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La est de vest

Poesis
PUBLICAŢIE DE LIMBA ROMÂNĂ

Cu faţa la zid
Lui Viorel Dinescu

Din cerul de cucută
Cad fluturi în zale de oţel

săgetaţi în moalele capului 
ei mă privesc cu ochii lor negri
larg deschişi către munţii de sare

cu mâna strânsă în pumn 
îmi şterg închipuitele lacrimi 
în lumina stelei apuse

întors cu faţa la zid 
înlăcrimez labirintul

Vasile TĂRÂŢEANU

La 7 aprilie 2008, pe sediile Preşedinţiei şi Parlamentului, pe 
lângă tricolorul cu stemă, a fost arborat şi un tricolor fără stemă.

Imediat Vladimir Voronin a declarat că “pe cele mai importante 
instituţii ale statului forţele distructive au arborat drapelul ţării ve-
cine”.

Dar tricolorul arborat nu avea pe el imprimată stema României.
Cu acelaşi succes preşedintele statului putea să afirme că pe 

cele două instituţii importante ale statului a fost arborat drapelul 
Republicii Ciad, stat african, sau cel al Andorei ale căror drapele 
naţionale sunt compuse din aceleaşi trei culori: roşu, galben şi al-
bastru.

Tricolorul este drapelul nostru, cu deosebirea că tricolorul cu 
stemă este drapelul oficial al Republicii Moldova, iar drapelul 
fără stemă este drapelul naţional al Republicii Moldova. 

În toate statele lumii se face această uşoară distincţie, dar ni-
meni încă nu s-a gândit să pună oameni la închisoare numai din 
motiv că drapelul pe care-l poartă sau îl arborează nu are stemă. 

Nici ruşii nu pun pe steagul lor tricolor roşu-alb-albastru stema 
Rusiei. Iar dacă o fac, o fac rar de tot: la manifestări oficiale, în îm-
prejurări specifice. 

Şi nimeni nu susţine că pe sediul Ambasadei Federaţiei Ruse 
din Chişinău stă arborat drapelul Olandei sau cel al Serbiei, ale că-
ror culori coincid întru totul cu cele ale drapelului Rusiei, cum just 
observă şi comentatorul  politic Vlad Darie.

Toate statele din lume folosesc în paralel cele două drapele – cu 
stemă şi fără – ca simboluri ale istoriei unui popor. 

Marian Lupu, care nu e chiar atât de prost cum se preface că e, 
pentru ca să-i placă lui Voronin, a afirmat şi el a doua zi după eve-
nimentele de la 7 aprilie: “A avut loc arborarea drapelului unui stat 
străin pe sediile Preşedinţiei şi Parlamentului”.

Tricolorul nu e drapelul unui stat străin, domnule Ex-, el e dra-
pelul nostru folosit şi cu mult înainte de 1859, când Muntenia şi 
Moldova s-au unit în fruntariile aceleiaşi ţări. În cartea “Tricolorul 
României” de G.Iscru, A.Beciu-Drăghicescu, T.Velter şi A.David, 
apărută la Editura “Prut Internaţional” din Chişinău în 1995, se 
menţionează că tricolorul e moştenit de la daci şi are pe aceste pă-
mânturi o istorie de peste două mii de ani (vezi articolul “Tricolo-
rul îl avem de la daci?!”, pag. 23-47). Despre culorile roşu, galben 
şi albastru ale cetăţii Aquincum cărturarul german J.F.Neigebaur 
afirma că sunt “o moştenire de pe timpul Daciei Traiane”, iar Geor-
ge Bariţiu le considera “rămase moştenire de la Imperiul Roman” 
(pag. 30).

Dragoş şi fiul său Sas, primii noştri domnitori, au păstrat pe 
blazonul lor săgeata dacică, “iar culorile scutului şi ale elementelor 
care îl compuneau erau: roşu, galben şi albastru” (pag. 47).

Cele trei culori se conţin în tradiţia noastră populară, fiind cele 
mai pronunţate culori ale curcubeului, de unde s-au răsfrânt pe pân-
ze, covoare, broderii, care ne-au însoţit istoria.

Tricolorul roşu-galben-albastru a fost un drapel al generaţiei 
Revoluţiei de la 1848, cu mult înainte de unirea Moldovei cu Mun-
tenia.

Jurnalul francez “Le Constitionnel” scria în luna aprilie 1948: 
“Junimea studioasă moldo-română din Paris încă-şi desfăşu-
ra steagul naţional cu culorile albastru, auriu, roşu, ca semn al 
unirii moldovenilor cu muntenii”.

La aceste manifestaţii participau nu doar moldovenii din Mol-
dova din dreapta Prutului, dar şi moldovenii din stânga Prutului, 
care veneau şi ei cu tricolorul lor.

O manifestaţie din 1851 de la Paris, la care a vorbit Nicolae 
Bălcescu, un martor rămas anonim o descrie astfel: “Împrejurul 
mesei unde ne aflam, se vedeau şase table pe care erau scrise 
numele provinciilor române: Transilvania, Banatul, Bucovi-
na, Moldova, Basarabia şi Ţara Românească. Deasupra tablei 
Transilvaniei flutura un stindard cu culorile noastre naţionale 
(albastru, galben, roşu)”. (N. Bălcescu, Opere II, B., Edit. Acad., 
1982, p. 24-242).

Tricolorul a fost şi drapelul Republicii Democratice Moldo-
veneşti din 1917. În acelaşi an tricolorul a fost arborat de George 

Mare pe clădirea din Tiraspol, unde se desfăşurase Congresul Mol-
dovenilor din Transnistria.

La 27 aprilie 1990 Parlamentul l-a proclamat drapel oficial al 
Republicii Moldova.

Pe viitor această dată trebuie să devină Zi a Drapelului Repu-
blicii Moldova. 

Până la acea dată mulţimile purtau tricoloruri care nu aveau stemă.
Nimănui nu i-a venit în gând să afirme că drapelul fără stemă ar 

fi unul “antistatal”.
Încălcările au loc în cu totul altă parte. 
Drapelul Federaţiei Ruse e arborat de 19 ani în toată Transnis-

tria, şi Chişinăul nu protestează.
Iar la 4 mai 2009, mai mulţi deputaţi din sovietul suprem al re-

publicii moldoveneşti (?!) transnistrene propun, conducându-se de 
numeroasele cereri ale cetăţenilor”, să fie arborat pe “instituţiile 
statului”, alături de drapelul Transnistriei, şi drapelul… Federaţiei 
Ruse. 

De ce Voronin şi ministrul lui de externe nu-l expulzează de pe 
teritoriul republicii pe ambasadorul rus, pentru atentat la suverani-
tate şi amestec în treburile unui stat suveran şi indivizibil?!

Drapelul Republicii Moldova a fost numit de V. Voronin, în fo-
rul legislativ al republicii, “drapel fascist”, şi Procuratura Republi-
cii nu se autosesizează. 

Prostia cea mare a guvernanţilor este că în zilele de 8-9-10 apri-
lie curent au dat indicaţii să-i reţină pe toţi tinerii care purtau în 
piept panglici tricolore.

Un student, Ion M., mi-a spus: 
“După evenimentele de la 7 aprilie nu mai poţi purta panglici 

tricolore în piept. Eşti pe dată agăţat de poliţişti sau înjurat de ru-
sofoni”. 

Elevii sunt puşi de către unii profesori zeloşi să mâzgălească pe 
tricolorul pictat în caietele lor de desen şi vreo cioară, ca să nu se 
creadă că ceea ce-au făcut ei e drapelul României. 

Pentru conducătorii Republicii Moldova tricolorul e o pân-
ză oarecare. În acest context, cât de actuale sunt spusele marelui 
N.Iorga: “Un steag prins nu poate conduce pe acei în mâna cărora a 
căzut şi pentru care el nu mai e decât o cârpă frumoasă”.

Ei sărută în genunchi pânza cu cele trei culori când sunt înves-
tiţi preşedinţi, miniştri, primari, iar imediat ce se ridică în picioare 
sunt gata să înjure eroii care s-au jertfit pentru el, neamul, limba, 
istoria noastră, plină de stindarde tricolore…

Lui Voronin şi protipendadei nu-i convin cele trei culori, consi-
derate “rumânskii flag” (“drapel românesc”).

Găsesc în ziarul “Comunistul” propunerea de a se reveni la dra-
pelul Moldovei de pe timpul lui Ştefan cel Mare “care avea culoa-
rea roşie şi o stea cu cinci colţuri”, cu sugestia să i se scoată une-
le elemente (Sfântul Gheorghe omorând un balaur roşu) şi să i se 
adauge altele: secera şi ciocanul, ca element inovator.

E vorba de un drapel de luptă cu icoana Sfântului Gheorghe pe 
el, brodat de fiica domnitorului, domniţa Elena, şi donat mănăsti-
rii Zografu de pe Muntele Athos, pe care comuniştii sunt gata să-l 
profaneze, şi cu această ocazie să-l facă post-mortem pe marele vo-
ievod (“cel mai mare român al tuturor timpurilor”) membru al par-
tidului comuniştilor. 

Doamne fereşte!
Drapelul constituie, alături de stemă, sigiliu şi imn, unul dintre 

simbolurile cele mai importante ale unui popor.
Pentru noi tricolorul nu este doar un atribut naţional, el consti-

tuie însuşi trecutul, prezentul şi viitorul, demnitatea şi conştiinţa 
noastră de neam, cum avea să consemneze în unul dintre “Cântece-
le” sale şi marele poet George Coşbuc:

Sus ridică fruntea, vrednice popor! 
Câţi vorbim o limbă şi purtăm un nume,
Toţi s-avem o ţintă şi un singur dor –
Mândru să se-nalţe peste toate-n lume
Steagul tricolor!

Nicolae DABIJA

Steagul tricolor

APELUL
de solidarizare a Uniunii Voluntarilor 
din Republica Moldova cu Declaraţia 

Prezidiului Asociaţiei “Parlamentul 90”
Stimaţi concetăţeni !
Uniunea Voluntarilor din Republica Moldova, împărtăşind îngrijorarea privind situaţia politică de după alegerile din 5 aprilie 2009 şi 

necesitatea readucerii ţării pe calea democraţiei şi a statului de drept, se solidarizează cu Declaraţia Prezidiului Asociaţiei „Parla-
mentul 90” şi susţine propunerea de a organiza la 29 august 2009 o Mare Adunare Naţională, care să exprime voinţa poporului şi să 
găsească soluţii pentru a scoate Republica Moldova din impasul în care se află la acest moment.

Noi, voluntarii luptelor pentru integritatea şi suveranitatea acestei ţări, nu putem sta deoparte şi privi cu indiferenţă derapajele actua-
lei conduceri a Republicii Moldova de la principiile şi valorile pentru care am vărsat sînge. Copiii noştri merită să trăiască într-o soci-
etate cu o democraţie autentică, nu doar declarată în rapoarte. Ei vor şi trebuie să aibă certitudinea că în ţara lor nimeni nu poate să-i 
priveze de asemenea drepturi elementare ca dreptul la studii, la muncă şi libertatea de exprimare.

Subsemnînd Declaraţia Prezidiului Asociaţiei „Parlamentul-90”, Uniunea Voluntarilor îndeamnă societatea civilă, toţi oamenii 
de bună-credinţă să participe la Marea Adunare Naţională din 29 august 2009, pentru a reitera ataşamentul nostru, al tuturora, la li-
bertate, egalitate şi la un viitor european!

