
- Diplomaţia de conferinţe
- Din istoria relaţiilor internaţionale între anii 1919 – 1933 şi poziţia României (lucrare

premiată în anul 1991 de Academia Română)
- Europa în derinvă 1918 – 1940
- Finlanda – ţara celor 1.000 de lacuri, schiţă istorică
- Coautor al lucrării “Istoria românilor”, vol. VIII, apărută în 2003, sub auspiciile Academiei

Române

L-am întâlnit pe domnul prof. univ. dr. Emilian Bold în localitatea Luncaviţa. Era invitat de
onoare la "Sărbătoarea teilor" organizată de primărie şi consiliul local. Am profitat de această
întâlnire şi i-am adresat mai multe întrebări.

G.G. - Ce vă leagă de această localitate?

E.B. – Mama s-a născut pe aceste meleaguri, tata în Basarabia. În anul 1939 am plecat din
Luncaviţa pentru continuarea studiilor. Mi-am petrecut cei mai frumoşi ani ai copilăriei în această
aşezare. Amintirile din acea perioadă m-au făcut să revin în aceste locuri.

G.G. – Ne puteţi spune câteva lucruri din anii de şcoală de la Seminarul “Sf. Andrei” din Galaţi?

E.B. – Multe amintiri, mai bune sau mai puţin bune, petrecute ca elev al Seminarului “Sf. Andrei”
mi-au invadat memoria. La această şcoală de prestigiu au predat cu competenţă profesională
dascăli deveniţi mai târziu profesori universitari. Nominalizez câţiva dintre ei : prof. dr. I.
Gugiuman, la geografie, Universitatea “Al. I. Cuza” din Iaşi; prof. N. Velichi, istorie,
Universitatea din Bucureşti; prof. I. Toma, limba română, la Liceul românesc din Sofia.

G.G. - Ce reprezintă pentru dumneavoastră istoria?

E.B. - Mihail Kogălniceanu afirma că "istoria este cea dintâi carte a unei naţii". Pentru mine
istoria este cartea plină de învăţăminte. Un popor fără istorie moare încet, dar sigur. Istoria
noastră, cu umbre şi lumini, este una dintre cele mai de seamă cărţi de vizită pentru generaţiile
tinere. Observ că există unele încercări de denaturare a unor momente importante din istoria
noastră. Noile manuale de istorie, mai ales cele din liceu, tratează superficial multe perioade din
istoria neamului românesc. Nu vreau să mă gândesc care vor fi urmările pentru generaţiile
următoare. Pentru mine istoria este parte a sufletului neamului românesc.



G.G. - Ce relaţii există între identitatea locală, naţională şi cea europeană?

E.B. - Există o strânsă legătură între cele trei elemente. Aspectul local se regăseşte în cel naţional,
iar acesta în cel european. În aceste relaţii nu putem exclude particularităţile. Oricât de unită va fi
Europa, elementul naţional rămâne pe vecie. Uniunea Europeană va asigura condiţii pentru
valorificarea specificului naţional ca parte a unei identităţ i comune europene.

G.G. - Ce viitor au naţiunile în condiţiile globalizării?

E.B. - Globalizarea va aduce la apariţia lui "homo globalus" ce nu cunoaşte frontiere şi "emoţii
locale". Globalizarea este un factor contemporan aflat în plină expansiune. Eu cred că în unele
zone ale globului vor izbucni noi conflicte de care vor profita marile state ale lumii. Nu ştiu care
vor fi efectele globalizării pentru România, dar sper că nu ne vom pierde identitatea naţională. Este
posibil să apară "identităţi transnaţionale".

G.G. - Ce schimbări aţi remarcat în lumea satului românesc în ultima perioadă şi mai ales în
Luncaviţa?

E.B. - Trebuie să ne păstrăm tradiţiile şi în acest demers satul românesc are un rol important.
Tradiţiile sunt tezaurul cel mai de preţ al existenţei noastre. În Luncaviţa există preocupări pentru
conservarea tradiţiilor româneşti. În sat au apărut case noi, grădini bine îngrijite, oameni înstăriţi.
Înfăţişarea localităţii s-a schimbat mult. Printre  autoturisme şi tractoare mai vezi şi căruţe, o
dovadă că trecutul nu a dispărut. Mentalităţile se schimbă, dar tradiţiile rămân , fiind transmise
din generaţie în generaţie.

G.G. - În Dobrogea există mulţi aromâni care convieţuiesc alături de celelalte comunităţi. Unii
istorici, chiar din rândul aromânilor, au prezis sfârşitul acestei etnii. Care este opinia dumneavoastră
în privirea viitorului aromânilor?

E. B. - Aromânii au rezistat peste două mii de ani şi nu cred că sunt pe cale de dispariţie. Ca istoric
cunosc foarte bine evoluţia lor. Au făcut mari sacrificii pentru menţinerea identităţii  de neam ş i
limbă în toate statele în care trăiesc. Sunt oameni foarte energici, hotărâţi, ştiu ce vor. În România,
ca parte integrantă a poporului român, au toate condiţiile create pentru păstrarea tradiţiilor şi a
limbii. Au dat lumii mari personalităţi în toate domeniile de activitate, au fost şi sunt loiali statelor
în care trăiesc. Ei au venit în România în mai multe etape şi s-au integrat foarte repede. Destinul
aromânilor este în mâinile lor.

G.G. - Din anul 2008 sunteţi "cetăţean de onoare al
comunei Luncaviţa". Ce reprezintă pentru dumneavoastră
acest titlu?

E.B. - Sunt legat cu inima şi sufletul de locuitorii acestui
sat dobrogean. Vreau ca toţi cetăţenii de pe aceste
meleaguri să prospere şi să aibă încredere în destinul lor.
Am ferma convingere că Luncaviţa va deveni oraş.

G.G. - În luna noiembrie aţi  împlinit  85 de ani. Ce
aşteptaţi în continuare de la viaţă?

E.B. - Fac parte dintr-o familie longevivă. Bunicii şi părinţii au trăit peste 90 de ani. Îmi doresc să-
mi serbez centenarul în mijlocul oamenilor din această localitate.

Prof. Gică Gică
Colegiul Economic, Tulcea