Consiliul Uniunii Voluntarilor din Republica Moldova
Chişinău, 4 mai 2009

Am aşteptat cu atâta dor sfintele sărbători 
de Paşti! Cu atât mai mult cu cât nu am fost 
la Voloca, pe Derelui, încă de la sărbătorile de 
iarnă. Se vorbea pe atunci că a venit un băiat 
tânăr, Ion Semeniuc, care a absolvit Colegiul 
de Muzică „Şt. Neaga” şi care are de gând să 
încerce, pe cât îi va sta în putere, reabilitarea, 
renaşterea obiceiurilor, a tradiţiilor vechi, care 
n-au pereche în lume. M-am bucurat foarte 
mult de aceste zvonuri, pentru că acest Ion 
Semeniuc a trecut şi prin mâinile mele patru 
ani, ani în care am încercat să-l alimentez cu 
sentimente de patriotism, dragoste de neam, 
de folclor şi de toate tradiţiile strămoşeşti. Se 
ştie din străbuni că cine nu-şi cinsteşte isto-
ria, străbunii, obiceiurile şi tradiţiile moşte-
nite, acela nu are viitor, oricât de mulţi bani 
ar avea. Se mai ştie că un popor fără tradiţii 
şi obiceiuri populare nu se poate numi popor, 
fiindcă negând aceste tradiţii, uitându-le, de 
cele mai multe ori conştient, poporul îşi pierde 
culoarea naţională, se descompune ca neam şi 
rămâne fără identitate.

Cunoaştem foarte bine trecutul nostru 
dureros din Imperiul Sovietic, când copiii ne 
erau opriţi pe drumuri de agenţi comunişti şi 
chiar de profesori să nu umble cu colinda şi 
cu uratul, să nu sfinţească pasca, să nu sărbă-
torească hramul ─ toate aceste lucruri se fă-
ceau pentru a ne preface în turmă întunecată, 
care poate fi mai uşor manipulată.

Aceasta s-a întâmplat şi în Voloca mea, 
dar... au mai rămas şi câţiva oameni vrednici, 
care au ţinut cu trup şi suflet la tradiţiile noas-
tre. Aceştia sunt: Toader Guraliuc, Nicolae 
Mintenco, Gheorghe Holovaci, Aurel Seme-
niuc şi mulţi alţii, printre care  şi un prosper 

om de afaceri care ar dori să ajute, dar să râ-
mână în anonimat.

Dar să ne întoarcem la obiceiurile de 
Paşti. 

După tradiţie, luni şi marţi după Paşti, se 
făcea toacă, adică două zile de horă în sat, 
unde venea şi mic, şi mare la acel joc şi ca să 
ciocnească şi ouă roşii.  Luni, de Paşti, mai 
avem un obicei: să vizităm în Codrii Cosmi-
nului Stejarul lui Ştefan cel Mare şi Sfânt. 
Cu mare părere de rău, am constatat că dintre 
voloceni au fost cam vreo cincisprezece oa-
meni. Păcat. Sper ca la anul să dispară această 
indiferenţă. În alţi ani, cei de la Voloca erau 
prezenţi la Stejar într-un număr impresionant. 
Cred că ar trebui să se angajeze, în acest caz, 
preotul, primarul şi cadrele didactice. Dacă 
erau mai activi, n-am fi rămas absolut fără de 
obiceiuri. Tineretul nu este chiar atât de vino-
vat – orice copil ascultă de mama şi de tata şi 
nu face ceva de capul lui.

Cum spuneam, obiceiul Jocului de Paşti 
nu s-a mai repetat la noi de cel puţin două de-
cenii. De data aceasta, a fost prima încercare 
de a reanima, de a reînvia această frumoasă 
tradiţie, de către un grup de tineri entuziaşti, 
dar şi cu şapte ani de acasă, care au încercat 
să facă joc marţi, de Paşti. N-am reuşit să-i în-
treb pe aceşti bravi băieţi şi fete cum îi chea-
mă, dar bravo lor şi părinţilor, pentru că i-au 
educat! Bravo!!! Unicul pe care-l cunosc este 
fostul meu student Ion Semeniuc, care pe par-
cursul a patru ani, în afară de canto, de teoria 
muzicii, îi tot ziceam: Dacă te întorci la Vo-
loca şi nu vei renaşte tradiţiile, geaba ai fost 
studentul meu! După cum am observat, am 
motive să mă mândresc cu el. Mai mult, se 

străduieşte să-i „îmbolnăveas-
că” de frumos şi pe alţi tineri. 
Bravo, Nicuşor! Personal mi-
am luat traista cu o sticlă de 
rachiu, una de vin şi câteva de 
bere, pască, ouă roşii, pârjoale, 
salam, pâine, şi am purces şi eu 
la horă, cum era obiceiul când-
va. Acolo, la joc, m-am întâlnit 
cu mulţi prieteni, i-am cinstit 
şi parcă ne-am întors cu două-
trei decenii în urmă. Cu părere 
de rău, în joc s-au avântat vreo 
zece perechi de tineri entuzi-
aşti: băieţi erau mai mulţi, dar 

nu aveau cu cine dansa, căci fetele erau prea 
sfioase. Încet, către seară, fetele s-au lăsat 
convinse şi invitate la joc şi s-a încins o horă 
frumoasă. Nici maturii nu erau prea mulţi, nu 
cred că nu-i interesa, dar cred că nu le venea 
a crede că va fi totuşi o horă! Tot la această 
horă, am aflat că aceşti bravi flăcăi voloceni 
au plănuit să facă o petrecere şi la pădure, 
cum se făcea şi pe vremuri. Să vă ajute Dum-
nezeu, dragi tineri! Viitorul e al vostru.

Un alt lucru care m-a emoţionat până la 
lacrimi de bucurie şi admiraţie a fost să văd 
două fete îmbrăcate în costume naţionale, 
de o rară frumuseţe. Bravo, fetelor!!! Sunt 
convins că toţi ceilalţi flăcăi şi fete vor urma 
exemplul acestor bravi tineri. Aşa să ne ajute 
Dumnezeu! 

La această manifestare de spirit românesc 
au participat şi Ion Popescu, deputat în Rada 
Ucrainei, Ilie Bâcu, preşedinte al Societăţii de 
Cultură Românească „Mihai Eminescu”, Ar-
cadie Opaiţ, preşedinte al Ligii pentru Dreptu-
rile Omului, Ilie Zegrea, preşedinte al Uniunii 
Scriitorilor Români din Ucraina, Vasile Tărâ-
ţeanu, preşedinte al Ligii de Cultură Româ-
nească „Mihai Eminescu” din Cernăuţi, Au-
rica Bojescu, preşedintă a Centrului de Studii 
Actuale din Hliboca, Ion Gorda, protopopul 
raionului Hliboca, preotul Dumitru Tocari, 
Vasile Ilica, veteran de război, preşedinte al 
Filialei Societăţii „Bucovina şi Basarabia” din 
Oradea, Nicolae Mintencu, profesor emerit 
din Ucraina, preşedinte al Filialei Societăţii de 
Cultură Românească „Mihai Eminescu” din 
Voloca, Nicolae Paulencu, preşedinte al Orga-
nizaţiei Publice Raionale Hliboca „Trandafir 
Bucovinean”, ş.a.

Lucrurile negative de care am amintit mai 
sus s-au întâmplat şi din cauza distrugerii spi-
ritului naţional în timpul Uniunii Sovietice, 
dar nu şi fără  voia oamenilor. Asta însă a ră-
mas în trecut.

Acum vă rog, fraţii mei voloceni, să vă 
uniţi cu toţii şi să contribuiţi la Renaşterea 
Naţională şi a obiceiurilor sfinte strămoşeşti. 
Aici i-aş ruga tare pe domnul primar, pe pro-
fesorii şcolari şi pe preoţii Ion şi Dumitru să 
aibă grijă de acest frumos început de renaştere 
a tradiţiilor naţionale.

Ioan PAULENCU, 
artist al poporului

Paştele la Voloca – Cernăuţi

Tânăra generaţie 
vă salută!

Salut! Sau Hristos a înviat! Vă scrie 
un băiat din Costeşti, Ialoveni, Mircea 
Sula. Citesc practic toate numerele de 
“Literatura şi arta”. Mă doare foarte 
mult când văd tânăra generaţie care 
nu-şi cunoaşte istoria neamului sau 
când unii zic că vorbesc aşa-zisa lim-
bă moldovenească, de fapt amăgindu-
se pe ei înşişi. Iar cu Dumneavoastră 
ne-am mai întâlnit la sărbătorirea a 90 
de ani de la Marea Unire, la Orheiul 
Vechi, şi aş vrea să vă comunic că mă 
închin în faţa unor asemenea patrioţi 
ca dumneavoastră. 

Sunt mândru că sunt român, că simt 
româneşte. 

La revedere şi Domnul să ne ajute 
în a realiza Marea Unire. Basarabie, 
trezeşte-te!

Mircea SULA, 
elev, Costeşti

Două tinere din Voloca Bucovinei, îmbrăcate în haine 
tradiţionale româneşti, surprinse de aparatul de fotografiat

Ioan Paulencu, Vasile Tărâţeanu, Ion Popescu şi 
alţi bucovineni la Stejarul lui Ştefan cel Mare din Codrii 
Cosminului 
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Au plecat mai toţi prin ţări străine
De-au lăsat şi vatră şi părinţi,
Părăsit-au gliile române.
Fraţilor, acasă când veniţi?

Pâinea acasă-i mică şi amară,
O mănâncă doar cei oropsiţi.
Fericiţi sunt cei ce fură-n ţară.
Fraţilor, acasă când veniţi?

Scaunele-şi schimbă „voievozii”
Şi „curtenii” toţi sunt mituiţi.
Istoria azi ne-o scriu nerozii.
Fraţilor, acasă când veniţi?

Piaţa este plină de mulţime,
Mic şi mare – toţi sunt ţintuiţi,
Mişună corupta nimicime.
Fraţilor, acasă când veniţi?

Se strecoară toţi cameleonii,
Ca de necuratul chinuiţi,
Suflecând la glezne pantalonii
Hop! şi-i văd pe-acoperiş suiţi!

Fâlfâie în ciudă steagul UE
Şi-i înveseleşte pe smintiţi.
Vor ei, dar mai sus nu pot să suie,
Căci mai sus e Domnul şi-ai lui sfinţi.

Fâlfâie şi steagul României.
Cică un atac s-a pregătit
Şi „Cioroiul” zice cu mânie:
„Sunt trădat! sunt foarte umilit!”

Se încruntă actoreşte „Corbul”:
„Ce umilitor. Cum îndrăzniţi?”
Dar din vorbe a rămas doar colbul
Şi cei doi rămân nepedepsiţi.

Şi prin fiecare lovitură
Se consumă jocul de tâmpiţi,
Căci cameleonii bat, înjură
Şi rânjesc cu ură printre dinţi.

**********

Farse, jocuri... Le-am trecut pe toate,
Deşi sacrificiu-i secular.
Şi să vă târâţi numai pe coate!
Să-nduraţi eternul ger polar!

Nostalgia secerei bătrâne
Şi-a ciocanului noi azi o nimicim.
Revenim în gliile române
Ca toţi fraţii azi să ne unim!

Lia POPOVICI, 
originară din Republica Moldova,

11 aprilie 2009, Toronto, Canada

Urechea ciulită a vrăjmaşului
La o emisiune a televiziunii ruse ORT-1, un purtător de cuvânt al Institutului Stra-

tegic (!) a declarat că pe teritoriul Federaţiei Ruse procentul de populaţie nerusă creşte, 
ajungând la 15%. Este o tendinţă demografică periculoasă pentru integritatea statului, 
afirmase specialistul. Reiese că în R. Moldova „procentajul critic” e depăşit de mai bine 
de două ori. Din această cauză pe teritoriul ei au apărut două enclave separatiste. La 
apariţia lor au pus „mânuţa” şi vrăjmaşii de la Chişinău scăpaţi la guvernare. Prin orga-
nizaţiile lor comsomoliste, comuniste şi nu numai au acaparat ca piraţii cârma ţării cu 
toate atribuţiile ei. Moldova este azi ca arca lui Noe, care pluteşte la întâmplare, până 
vor scădea apele. Populaţia nebăştinaşă de pe arca noastră conlucrează cu vrăjmaşii pi-
raţi să menţină cârma, care ne duc spre nicăieri. Un rol şi mai nefast au cozile noastre 
de topor, trădătorii de neam, mascaţi în „patrioţi”. Vor pieri, sunt sigur, şi ei în furtunile 
politice ca şi Trădătorul nr.1, care a sucombat recent. În ultimul timp guvernanţii au 
ciulit urechile. Sunt îngrijoraţi de păcatele pe care le-au comis faţă de popor şi ţară. 
Urechea vrăjmaşului nu doarme. Am văzut în Parlament, în zilele de după 7 aprilie, 
sisteme de aerisire construite din ţevi de metal. Ele împânzesc toată clădirea, toate ca-
binetele. Ţevile de metal au proprietatea de a transmite sunetul la mare distanţă. Prin 
acest sistem de „aerisire” urechea piraţilor de la conducere la sigur ascultau discuţiile 
deputaţilor din opoziţie prin cabinetele lor. Fostul preşedinte Mircea Snegur spunea că 
secretele de stat la noi nu se păstrează mai mult de cinci minute. Opoziţia din Parlament 
trebuie să ştie că activitatea ei a fost şi este controlată. Tot ce se hotărăşte până a deveni 
declaraţii oficiale este nu numai secretul lor, ci şi taina întregului popor.

Din cronicile istorice ştim că Ştefan cel Mare îţi atenţiona supuşii să fie vigilenţi, să 
păzească ţara de urechea vrăjmaşului, indiferent dacă e pace în ţară ori dau năvală hoar-
dele barbare. Statul naţional trebuie să aibă tainele lui, taine care nu încap în nici un 
seif. Cea mai mare taină a naţiunii ne este dată de Dumnezeu. Ea este sufletul nostru. Şi 
acolo nu este loc pentru vrăjmaşi.

Ion FIODOROV

Primele două 
contingente de flă-
căuani în vîrstă de 
17-18 ani, aliniaţi 
câte trei, pluton 
lângă pluton, ieşeau 
zilnic  din sat cu pas 
cadenţat la exerci-

ţii. Îi aveau de condamnaţi  pe fraţii Timofei şi 
Teofil Buzulan şi sergentul lăsat la vatră  Ono-
frei Ciobanu. Contingentele mai mari însuşeau 
exerciţiile de luptă sub comanda căpitanului  
Gheorghe, pe altă  toloacă. După trei luni de 
frământări şi oboseală  premilitarii, vreo 200 la 
număr, au fost duşi peste Carpaţi,  la Arad, ca  
să-şi continue cătănia. Ananie Rău şi Gheorghe 
Şargorovschi au fost  repartizaţi la un pichet  
de grăniceri  de la  frontiera cu Ungaria. Aco-
lo  au  făcut  cătănie tot anul  1943  şi  până în 
august 1944. Când trupele  sovietice au spart  
frontul, la Chiţcani şi la Iaşi, iar  maghiarii au 
atacat pichetul de grăniceri, ofiţerul român îi 
cheamă pe ostaşii  basarabeni şi le zise:

- Măi băiete, am pierdut  războiul, plecaţi 
acasă! Cei doi, în haine civile , au ajuns la Bra-
şov. Santinelele sovietice i-au lăsat să urce în 
tren. La Galaţi, Ananie şi Gheorghe s-au întâl-
nit cu consătenii Sidor Răilean şi David Proco-
penco, rămaşi de armata română. Tuspatru s-au 
strecurat prin crângurile de sălcii şi au trecut 
Prutul cu o plută, lângă Giurgiuleşti. De acolo 
au mers pe jos, prin Bugeac până la Ermoclia. 
Credeau că au scăpat de militărie, dar pentru 
ei războiul abia începea. În sat se produsese o 
nouă mobilizare, declanşată de sovietici.

Toţi bărbaţii care puteau să ţină arma în 
mâini au fost încolonaţi şi mânaţi la Tiraspol. 
Câteva mame se năpustiseră revoltate asupra 
preşedintelui sovietului sătesc Ananie Rău. 

-Ne-ai trimis feciorii la moarte, iar odrasla 
dumitale o doseşti acasă?

Nu-i cu dreptate ceia ce faci !
Ananie, băiatul lui Mifodie, înţelese că 

acest reproş era şi la adresa sa .
-Tată, plec şi eu pe front , zise flăcăul. 
Preşedintele sovietului sătesc le puse vo-

luntarilor Ananie Rău, Andrei Mardare, Anton 
Talmazan şi Nichifor Dublinschi o căruţă la 
îndemînă, care-i transportă la comisariatul mi-
litar din Căuşeni, fiind trimişi la Tiraspol, ca 
să-şi ajungă din urmă consătenii mobilizaţi.

În noiembrie-decembrie 1944, vreo 200 de 
ermoclieni, inclusiv Ananie, făceau militărie 
în pădurile întroienite din regiunea Vladimir a 
Rusiei .

La începutul anului 1945, Ananie era deja 
în Polonia, luptând cu o mitralieră în prima li-
nie.

A forţat, împreună cu batalioanele sovieti-
ce, râurile Vistula şi Warta, a izgonit formaţiu-
nile hitleriste din oraşele Radam şi Lodz, a fost 

decorat cu medalia glorii soldăţeşti. »Za otva-
gu » ( Pentru Bărbăţie ). Aflându-se în tranşee 
lângă Breslau, pe Odra, un camarad îi ceru o 
ţigară. Era o dimineaţă senină geroasă. Nemţii, 
descoperind pe poziţia inamicului o şuviţă de 
fum, au tras din aruncătoarele de mine. Explo-
ziiele au fost fatale. Fumătorul a fost sfârtecat 
de schije. Ananie Rău s-a ales cu răni adânci la 
braţul şi piciorul drept. 

Ziua Victoriei, 9 mai 1945, l-a găsit în spital.
-După ce m-am vindecat , povesteşte el, în 

1946 m-au trimis să-mi caut unitatea, în Austria, 
apoi am făcut trei ani de armată în Ungaria. 

Acasă am venit în 1949, unde m-am căsă-
torit cu Natalia Ţurcanu. Am crescut şase co-
pii, sunt bunic şi am nepoţi şi nepoate.

Revenit la vatră, Ananie află întristat că 24 
de consăteni cu care plecase pe front împreună 
cu trupele sovietice, căzuseră în luptele din Po-
lonia, 29 în Germania, iar 16 se pierduseră fără 
urmă. Prietenul său de şcoală Petre Cotoman 
fusese răpus de gloanţe la vârsta de 21 de ani, 
fără să-şi vadă dragostea în rochie de mireasă. 
Moş Agapie Şchiopu, la cei 60 de ani ai săi, 
îşi pierdu viaţa în preajma Berlinului, iar Ion 
Apostol, Ion Răilean şi Tudor Mardare au fost 
răpuşi de gloanţe între 2 şi 9 mai 1945. E lun-
gă lista consătenilor căzuţi în cel de-al Doilea 
Război Mondial. Aceasta poate fi găsită printre 
icoanele din biserica satului. În fiecare an, de 
Paştele Blajinilor, preotul citeşte acest pomel-
nic ostăşesc, indicând anul naşterii, ziua morţii 
şi locul înmormântării acestor ostaşi eroi.  

Nina CARAMAN, 
studentă la Facultatea de Istorie şi 
Etnopedagogie a Universităţii Pedagogice 
„Ion Creangă” din Chişinău, nepoată a lui 

Ananie Rău din Ermoclia, Ştefan-Vodă

Dumneata, tov. Lupu, m-ai făcut să fac 
o excepţie: să nu le zic domni tuturor celo-
ra care vorbesc cursiv, cu accent dâmbovi-
ţean, româneşte. Eu şi prietenii, apropiaţii 
mei cu care m-am tot zgâlţâit în toţi aceş-
ti patru ani de guvernare comunistă când 
venea vorba de d-ta, ţi-am tot spus domn 
cât ai stat cocoţat în scaunul capului Parla-
mentului. Cap ce, pe din afară, era al d-ta-
le, iar pe dinăuntru creierii lui erau traşi la 
indigo după creierii generalului Voronin. 
Informaţiile, dispoziţiile generalului purtau 
(şi mai poartă) toţi neuronii creierului d-ta-
le. Şi numai învelişul verbal al acestora era 
şi mai este al d-tale, dar şi acela absorbind 
destule cuvinte, segmente de frază din ar-
senalul vocabularului transnistro-voroni-
an. Nu însă şi dicţia, accentele! Ele sunt şi 
în continuare trase la indigo după tiparele 
dâmboviţene. Cam toate enigmele roind în 
jurul d-tale s-au evaporat, dar numai una, 
mie, în orice caz, îmi mai dă bătaie de cap: 
cum s-a făcut că, pe parcursul a patru ani, 
tov. Voronin nu te-a obligat să vorgheşti ca 
dânsul, moldovineşte?! Garantat că nu te-a 
obligat, că ai fi făcut-o negreşit! La sigur 
că el te-a sfătuit să nu-ţi schimbi dicţia – 
ca să mai colorezi banda de renegaţi din 
partid, să mai poţi prosti lumea.

Am fost, într-adevăr, zăpăciţi în privin-
ţa d-tale multă vreme. Ne întrebam, con-
trariaţi: ce sămânţă de om e bărbatul aces-
ta înalt şi frumos ce vorbeşte impecabil 
româna, dar e în cârdăşie cu renegaţii din 
banda guvernatoare, care, seara, pozează 

în faţa camerelor lichelelor de la M-1 bă-
loşindu-şi minciuna că ţin cursul spre Uni-
unea Europeană, iar dimineaţa mărşăluiesc 
cu coroane de flori spre monumentul stâr-
vului din Kremlin? Bine, dle, ne cruceam, 
Voronin poate face aşa ceva, că, la origi-
ne, e un amărât de miliţian, ajuns, prin ha-
zardul soartei, general sovietic. Tarlev, de 
asemenea, e o păpuşă a aceluia, dar d-ta? 
Amicu-mi alcătuitor de dicţionare, profe-
sorul universităţii bălţene, Valentin Jitaru, 
care îţi cunoaşte bine părinţii, având re-
zerve mari faţă de “patriotul”-tatăl d-tale 
şi o deosebită simpatie faţă de mama, îmi 
tot potolea avântul când mă pregăteam, in-
dignat, să anunţ public că te dispreţuiesc: 
“Stai, măi Gheorghe, nu te înfierbânta, mai 
aşteaptă. Lupul ăsta ştie ce face. Îi va pără-
si pe cornoraţi şi va trece de partea noastră 
când va sosi momentul– nu poate un om 
cu intelectul lui să nu-şi dea seama că, lin-
gându-i  jujuceşte treaba ceea preşedinte-
lui ţărigubernuţei, cariera-i îşi va da duhul 
odată cu plesnirea brăcinarului voronian”. 
Până la urmă, mă înţelegi, d-ta Lupule, 
ori ba, dar am ajuns să cred, ca şi sute, ba, 
poate, zeci de mii de naivi de alde mine, că 
spicherul nostru va da la momentul potrivit 
lovitura!  Când acelaşi prieten, V. Jitaru, 
mă sună la 1 aprilie şi-mi comunică nou-
tatea ceea teribilă, difuzată la radio “Vo-
cea Basarabiei”, despre ieşirea d-tale din 
partidul comunist, chiar am crezut! I-am 
sunat imediat pe mai mulţi prieteni – unii, 
“deştepţi” ca şi mine în politică, au crezut, 

alţii au râs de stângăcia mea puerilă.
Ei, dar “raza” tragică a acestor alegeri 

furate de voi, comuniştii (îţi scriu această 
scrisoare când zecile de mii de tineri mai 
stau, protestând şi cerându-şi dreptul la o 
viaţă liberă, în Piaţa Marii Adunări Naţi-
onale), zic, această “rază” despotică ţi-a 
luminat tot interiorul găunos (scuză-mi 
duritatea expresiilor), scoţând la iveală tot 
putregaiul micimii d-tale de carierist, ca-
muflată iscusit în ambalajul unei retorici 
de trei parale. 

Dacă te ai aşa de elitist, cred că ştii ce 
avertisment ne-a lăsat peste secole marele 
Mihail Kogălniceanu, avertisment legat de 
pedeapsa groaznică a istoriei ce-i aşteaptă 
pe alde d-ta. Acest “straşnic tribunal” te va 
ţintui la stâlpul infamiei ca pe un al 3-lea 
odios antiromân după renegaţii Iudoşca şi 
Voronin din aceste vremuri foarte tragice, 
dar şi atât de înălţătoare ale tineretului ba-
sarabean. Vor păstra oare (şi le vor lăsa şi 
urmaşilor lor) copiii, nepoţii d-tale în al-
bume, pe lângă fotografiile celor dragi, şi 
pozele tatei, bunicului lor vândut ciumei 
roşii? Peste ani, la Paştele Blajinilor, vor 
veni cu pomeni şi la mormântul d-tale? Se 
va opri oare cu flori şi cineva din tinerii 
aceştia ce stau acum în Piaţă, cerându-le 
furilor roşii să nu le răpească viitorul?

Cu profund dezgust,
Gheorghe CALAMANCIUC

Nu-ţi voi mai zice domn, tov. Marian Lupu
Scrisoare din Bălţi

Încununaţi de glorie

9 mai – sărbătoare 
sau zi de doliu?

De mai bine de 60 ani de la terminarea 
celui de-al Doilea Război Mondial în fa-
voarea URSS şi a aliaţilor ei, printre care 
suntem şi noi benevol sau nevoiţi, pe 9 
mai se sărbătoreşte destul de pompos ziua 
victoriei.

În Republica Moldova în fiecare an se 
întâmplă acelaşi lucru, se sărbătoreşte 9 
mai, dar poate fi numită pentru noi aceasta 
o zi de sărbătoare, o zi de victorie? Dacă 
da, care victorie?

Poate fi oare numită victorie ziua când 
Basarabia a fost ruptă de la Patria-Mamă 
şi supusă unor extirpări de naţiune, unor 
procese de dispariţie a poporului român de 
dincoace de Prut?!

Sfârşitul războiului a fost pentru noi o 
întemniţare în închisoarea comunistă care 
ne-a adus doar lacrimi şi sânge.

Cum putem oare numi o asemenea zi 
sărbătoare?

9 mai a scris decisiv şi cu sânge aces-
tei frânturi de Românie soarta ei de mai 
departe, aceasta reprezentând o zi de do-
liu pentru întreg neamul românesc şi nu o 
victorie... De ce să sărbătorim, să ne bucu-
răm, să ridicăm drapelul sus, aproape de 
cerul senin şi să cântăm imnul limbii ro-
mâne când odată cu victoria comunismului 
ne-au rupt de la neamul nostru românesc, 
ne-au îngropat adânc în componenţa Impe-
riului Sovietic?

De ce în această zi armata naţională 
face „paradă”, „show” de zile mari, bucu-
rându-se, pe când în acest război au murit 
mii de basarabeni? Ostaşii noştri au fost 
pur şi simplu folosiţi nu pentru binele ţării, 
dar pentru apărarea intereselor URSS.

Reiese că buneii şi străbuneii noştri au 
luptat, au murit în zadar. Ei s-ar bucura de 
această zi?

Noi ce sărbătorim, v-aţi întrebat?
Poate sărbătoriţi anii de calvar ce au 

urmat după această ,,victorie” şi aşa-numi-
ta „eliberare” – foamea, deportările, omo-
rurile şi toate chinurile basarabenilor?

De ce fraţii noştri de peste Prut care au 
intrat în război pentru a ne elibera pe noi 
nu sărbătoresc?! Dar noi, care am avut 
cel mai mult de suferit, ca nişte ,,zombi” 
cu creierul şi conştiinţa pătată de roşu şi 
tatuat cu secera şi ciocanul continuăm să 
ne bucurăm în ziua când am fi trebuit să 
plângem?!

Poate sărbătorim consecinţele acestei 
perioade de ,,jug” comunist pe care le sim-
ţim dureros şi azi?!

Fiind atâţia ani „drogaţi” cu doctrină 
şi ideologie comunistă autodistrugătoare, 
fiind deznaţionalizaţi şi hipnotizaţi, ma-
joritatea dintre noi încă nu s-au trezit din 
somnul cel de moarte, nu au înţeles nici 
până astăzi cine au fost şi sunt comuniştii 
şi câtă suferinţă continuă să ne mai aducă. 
Ei nu înţeleg că perioada sovietică nu a 
fost una de înflorire la care unii mai visea-
ză naiv, cu ochii deschişi, ci a fost una de 
trecere în umbra distrugătoare, o hibernare 
în putrefacţie. Ce mentalităţi am moştenit 
de la timpurile sovietice? Buneii noştri de 
acum nu se mai gândesc la viitorul copii-
lor, nepoţilor, ci doar la pensia cu 20 de lei 
mărită. Unde este exemplul lui Ştefan cel 
Mare, care spunea că viitorul este al copi-
ilor copiilor noştri? Cum putem noi să ne 
mândrim cu astfel de bunici cărora nici nu 
le pasă de noi, de soarta noastră?

Şi, în ciuda faptului că suntem în sec. 
XXI, acest drog comunist îşi mai are efec-
tul, conştiinţa moldoveanului mai dormi-
tează.

Suntem manipulaţi în cel mai josnic 
mod şi trăim în unica ţară comunistă şi to-
talitaristă din Europa dar dormim, tăcem şi 
plecăm capul...

Europenii sărbătoresc ziua Europei, 
ziua împăcării popoarelor, ziua unirii stra-
tegice, economice şi culturale la care ne-
am putea alătura şi noi dacă... Dacă!!!

Urmează ani de luptă crâncenă...
Deşteaptă-te, basarabene, din somnul 

cel de moarte în care te-adânciră tiranii de 
barbari!

Marian URECHE,
student la USM

Ce sunt domniile fără justiţie, decât nişte mari tâlhării?
(Augustinus)

De fapt e vorba de drepturile omului indigen, alolingvii le au 
din plin. Citisem într-un articol semnat de N. Dabija că actual-
mente au părăsit Basarabia peste un milion de locuitori, iar două 
milioane sunt gata s-o părăsească. Acest fenomen, în loc să-i pună 
în gardă pe mai-marii ţării, din contra, îi bucură, deoarece în felul 
acesta se face loc pentru străini, care săptămânal inundă spaţiul 
pruto-nistrean cu sutele, obţinând imediat cetăţenie şi mai având 
şi bani din gros îşi cumpără imediat apartamente şi fără mari gre-
utăţi îşi înjgheabă şi o afacere-două. Aceasta-i bucură şi mai mult 
pe ocârmuitori, prin faptul că-şi vor îndeplini cu succes scopul 
urmărit de secole de a schimba din temelie structura demografi-
că a ţinutului. De data aceasta, succesul în această ordine de idei 
va fi destul de ridicat, având în vedere acel impediment serios ce 
stă în calea realizărilor obiectivului de bază al mişcării naţionale, 
prin factorul uman rusolingv dominant cu poziţii serios fortificate 
şi care e în ascensiune, exacerbându-şi impertinenţa (o conduită 
marcată de dispreţ şi ură faţă de cultură, limbă, istorie, tradiţii şi, 
evident, doleanţele autohtonilor). Ca rezultat al generozităţilor gu-
vernanţilor noştri şi a cozilor de topor, ce le acorda nemeritat ce-
tăţenie. Avem de a face cu o istorie bolnavă. Trăim într-o societate 
falsă şi nepăsătoare, unde fapta demnă şi înălţătoare n-are valoa-
re. Ni se calcă în picioare demnitatea de neam şi de om, omenia şi 
bunul simţ. La putere domină mojicia, bădărănia, cameleonismul, 
păunismul, cumetrismul, nepotismul, corupţia şi ignoranţa crasă. 
În continuare aduc cuvintele Marelui nostru Eminescu: „Dintre 
aceştia ţara noastră îşi alege astăzi solii. Ne fac legi şi ne pun bi-
ruri, ne vorbesc filozofie […]. Toţi se scurseră aicea şi formează 
patrioţii. Bâlbâiţi cu gura strâmbă sunt stăpânii acestei naţii! Îţi 
e groază şi ruşine să trăieşti într-o asemenea societate. De aici şi 
acest exod de populaţie peste hotare. Încă din 1995 sunt preşedin-
tele Asociaţiei Veteranilor şi Pensionarilor din Truşeni şi, să fiu 
sincer, prea multă brânză n-am făcut, pentru că la fiecare pas mi 
se pun beţe-n roate, începând cu mai-marii satului şi terminând 
cu cei din vârful piramidei. În viziunea elitei de curte, ONG-urile 
sunt privite ca ceva neserios şi care n-ar trebui să existe. Într-ade-
văr, n-ar trebui să fie, dacă societatea în care existăm ne-ar trata 
din alt punct de vedere, ţinând cont cel puţin de acel dicton plin 
de tâlc, sens şi înţelepciune, cum că valoarea unui neam este de-
terminată de doi factori primordiali: cum îşi educă copiii şi cum 
îşi onorează bătrânii. Acest judicios dicton poate prilejui oricui şi 
oricând un nesecat izvor de cugetări şi meditaţii.

Încă din 1998, un grup de gospodari, în majoritate pensionari, 
iar unii singuri de pe str. Dacia, rămaşi neconectaţi la gazoduct, cu 
tot concursul şi sprijinul meu, am adus pentru acest scop în buge-
tul primăriei 50.000 de lei, pe care primarul de atunci şi actual le-a 
folosit, unul Dumnezeu ştie unde, promiţând că va găsi bani în altă 
parte. Chiar în ajunul luării postului în primire (6.06.1999), în pre-
zenţa a şapte funcţionari (trei din Truşeni şi patru din municipiu), 
m-a bătut „prieteneşte” pe umăr declarând: „soluţionată şi astăzi”. 
Răspunzând la petiţia din 25.12.07, dl Chirtoacă dă indicaţie Direc-
ţiei Construcţii Capitale să ţină cont şi de promisiunea din 24.03.06, 
în care se arăta că casele de pe str. Dacia vor fi conectate în timpul 

cel mai apropi-
at. Pe 25.12.07 
dl Pamfil tri-
mit un  răspuns 
dlui primar de 
Truşeni, Secri-
eru, ca Primăria 
Truşeni să se 
ocupe de pro-
iect şi deviz, iar 
DCC va inclu-
de lucrările de 
construcţie în 
contul bugetu-
lui municipal. 
Aşa ar fi fost, 
dacă primarul 
de Truşeni, Se-
crieru, şi-ar fi 
dat tot concur-
sul, pentru a 
pune la dispozi-

ţie Chişinău-Gaz-ului proiectul şi ar fi luat de acolo condiţiile teh-
nice şi devizul. Finanţe de la primăria Truşeni nu se cereau. Dar s-a 
întâmplat cu totul invers. Pentru a prezenta proiectul, am fost trimis 
eu, fiind sigur că voi fi respins sub motiv că proiectul e vechi, deşi 
şeful Serviciului Exploatare Gaz, dl Sorochin, confirmă contrariul. 
Deci e clar ca bună ziua că primarul a intervenit distructiv, şi nu nu-
mai la Chişinău-Gaz, ci şi la DCC, care a căutat în fel şi chip să-mi 
demonstreze că gazoductul din Truşeni e proprietatea sătenilor şi că 
DCC nu poate interveni nicidecum.

În iunie 2008, a avut loc o adunare generală a pensionarilor, 
la care a asistat şi primarul Secrieru. Pe lângă multitudinea de 
probleme abordate, s-a atins tangenţial şi problema gazoductului, 
înscrisă prima în rezoluţia luată şi prezentată în scris primarului, 
care n-a întreprins nimic. Răspunsul primit de la Guvern prin Mi-
nisterul Economiei este că: s-au consultat cu primarul (asupra că-
ruia s-au plâns) şi că gazoductul este al sătenilor. Apropo! Aici 
aş vrea să deschid o paranteză şi să menţionez că atunci când am 
fost trimis de primărie să prezint proiectul, inginerul-şef adjunct, 
dl Arion, mi-a înmânat o listă întreagă de unde să aduc docu-
mentele necesare. La adunarea nominalizată, pensionarii anume 
au accentuat că sunt fugăriţi pe la diferite instanţe. Unul chiar a 
replicat că dacă dai comandă de un costum, atelierul cu pricina 
nu te alungă pe la alte ateliere pentru a-ţi lua măsura, sau după 
furnitură etc., etc. Logic ar fi ca solicitantul să dea comandă Chi-
şinău-Gaz-ului, furnizor, iar mai departe cât priveşte proiectele, 
planurile, n-are decât să le facă singur. Şi apoi şi costul e foarte 
ridicat. O altă problemă pusă în discuţie la această adunare a fost 
coerenţa dintre primărie, OTC şi firma privată „Barac”. Încep cu 
titlurile de autentificare eliberate de Primărie sub trei semnături 
(primar, secretar, inginer cadastral). Pentru ţărani rămâne o enig-
mă: De ce-s alungaţi la firma „Barac”, apoi la Oficiul Teritorial 
Cadastral (OTC), apoi la primărie după cele trei semnături, apoi 
iar la OTC pentru înregistrare? (Fiecare bucată de teren costă cir-
ca 1000 de lei). În Truşeni fiecare gospodar are de la 6 bucăţi de 
teren în sus. Andrei Madan mi-a declarat că are 22 de bucăţele de 
teren. E normal oare aşa ceva? Oare de toate acestea n-ar putea să 
se ocupe Primăria, care dispune de trei funcţionari în secţia Servi-
cii cadastrale?! Oare aceşti funcţionari nu sunt în stare să măsoare 
un teren sau altul? Apoi să completeze formularul de titlu, la un 
preţ mai rezonabil? Dar aşa...? Dacă OTC are nevoie de înregis-
trare, n-are decât să ia aceste date de la Primărie. La fel cu casele 
şi alt imobil.

Cetăţeanca Maria Ceocan povestea că după decesul soţului a 
fost impusă să-şi perfecteze actele pentru casa construită de acest 
cuplu mai întâi pe numele soţului decedat, apoi pe numele ei. 
Deci o jecmăneală dublă. Un alt cetăţean povestea că pentru a-şi 
perfecta documentele pe casă, a alergat pe la instanţe 13 luni şi 
l-a costat 1125 de lei. Tot la această adunare din iunie şi la una 
mai recentă, din ianuarie 2009, s-a abordat şi problema unui birou 
notarial pe lângă primărie şi o sucursală a Băncii de Economii, 
ca să aibă unde perfecta un testament, un certificat de moşteni-
re sau dăruire, un act de vânzare-cumpărare, o procură, ca să nu 
alerge prin Chişinău şi să fie jecmănit de trei piei. La toate aceste 
doleanţe ale pensionarilor din Truşeni, Ministerul Justiţiei a găsit 
de cuviinţă să răspundă numai referitor la notariat şi că primarul 
de Truşeni i-a lămurit că deocamdată nimeni n-a ridicat această 
chestiune. Adică adunarea de care este vorba pentru dl primar şi 
pentru ministere nu înseamnă nimic. Aşa că ministerele de resort 
s-au mulţumit cu explicaţiile prin telefon la câte o întrebare a pri-
marului, asupra căruia a şi fost scrisă petiţia.

Voronin a promis că va micşora cu mult aparatul administrativ 
de comandă, dar ce vedem? Numai Palatul Prezidenţial este de-
servit de circa 5000 de funcţionari, nemaivorbind de Parlament, 
Guvern, atâtea ministere, agenţii, departamente etc. Suntem cea 
mai săracă ţară din Europa, dar cea mai bogată în şefi şi refulaţi 
cu salarii de zeci de ori mai mari ca ale unui muritor de rând. În 
2004 pentru câteva mii de pensionari militari, care nici nu sunt 
cetăţeni ai Republicii Moldova, s-au alocat 201 564 900 de lei, 
iar pentru toţi pensionarii noştri numai 86 000 000 de lei. Iată o 
astfel de echitate socială mai înţeleg şi eu!!! De unde aşa bani? 
Pentru un titlu – 1000 de lei, pentru alte documente – mii de lei, 
pentru conectarea la gaz – mii de euro etc. Aşa că pătura cea mai 
vulnerabilă a rămas tot pensionarii, care au trecut prin atâtea cal-
vare, război, foamete, colectivizare, deportări, arestări, iar acum 
jecmăneală la cataramă.

Simion DAMASCHIN

Drepturile omului în R. Moldova

Deşteptarea din aprilie 2009

În drum spre Europa
Fotografie: Vasile Şoimaru

Uluire
Desen de Ana MANOLE
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În curând se vor împlini 70 de ani de la începutul 
şi 65 de ani de la sfârşitul celui de al Doilea Război 
Mondial. În Dicţionarul explicativ al limbi române 
se precizează că “război” înseamnă “luptă armată în-
tre două sau mai multe state, naţiuni, grupuri umane”. 
La 17 aprilie 2009, comuniştii au convocat o şedinţă 
cu genericul “Sărbătorirea aniversării a 65 de ani de 
la eliberarea (sic!) Moldovei de sub ocupaţia fascistă” 
(“Moldova suverană”, 2009, 22 aprilie). Liderul PCRM 
a specificat că “Guvernul R. Moldova a aprobat o deci-
zie, pe 16 aprilie 2009, prin care s-au prevăzut măsuri 
pentru organizarea şi desfăşurarea acţiunilor consacra-
te sărbătoririi a 65 de ani de la eliberarea Moldovei de 
sub ocupaţia fascistă” (Ibidem). Analizând documen-
tele, datele istorice din perioada 1939-1945, am con-
statat că R. Moldova n-are nici un temei politic de a 
sărbători aşa-numita “eliberare sub ocupaţia” fascistă”. 
Documentele de arhivă, faptele istorice ne demonstrea-
ză că nu există nimic adevărat în ceea ce scriu istori-
cii comunişti şi slugoii lor. În cel de al Doilea Război 
Mondial nu s-au respectat nici un fel de reguli umane, 
deoarece operaţiunile militare au avut un caracter an-
tiuman, orientat împotriva civilizaţiei umane. Fiind în-
ceput de Hitler şi Stalin, la 1 septembrie 1939, cel de 
al Doilea Război Mondial a devenit şi a rămas cea mai 
mare conflagraţie militară din ultimele două mii de ani. 
În aceste lupte n-a existat nici o înţelegere umană. Prin 
uman, umanism se înţelege o înaltă compasiune faţă de 
oameni şi popoare, faţă de starea lor materială şi mora-
lă, faţă de suferinţele lor. Stalin şi Hitler, în 1939-1945, 
n-au avut nici o atitudine omenească faţă de România, 
inclusiv Basarabia şi Bucovina de Nord. Către 1939, 
ţările şi popoarele Europei se aflau într-o situaţie dra-
matică, iar conducători Germaniei şi URSS se aflau în-
tr-o criză mentală, fiind bolnavi de schizofrenie socială 
într-o fază avansată. 

La 1 septembrie 1939, o tornadă de forţe militare, 
strategice, economice şi sociale s-au dezlănţuit în cerul 
Europei pentru obţinere dominaţiei mondiale. Războiul 
a cuprins 61 de ţări şi circa 160 de popoare, inclusiv 
cel român. La acest război au participat sub diferite 
forme 1 miliard 700 de milioane de oameni. Populaţia 
arealului românesc de la Nistru şi până la Tisa a deve-
nit o jertfă a politicii expansioniste promovate de Stalin 
şi Hitler. 

Ţinând seama de aceste considerente, guvernul Re-
publicii Moldova nu ar trebui să sărbătorească astăzi 
“eliberarea” Basarabiei de la 1944. 

Sub paravanul interpretării greşite a “invaziei fas-
ciste”, istoricii comunişti au luptat şi luptă cu acele 
forţe naţionale din România care au apărat interesele 
naţionale ale poporului român. Pentru toţi românii din 
Basarabia, duşmanii de moarte au fost Stalin, Molotov, 
Hruşciov, Hitler şi Ribbentrop şi în nici un caz gene-
ralul Antonescu. În prezent trebuie să apreciem eveni-
mentele din 1939-1945 din punctul de vedere al apă-
rării istoriei noastre naţionale, să valorificăm la analiza 
faptelor istorice metodologia general-umană, să depă-
şim clişeele istoriografiei comuniste despre “eliberarea 
poporului moldovenesc”, “apărarea statalităţii moldo-
veneşti” despre “rolul eliberator al armatei ruse” în Ba-
sarabia în 1940-1941 şi 1944-1945.

Zeci de ani societatea civilă se întreabă cine poar-
tă răspundere în faţa istoriei, umanităţii pentru aceste 
jertfe, cine s-a jucat cu soarta popoarelor Europei? De 
ce un anumit grup de comunişti (partid de orientare ru-
sească) îşi permite să falsifice istoria Basarabiei sub lo-
zinca “luptei împotriva fascismului”? 

Faptele istorice ne arată că în 1939 lumea întrea-
gă se mai află în limitele păcii geopolitice. În primă-
vara şi vara anului 1939 se mai putea vorbi de pace, 
iar la 1 septembrie al aceluiaşi an s-a declanşat cel de 
al Doilea Război Mondial. Au existat mai multe cauze. 
1) În 1938-1939 Europa a intrat într-o nouă etapă 
a crizei economice. Se ducea o luptă sângeroasă pen-
tru pieţe de desfacere, materie primă, noi teritorii şi noi 

forţe de muncă ieftine. Relaţiile dintre statele europene 
au devenit foarte încordate, explozibile. 2) Sistemul de 
securitate europeană realizat în conformitate cu decizi-
ile Conferinţei de Pace de la Paris din 1919-1920 a fost 
distrus de către Hitler şi Stalin. Nici Germania fascistă, 
nici URSS nu se conformau dreptului internaţional şi 
nu recunoşteau dreptul naţiunilor la autodeterminare. 
Ambele state duceau o politică colonială, de genocid 
împotriva popoarelor subjugate. 3) La 1939 lumea era 
ameninţată de o nouă revoluţie mondială. Teoria tro-
ţkistă privind “revoluţia permanentă” a fost promovată 
de către Stalin  în perioada 1918-1939. În 1939-1940 
Internaţionala Comunistă cu sediul la Moscova, avea 
peste 40 de partide şi 40 de ziare comuniste, care erau 
finanţate de Stalin. Evenimentele din Ungaria (1919-
1920), războiul revoluţionar din Spania (1936-1937) 
şi pregătirea unor răscoale în România (1919, 1924) au 
arătat că URSS caută veriga slabă în sistemul mondi-
al al societăţii democratice, ca mai apoi să loveas-
că dur cu ajutorul armatei şi să “exporte revoluţia 
mondială”. 

4) În această perioadă s-au înrăutăţit relaţiile 
politice dintre statele europene. Clasa politică din 
Franţa, Anglia, SUA, Germania şi URSS n-a fost 
în stare să calmeze spiritele şi să găsească decizii 
paşnice pentru rezolvarea problemelor interstata-
le. Conducerea ţărilor europene a cedat în faţa lui 
Hitler şi Stalin. Era foarte greu să duci tratative cu 
Hitler şi Stalin deoarece aceştia erau bolnavi psihic. 
Când a murit Stalin în 1953, profesorul Zelinski a 
depistat în creierul tiranului comunist o inflamaţie 
care avea o vechime  de 20 de ani. Deci, Stalin în 
1934-1953 era bolnav psihic. Hitler de asemenea 
suferea de o formă acută de schizofrenie – boa-
lă mintală cronică, caracterizată prin destrămarea 
funcţiilor psihice şi prin pierderea contactului cu re-
alitatea.Anume aceşti doi tirani au provocat cel de 
al Doilea Război Mondial.

5) În 1939 lumea era împărţită nu în două sis-
teme mondiale (cel capitalist şi cel socialist), după 
cum afirmau comuniştii, ci în patru grupuri de state. 
a) Grupul statetlor agresive – Germania, Japonia, 
Italia. În 1933-1939 aceste state au organizat câteva 
operaţii militare agresive în Europa şi Asia. b) Grupul 
statelor democratice: Anglia, Franţa, SUA, Canada etc. 
Acestea erau state bogate, cu o economie puternică, 
aveau colonii şi nu erau cointeresate să înceapă un al 
Doilea Război Mondial. c) Al treilea grup de state îl al-
cătuiau statele mici din Europa: Polonia, Finlanda, Es-
tonia, Lituania, Letonia, România şi Bulgaria. Ele du-
ceau o politică de apărare a existenţei lor ca state inde-
pendente. România nu era o ţară “imperialistă”, după 
cum scriau istoricii sovietici Lebedev, Levit, Bereznea-
kov, Kopanski, Brâseakin sau Sâtnik. Această insinuare 
este repetată în prezent de Voronin, Chistruga, Stratan, 
Lupu, Tkaciuk, Morei, Tulbure şi alţi demnitari comu-
nişti. În acei ani România ducea o politică de pace, ea 
a încercat să-şi “cumpere” anumite “garanţii de apăra-
re” din partea Franţei şi Angliei. Dar n-a reuşit. Ea a 
devenit o jertfă a politicii agresive promovate de Stalin 
şi Hitler. d) Cel de al patrulea grup de state îl alcătuiau 
URSS şi Mongolia. Ele promovau  politica socialismu-
lui, care se baza pe teoria marxist-leninistă a luptei de 
clasă. URSS se ocupa cu organizarea şi exportul “revo-
luţiei mondiale”. Primejdia expansiunii URSS în Bal-
cani era foarte mare. e) Cel de al cincilea grup de state 
îl alcătuiau statele neutre, inclusiv Elveţia. Ele n-au 
participat la cel de al  Doilea Război Mondial.  

Această situaţie i-a permic lui Hitler şi Stalin să 
se pregătească şi să atace Polonia. Ei au semnat la 23 
august 1939 Pactul Ribbentrop-Molotov şi Protocolul 
antinaţional secret, care delimita zonele de influenţă. 
Basarabia a rămas în zona de influenţă a lui Stalin. Tra-
tatul sovieto-german de neutralitate a devenit un tratat 
de colaborare a lui Hitler cu Stalin. În istoriografia so-
vietică s-a propagat concepţia prin care se afirma greşit 

că, chipurile, URSS a intrat în cel de al Doilea Război 
Mondial abia la 22 iunie 1941.  Istoricul Alecsandr Ne-
krici afirmă că URSS şi Germania au început împreună 
operaţiile militare împotriva Poloniei. Această colabo-
rare a început la 1 septembrie 1939. Despre aceasta ne 
mărturisesc faptele. 1) La 1 septembrie 1939, postul de 
radio militar “Minsk” transmitea semnale speciale pen-
tru aviaţia germană, care mombarda oraşele şi satele 
Poloniei. A. Nekrici scrie că această operaţiune a fost 
coordonată cu comandamentul sovietic de către şeful 
statului-major al aviaţiei germane (“Ogoniok”, 1991, 
nr. 27, p.6). 2) La 17 septembrie 1939 Stalin a năvă-
lit asupra Poloniei, a atacat mişeleşte armata poloneză, 
care a pierdut multe lupte în faţa armatei germane. Au 
fost luaţi prizonieri peste 150 de mii de polonezi, dintre 
care peste 22 de mii de ofiţeri polonezi au fost împuş-
caţi de NKVD-ul lui Beria în localitatea Katyn. 3) La 
20 septembrie 1939 reprezentanţii lui Stalin şi Hitler 

au semnat la Moscova convenţia oficială cu privire la 
desfăşurarea comună a unor operaţii militare împotriva 
Poloniei. Din partea URSS documentul a fost semnat 
de K. Voroşilov. 

4) La 28 septembrie 1939 la Moscova este iscălit 
“Tratatul de prietenie şi frontiere dintre URSS şi Ger-
mania”, care a confirmat documentar participarea lui 
Stalin de partea lui Hitler în acest război sângeros. În 
conformitate cu acest tratat, Ţările Baltice au fost recu-
noscute “ca zone de influenţpă ale URSS”. (Alecsandr 
Nekrici; Doroga k voine // Ogoniok, 1991, nr. 27, p.6). 

5) La 27 septembrie 1939, în urma operaţiilor ar-
matei germane şi ale URSS este ocupat oraşul Lviv, 
unde s-a organizat o paradă comună a unităţilor mili-
tare sovietice şi germane. Astfel într-o lună Stalin şi 
Hitler au lichidat statul polonez.

6) Colaborarea militară sovieto-germană a conti-
nuat şi după distrugerea Poloniei. URSS aproviziona 
Germania cu materiale strategice. Numai în 1939-1941 
Germania a primit de la Stalin 865 de mii de tone de 
petrol, 140 de mii de tone de minereu de mangan, 14 
de mii de tone de aramă, 3 de mii de tone de nichel, 
101 de mii de tone de bumbac, 1 mln. de tone de lemn, 
1,5 milioane de tone de cereale (Ogoniok, 1991, nr. 27, 
p.7). Staţiile meteorologice asigurau aviaţia germană 
cu informaţii privind  starea vremii. Mii de vagoane 
transportau în Germania cereale, metale şi cărbune din 
URSS. 

7) La 35 de kilometri de Murmansk a fost construi-
tă o bază militară pentru reparaţia submarinelor germa-
ne, care luptau cu navele engleze şi americane. 

8) Spărgătorul de gheaţă “Sedov” trasa calea mari-
tim prin Arctica spre Oceanul Atlantic pentru subma-
rinele germane, care, la rândul lor, scufundau navele 

americane care se îndreptau cu produse alimentare în 
Anglia.

9) Stalin a susţinut versiunea că agresorul şi insti-
gatorul războiului au fost Anglia şi Franţa, şi nu Ger-
mania fascistă. Molotov a condamnat războiul dus de 
Franţa şi Anglia împotriva hitlerismului german. 

10) Stalin a dat directive Internaţionalei Comunis-
te să tempereze atacurile împotriva Germaniei fasciste. 
Partidul Naţional-Socialist German a avut susţinere din 
partea lui Stalin în procesul de cucerire a puterii de stat 
în Germania. 

11) Toate documentele, faptele ne arată că Stalin a 
colaborat cu Hitler şi mai departe. În 1940 colaborarea 
s-a realizat prin desfăşurarea mai multor operaţii mili-
tare separate una de alta. După cucerirea Poloniei, Sta-
lin a atacat Finlanda, iar Hitler lupta cu Anglia. Mult 
timp istoriografia sovietică afirma că, chipurile, “răz-
boiul sovieto-finlandez” a fost doar o operaţie militară 

locală, izolată. 
În realitate, aşa-numitul “război de iarnă” dus 

împotriva Finlandei a constituit o parte componentă 
a celui de al Doilea Război Mondial. Această ope-
raţie militară a început la 30 noiembrie 1939 şi s-a 
terminat la 13 martie 1940. Ca rezultat, Finlanda a 
fost silită să cedeze o parte din teritoriul său de lân-
gă oraşul Viborg.

12) La începutul anului 1940 Germania a ata-
cat Norvegia şi Danemarca, iar Stalin şi Molotov se 
pregăteau să cucerească Ţările Baltice.

13) În aprilie-mai 1940, Hitler ocupă Olanda, 
Luxemburgul, Belgia şi Franţa, iar URSS la 28 iu-
nie-3 iulie 1940 cu 36 de divizii a ocupat Basarabia, 
Bucovina de Hord şi ţinutul Herţa.

14) Mai apoi Hitler şi Stalin se pregăteau să 
împartă coloniile Franţei şi Angliei. În martie 1941 
Stalin era gata să semneze “pactul antikomintern” 
pentru a împărţi dominaţia în toată lumea între 
URSS şi Germania fascistă. Faptele istorice ne arată 
că URSS şi Germania fascistă erau două state care 
au dezlănţuit cel de al Doilea Război Mondial. Sta-
lin şi Hitler au fost amici timp cât aveau ce împărţi. 
După ce au terminat cu cucerirea şi împărţirea Eu-

ropei, Hitler s-a aruncat cu armata sa împotriva prie-
tenului său sângeros – Stalin. Ei s-au încolţit şi s-au 
luptat ca două animale turbate. Istoricul Suvorov scrie 
că Stalin planifica să atace România la 6 iulie 1941. În 
1940-1941 el a pregătit Armata a 9-a pentru a înainta 
spre Ploieşti şi a ocupa zonele petroliere ale Români-
ei şi a interzice exportarea benzinei pentru tancurile 
germane. Marele istoric român Gheorghe Buzatu, unul 
din cei mai buni specialişti, profesionişti în istoria ce-
lui de al Diolea Război Mondial, a publicat scrisoarea 
lui Hitler către Ion Antonescu din 18 iunie 1941: “Con-
duita Uniunii Sovietice şi mai ales pregătirile ei din ce 
în ce mai mult în vederea unei ofensive – scria Hitler 
– mă obligă să folosesc curînd Wehrmachtul pentru a 
înlătura o dată pentru totdeauna acest pericol din Eu-
ropa”. Aceasta a fost una din cauzele atacului armatei 
germane împotriva URSS din 22 iunie 1941. A început 
o nouă cotitură în cel de al Diolea Război Mondial.

Stalin, cât şi Hitler, au silit România să participe 
la cea de-a doua etapă a războiului, adică din 22 iunie 
1941, să lupte împotriva Imperiului Sovietic, pentru 
a elibera Basarabia, Bucovina de Nord şi ţinutul Her-
ţa. După cum am subliniat mai sus, la 28 iunie-3 iulie 
1940 URSS a atacat  România şi a anexat Basarabia, 
Bucovina şi ţinutul Herţa. La 5 iulie 1940 Ion Antones-
cu i-a scris regelui Carol al II-lea: “Majestate! Ţara se 
prăbuşeşte. În Basarabia şi Bucovina se petrec scene 
dramatice. Mari şi mici unităţi militare surprinse, pă-
răsite, se lasă dezarmate la prima ameninţare. Funcţi-
onarii, famiile lor şi ale ofiţerilor au fost lăsate pradă 
celei mai groaznice urgii. Materiale imense şi depozite 
militare acumulate acolo… au rămas în mâna inamicu-
lui. Poporul şi armata au fost dezarmate fără luptă. De-
moralizarea lor este fără limite.

Lipsa lor de 
încredere în con-
ducătorii ţării 
este totală. Este 
ultimul meu stri-
găt de alarmă, 
Majestate!” (Gh. 
Buzatu, Mareşa-
lul Antonescu în 
faţa istoriei. vol I, 
Iaşi, 1990). La 10 
iulie 1940 Hitler 
a cerut într-o for-
mă ultimativă de 
la România să 
cedeze şi o par-
te din Transilvania regimului horthyst al Ungariei. La 
30 august 1940 la Viena, România a cedat Ungariei re-
giunile Crişana, Maramureş şi o parte a Transilvaniei, 
cu o suprafaţă de 43.591 km2 şi cu o populaţie de 2,5 
mln. de oameni, inclusiv o cincime din industria chi-
mică, două treimi din pădurile statului şi o treime din 
industria metalurgică. La 4 septembrie prim-ministrul 
României Ion Gigurtu şi-a dat demisia. În aceeaşi zi, 
regele l-a invitat pe Ion Antonescu, să formeze gu-
vernul. Însă generalul Ion Antonescu a refuzat. “Nu 
se poate, Antonescu, să nu primeşti puterea – i-a spus 
regele. – Tu eşti un patriot. Nimănui altuia nu pot să-i 
încredinţez ţara în astfel de momente decât ţie. Te-am 
considerat totdeauna ultima mea rezervă. Timpul tău a 
sosit…” (Gh. Buzatu, op. cit., p. 81). Ca rezultat, la 5 
septembrie 1940, regele Carol al II-lea a abdicat de la 
putere în favoarea generalului Ion Antonescu.

În aceste timpuri grele România a apelat la susţine-
rea Germaniei, deoarece URSS se pregătea să atace Ro-
mânia. Viktor Suvorov scrie că Stalin a planificat ope-
raţia “Furtuna” pentru a invada statul român. la 6 iulie 
1941. URSS încerca să pună stăpânire pe canalul Chilia 
şi să blocheze ieşirea României la Marea Neagră. Întâl-
nindu-se cu Hitler, Antonescu a declarat: “Principalele 
scopuri ale politicii mele vor fi reîntoarcerea la Patria-
mamă a Basarabiei şi regiunile de nord ale Bucovinei 
şi Transilvaniei. Prefer să fac această declaraţie de la 
începutul rapoartelor noastre”. La care Hitler a răs-
puns că “nici o frontieră nu este definitivă” în Europa, 
iar “sinceritatea este o condiţie a prieteniei”. Pornind 
de la aceste obiective, Ion Antonescu a decis să parti-
cipe la lupta sângeroasă contra cotropitorilor sovietici. 
La 21 iunie 1941, Ion Antonescu a ordonat Armatei 
Române: “Ostaşi! Azi a sosit ceasul celei mai sfinte 
lupte, lupta pentru drepturile strămoşeşti şi ale bi-
sericii, lupta pentru vetrele şi altarele româneşti de 
totdeauna. Ostaşi! Vă ordon: Treceţi Prutul! Dezro-
biţi din jugul roşu al bolşevismului pe fraţii noştri 
cotropiţi! Reîmpliniţi în trupul Ţării glia străbună a 
Basarabiei şi codrii voievodali ai Bucovinei, ogoare-
le şi plaiurile voastre!” (Monitorul Oficial al Români-
ei, 1941, 22 iunie). Acest ordin ne redă scopul şi obiec-
tivele legale ale Armatei Române pentru eliberarea te-
ritoriilor cucerite de Stalin şi bolşevicii săi. La 22 iunie 
1941 a început o nouă fază a celui de al Doilea Război 
Mondial. După cinci ani de război Germania fascistă a 
fost distrusă. A pierdut războiul şi România.

Lumea democratică a pierdut pe o perioadă de pes-
te 50 de ani ţările Europei Centrale şi de Sud-Est, unde 
cu ajutorul Armatei Sovietice au învins “revoluţiile 
socialiste” şi s-a instaurat regimul de ocupaţie sovietic 
sub formă de “democraţie populară”.

După 1945 a început “războiului rece”, cursa înar-
mărilor, lupta dintre cele două sisteme mondiale, creş-
terea influenţei Imperiului Sovietic pe tot mapamondul. 
Lumea a înnebunit, revenind iarăşi la pregătirea noilor 
războaie şi operaţii militare secrete.

Anton MORARU,
dr. hab. în istorie, prof. univ.

Al Doilea Război Mondial: cauze şi consecinţe

„Pe Ştefan l-aşteptăm 
să vină / 

Cu sabia şi crucea-n 
mână;

Când va lovi în mutre 
ciunte, /

Să sară stelele din 
frunte”.

(T. Popovici „Tărăboi 
în ţara lui VoRoşca”)

De la un timp, mai bine zis, de la independenţă 
încoace (cu excepţia guvernărilor Druc, Muravschi 
şi Sturza), toate merg de-a îndoaselea în acest colţ de 
ţară pre nume Basarabia. „Douăzeci de ani de luptă - 
/Unde dracu’ să mai lupţi: Umblu cu cămaşa ruptă /
Într-o ţară de corupţi” (Ibidem). Corupţie economică, 
politică, juridică şi informaţională (toate pârghiile po-
litice, juridice, informaţionale şi economice se află în 
mâinile Familiei), corupţie morală (câţi Iuda au trădat 
acea mare încredere a poporului la începuturile deştep-
tării naţionale), coruperea credinţei strămoşeşti (atât 
vlădica Vladimir, cât şi Cubreacov din spatele Mitro-
poliei Basarabiei împart posturile de preoţi după alte 
principii, neconforme canoanelor bisericeşti şi moralei 
creştine), corupţie juvenilă (suflete tinere nevinovate 
sunt îndoctrinate cu otrava ideologiei marxist-leniniste, 
crescând din ei nişte pavlici morozovi), corupţie la ni-
vel de stat. Preşedintele în exerciţiu, V. Voronin, în loc 
să-şi îndeplinească funcţia de conciliator între partidele 
câştigătoare în alegeri, cum procedează preşedinţii de 
ţări civilizate, chiar din seara alegerilor (când rezultate-
le încă nu erau cunoscute - pentru noi, dar pentru el?), 
a declarat franc: „Noi nu avem nevoie de opoziţie. Noi 
vom guverna de unii singuri. Referitor la votul care nu 
ne ajunge, nu vom discuta cu liderii partidelor, ci direct 
cu membrii lor (adică îl vor cumpăra – n.n.)”. 

De ce oare am ajuns acolo unde am ajuns? – la coa-
da Europei – după gradul de sărăcie materială: „De li-
deri proşti fiind legaţi,/Suntem o ţară de argaţi, /Şi-o să 
intrăm în Uniune,/Să aibă musai o minune” (ibidem). 
Tot acolo suntem şi după gradul de sărăcie morală, vo-
tându-i pentru a treia oară pe comunişti (chiar dacă au 
comis mari fraude, totuşi cele vreo 30% de procente 
reale ale comuniştilor sunt prea multe la acest înce-
put de mileniu, orice am spune). Actualmente suntem 
totalmente la cheremul ruşilor (unde este marele lup-
tător antirus Roşca?). Nu vedeţi cum se comportă cu 
noi acest ţar Medvedev şi camarila sa, de parcă am fi 
o gubernie a Rusiei. Care ar fi treaba ruşilor ce steag 
arborăm noi la Chişinău sau ce fel de cetăţenie dorim 
să avem (tot aşa, care ar fi treaba mea ce steag arborea-

ză ei pe Kremlin sau ce cetăţenie voi ei să adopte. Pot 
obţine şi cetăţenia chineză, dacă o doresc – unii ruşi din 
Extremul Orient deja fac acest lucru). Pe cine au între-
bat ei dacă e bine sau nu e bine ce fac atunci când au 
acordat cetăţenie rusă la peste 80% dintre osetinii de 
sud şi abhazi (aceştia nefiind de naţionalitate ruşi) sau 
celor peste 250 de mii de locuitori din partea stângă a 
Nistrului, sau celor câteva sute de mii de cetăţeni ruşi 
din Basarabia? Iată cunoscuta duplicitate imperialistă 
asiatico-rusească. 

Dar în relaţiile noastre cu Ţara-Mamă, România, 
unde am ajuns? Suntem mult mai îndepărtaţi de fraţi 
decât la începuturi. Florile din acele „poduri” de cândva 
de mult s-au ofilit. O anumită atitudine antiromânească 
au avut şi guvernările precedente (amintiţi-vă de cunos-
cuta declaraţie a prim-ministrului Sangheli: „România 
nu ne-a dat nici un karandaş”, atunci când România 
ne-a fost unicul sprijin în războiul Rusiei contra tânăru-
lui stat românesc Republica Moldova, atunci când mii 
de tineri basarabeni studiau în liceele şi universităţile 
din România ş.m.a.). Dar conducerea comunistă a în-
trecut orice măsură prin promovarea unui antiromânism 
paranoic. Cu părere de rău, comuniştii au avut sprijinul 
moral, şi nu numai, al multor cozi de topor, odinioară 
parcă cu suflu românesc. Acelaşi Sergiu Mocanu i-a 
fost sfătuitor în perioada când acest antiromânism mol-
dovenesc a luat amploare. Ce fel de politician trebuie 
să fii ca să-ţi schimbi atât de des opţiunile politice: l-a 
început anticomunist inveterat, mai apoi consilier al co-
munistului nr. 1, iar acum iarăşi luptător anticomunist. 
E ceva putred în Danemarca politicii basarabene. 

Unde s-a pierdut acea legătură care a existat între 
democraţi şi fraţii noştri de la ţară în anii 1989-1992? 
De ce moş Ion crede astăzi mai mult în minciunile lui 
Voronin, care curg cu nemiluita din presa vorbită şi cea 
scrisă, decât în adevărul spus de fiii şi fiicele sale? Fap-
tul că poporul se comportă aşa cum se comportă, con-
form teoriei psihanalitice a lui Freud, are anumite mo-
tive. Care ar fi aceste motive? Au existat atâtea trădări 
din partea aşa-zişilor democraţi (pe Roşca nici nu-mi 
vine să-l numesc democrat). Am ratat, probabil, mo-
mentul atragerii de partea noastră a fostei nomenclaturi 
săteşti naţionale, aceasta rămânând pradă neocomuniş-
tilor agrarieni şi interfrontişti. Au existat marile trădări 
în conflictul de pe Nistru. Sunt regretabile ezitările pre-
şedintelui Snegur (lucrurile ar fi mers mai bine dacă 
Snegur în acea perioadă ar fi fost un fel de Voronin 
de astăzi – în sensul fermităţii sale). A existat trădarea 

de către democraţi a primului premier democrat, Mir-
cea Druc, fapt care, în fine, a marcat începutul căderii 
noastre şi al revenirii la putere a forţelor antinaţionale 
neocomuniste multicolore. Cu sacrificiile democraţilor 
s-a obţinut independenţa acestui colţ de ţară, care însă 
a ajuns în labele celor care erau împotriva independen-
ţei. A fost o perioadă când bunii noştri părinţi, surori şi 
fraţi de la ţară au rămas fără pensii şi salarii – politică 
promovată tot de comunişti (până în 2001, cu excep-
ţia, poate, a primilor doi ani de la independenţă, 1991-
1993, de fapt, tot comuniştii erau la putere: Sangheli, 
Lucinschii, Ciubuc, Braghiş ş.a.). A existat revenirea, 
încetul cu încetul, a nomenclaturii comuniste sub dife-
rite culori (interfrontiştii, agrarienii, social-democraţi 
ş.a.). A fost greşeala lui P. Lucinschi, care a readus în 
legalitate partidul comuniştilor, şi astăzi într-un fel cu-
legem roadele. Îl ascultam deunăzi pe dl P. Lucinschii 
dezvinovăţându-se că nu a participat sub nici o formă 
la organizarea evenimentelor din 7 aprilie. E prea târ-
ziu, dle Lucinschi. Partidul comunist al D-voastră a de-
generat într-o formă monstruoasă cu faţadă comunistă, 
dar esenţă de capitalism sălbatic. 

A fost prima mare trădare a lui Roşca (trădările 
acestui Iuda au început mai înainte, chiar de la venirea 
sa în fruntea Frontului Popular, însă erau acoperite de 
declaraţii patriotarde şi naţionale proromâneşti), când 
împreună cu comuniştii a sacrificat guvernul Sturza 
(este una din primele colaborări deschise ale lui Roşca 
cu comuniştii). Au existat mimările luptei anticomunis-
te a acestui clown în spectacolele anticomuniste ulteri-
oare şi înfrăţirea totală cu comuniştii la 4 aprilie 2005. 
„Cu megafonul, din copac, /Răcneai pledând pentru 
dreptate, /Acum, când ai ajuns babac, /Văd că te doa-
re-n cot de toate” (Ibidem).

A fost greşeala democraţilor când au votat propune-
rea lui I. Roşca, cea de transformare a Republicii Mol-
dova din republică prezidenţială în una parlamentară. 
Acum culegem roadele acestei greşeli. În alegerile din 
2005, Voronin într-un scrutin general n-ar fi câştigat 
preşedinţia, dar în interiorul parlamentului i-a găsit pe 
acei Iuda, care, pentru 30 de arginţi, l-au aburcat în jilţul 
de preşedinte pentru încă 4 ani. După recentele alegeri 
Voronin doreşte să repete scenariul. Să sperăm că modul 
bădărănesc în care s-a comportat Voronin cu opoziţia, 
dar şi opinia publică, foarte ostilă faţă de trădători, îi va 
opri pe unii din tabăra opoziţiei de la această ispită.

Şi, în mare parte, a fost lipsa unei clase politice 
veritabile, cu rădăcini în istorie (cum au avut-o balti-

cii, polonezii, ungurii ş.a.). Lipsa de experienţă, rânza 
basarabeană, uneori chiar prostia unor lideri politici 
de moment au făcut să fie substituită pasărea măias-
tră, care ne-ar fi adus în marea familie europeană, spre 
care tind atât de mult conaţionalii noştri, cu o obişnuită 
cioară. Toate acestea ne-au adus la situaţia deplorabilă 
de astăzi, când şeful în exerciţiu al statului se comportă 
ca un birjar în discuţii despre opoziţie, tineri, profesori. 
Dar politica promovată de comunişti în perioada electo-
rală este şi astăzi, la doar o lună după alegeri, de-a drep-
tul anapoda. Deunăzi, prim-viceprim-ministrul Dodon 
ne liniştea pe noi, profesorii, studenţii (care, după ale-
geri, de vreo 2 săptămâni nu-şi primesc bursele mizere: 
slugile poporului, probabil, şi-au primit salariile groase 
la timp), medicii (raiul comunist făgăduit de comunişti 
înaintea alegerilor s-a transformat într-un adevărat iad 
după alegeri) „Ne vom strădui ca salariile să nu des-
crească”. Ei bine, dlor tovarăşi comunişti, dar unde 
este majorarea cu 16% a salariilor de la 1 aprilie? Care 
este probabilitatea majorării salariului până la 300 de 
euro la 1 septembrie (persoana nr. 3 în ierarhia guver-
nării comuniste de mai ieri, V. Tarlev, care se consideră 
deştept în ale politicii, ne făgăduia un salariu de tocmai 
700 de euro spre finele anului 2013). Acum înţeleg şi 
credulii de mai ieri cât valorează braşoavele electorale 
comuniste. Gogoşii electorali sunt parte componentă a 
politicii basarabene de pe Bâc. Ne-au redus nouă, bu-
getarilor, finanţarea cu 20% (se vorbeşte că şi salariile, 
pe care încă nu le-am primit, sunt reduse cu 20%). Nu 
ne-au majorat salariul (dacă cei cca 900 de lei lunar pot 
fi numiţi salariu mediu pentru profesori) de la 1 aprilie, 
după cum ne-au promis. Ce s-a întâmplat în doar o lună 
de zile? Până la 5 aprilie, nici pomină de criză econo-
mică în Republica Moldova (chiar dacă în toată lumea 
aceasta bântuie de vreo jumătate de an, este prezentă şi 
la vecinii noştri – Ucraina, România). Este un soi ana-
poda de politică bazată pe minciună. Acum, moş Ioane, 
vezi pe faţă adevăratul preţ al promisiunilor electorale 
comuniste. „De ce nu-i lumea fericită?/ De ce sunt oa-
menii prea trişti? Nu e pedeapsă mai cumplită /Decât 
să stai sub comunişti!” – se întreabă cunoscutul epigra-
mist Teodor Popovici.

Eu înţeleg că politica este o c..., dar nici chiar aşa. 
Se pare că după atâtea piruete, schimbări de macaz, 
politicaştrii noştri guvernanţi s-au pierdut de-a binelea 
în labirinturile politicii basarabene (dacă o mai putem 
considera politică). Conform DEX-ului, “politica este 
ştiinţa şi practica de guvernare a unui stat; sferă de ac-

tivitate social-istorică ce cuprinde relaţiile, orientările 
şi manifestările care apar între partide, între catego-
rii şi grupuri sociale, între popoare etc. în legătură cu 
promovarea intereselor lor, în lupta pentru putere etc.; 
orientare, activitate, acţiune a unui partid, a unor gru-
puri sociale, a puterii de stat etc., în domeniul conduce-
rii treburilor interne şi externe; ideologie care reflectă 
această orientare, activitate, acţiune, care are sau care 
exprimă o comportare abilă; dibaci, şiret”. Se pare că 
comuniştii au preluat din această noţiune foarte largă 
doar ultimele elemente. În acest context v-aş întreba, 
dle Dodon: Unde vă este încrederea simulată de până la 
alegeri (amintiţi-vă de clipurile electorale cu chipurile 
luminoase ale frunţii listei pcrm, care ne spuneau că ne 
vor aduce „stabilitate”, dacă îi vom vota. Şi ne-au adus 
„stabilitatea”. Chiar a treia zi după alegeri, au provocat 
evenimentele din 7 aprilie – cea mai mare „stabilitate” 
de după ’90. Chiar a doua zi Voronin s-a grăbit să eva-
lueze stricăciunile aduse celor două clădiri (de – către 
provocatorii săi – astăzi există suficiente argumente în 
acest sens) la 300 de milioane de lei (conform estimă-
rilor specialiştilor, suma era prea umflată). Deunăzi, 
într-un scandalos interviu prezentat la ultrascandalosul 
post de televiziune NIT, tov. Voronin a invocat suma 
de 700 de milioane, lăsând să se înţeleagă că ar putea 
creşte până la 1 miliard de lei. E stilul care-l caracteri-
zează. Prea puţin l-a îngrozit pe moş Ion cu filmele de 
groază prezentate de televiziunile sale despre „vanda-
lismul studenţilor, incompetenţa aşa-zişilor profesori şi 
dorinţa de vărsări de sânge a opoziţiei”. Ca efectul să 
fie şi mai mare, de ce să nu dăm vina, pentru tot ce se 
întâmplă în acest colţ de ţară, pe seama opoziţiei, a ti-
nerilor studenţi, a profesorilor de licee şi universitari?! 
Dar poate că tovarăşii se pregătesc de alegeri anticipa-
te, când vor avea iarăşi nevoie de bani? 

 Ce fac însă partidele liberale de opoziţie în 
situaţia respectivă? Este bine că această nevoie i-a con-
solidat. Sarcina lor primordială de moment este să-şi 
ţină în frâu parlamentarii din fracţiuni, pentru a evita 
votarea candidaturii preşedintelui în Parlament. Dacă 
le va reuşi acest lucru şi vor avea loc alegeri anticipa-
te, atunci şi statutul acestor partide liberale în alegeri 
va fi altul. „Pe comunişti şi pe roşcaţi/ Să îi învingeţi 
toţi doriţi./ Dacă-i aşa cum declaraţi, /De ce nu vreţi să 
Vă uniţi?” se întreabă acelaşi T. Popovici. După atâta 
maltratare morală din partea guvernării, sunt sigur că 
se vor uni.

Valeriu DULGHERU

SPECIFICUL POLITICIANISMULUI BASARABEAN

Coordonarea operaţiilor militare dintre ofiţerii 
sovietici şi cei germani în luptele împotriva 

Poloniei, 17-20 septembrie 1939
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Pamflete cordiale

In memoriam

1946. An greu, foamete peste tot. Întrea-
ga clasă din 14 absolvenţi ai şcolii secunda-
re din satul meu natal Coşniţa pornim pe jos 
spre Chişinău. Aflasem noi că s-a deschis un 
internat la şcolile medii de fete şi băieţi într-o 
clădire comună pe strada Podolskaia (actu-
ala Bucureşti) la colţ cu Puşkin. Pornim pe 
jos, ţinându-ne de drumul cel mai scurt, de 
27 km. Întreaga clasă fu admisă: băieţii – la 
etajul 1, fetele – la 2. Ni s-au dat bonuri pen-
tru masă, subţirică aşa precum era pe timpul 
foametei. Pentru băieţi paturile erau saltelele 
aranjate în rânduri pe duşumeaua sălii spor-
tive din incinta şcolii. Unde era căminul fe-
telor până acuma nu ştiu. Toţi profesorii erau 
cei care pe timpul regatului predaseră în li-
cee. Doar o singură excepţie. Director era 
un bărbat foarte blând şi omenos, Berechet, 
transnistrean, care făcuse armata la sovietici. 
Îi ţin minte pe toţi, mai ales pe cel care preda 
anatomia şi chimia. Un bărbat înalt cu ochi 
albaştri, cu o figură sportivă şi o voce de te-
nor care, se părea, tăia aerul, cu brumă pe la 
tâmple. Aflasem că e profesor la Universitate 
şi doar venea să predea obiectele menţionate 
în cele două clase de-a opta. Când întreba pe 
cineva care nu făcea faţă răspunsurilor, cu un 
zâmbet de încurajare, îi spunea tărişor: 

- Să faci mai multe exerciţii fizice: sănă-
tatea şi cartea te scot în lume.

Pentru noi, cei din Transnistria (erau nu 
numai din Coşniţa), cu pregătire insuficien-
tă, nu era atât de uşor a fi la nivelul celor din 
oraş şi suburbiile acestuia: manuale nu erau şi 
toată învăţătura ţinea de conspecte.

Însă în toamna ceea caldă, e vorba de 
primele luni de şcoală, cum se terminau 
lecţiile de sâmbătă, porneam spre casă, pe 
jos. Şi nu numai dorul de ai noştri ne gră-
bea pasul: mama – pe pat de moarte, iar în 
jur, cei şapte puradei care se hrăneau cu te 
miri ce, poate prin asta se explică că direc-
torul Berechet (i-am uitat numele) mi-a dat 
din partea şcolii o pereche de pantaloni, 
dar şi speranţa să ne întoarcem a doua zi 
măcar cu mălai de ghindă în traiste. De-
sigur, ajunşi duminică seara la Chişinău, 
după un drum atât de lung, ne hipnotizau 
saltelele celea: nici gând la orele de luni.

Şi iată că într-o astfel de zi de luni pri-
ma lecţie pe orar e anatomia. Intră în clasă 
podoaba ceea de bărbat. Noi toţi, ca solda-
ţii, ne ridicam din bănci în picioare – de-
monstraţia respectului faţă de profesor.

- Luaţi loc! 
Însă Marc Borisovici, fără să se aşeze pe 

scaun, se uită la mine şi ordonă ( şi acum îmi 
sună vocea ca un dangăt de clopot:

- Soltan, la răspuns! 
Eram obligat să ies la tablă, să stau cu 

faţa spre clasă.
- Ce-aţi avut pentru astăzi?!
- Fermenţii! 
- Zii!
- Petealina ... şi mai departe mâlc.
- Prezintă-mi conspectul!
Dânsul îl ia în mâini, dă peste materia 

respectivă (două treimi de pagină) şi, arun-
cându-mi-l în faţă, strigă, de părea că o să 

se spargă pereţii:
- Nota unu!!! Se apleacă şi notează în 

registru sau, cum se spunea pe atunci, jur-
nal.

- Ia loc!
Doamne! Părea că nu mai existau alte 

obiecte în şcoală decât anatomia şi chimia. 
Îmi rupeam minţile să ştiu totul ce ne preda 
Marc Borisovici. Aşteptam din săptămână 
în săptămână ora de anatomie pentru a-mi 
corecta nota. Însă pentru Marc Borisovici 
persoana mea parcă nu exista. De-l întâl-
neam pe culoar, se făcea că nu mă vede şi 
mie îmi era groază să-i zic „Bună ziua”! 
Trecură vreo trei săptămâni, iar domnia sa 
nu mă scoate la tablă. Într-o dimineaţă, fără 
să se uite la mine, pronunţă răspicat:

- Soltan, la răspuns!
Bucuros, ca o săgeată, sunt la locul cu-

venit.
- Ce aţi avut pentru astăzi?
- Legătura între oase.
- Legătura între oase! repetă cu o in-

tonaţie un pic mai domoală, fără să se 
aşeze pe scaun.

Turui ca o ciocănitoare şi când termi-
nai, domnia sa reteză satisfăcut:

- Nota cinci! (actuala zece).
Se apleacă asupra registrului s-o fixe-

ze. Când colo, cu un ton categoric, anunţă:
- Lângă unu nu se permite a se scrie un 

cinci. Pentru ce ai unu?
- Pentru fermenţi.
- Fermenţii!! Şi ochii cei albaştri mă 

străpung.
Devenisem din nou o ciocănitoare. 

Când am încheiat, fără să zâmbească, îmi 
pronunţă verdictul:

- La orele mele ai numai două note: 
unu şi cinci.

În iunie, la examenul de anatomie, fie-
care elev stătea la locul său din bancă şi era 
necesar să-şi pregătească în scris subiectul 
dictat de Marc Borisovici. Domnia sa, pe 
scaun, citea un ziar. Colegul de alături mă 
întreabă ceva, eu, ştiind materia la perfecţie, 
întorc faţa şi-i şoptesc ceea ce nu ştia.

- Soltan - nota unu! Ieşi afară!
Deci, cu o corigenţă pentru toamnă 

sunt asigurat. De acum în ̉47 vin cu câteva 
zile înainte de 1 septembrie – să-mi sting 
corigenţa. Pe culoar îl întâlnesc pe Marc 
Borisovici:

- Soltan, ce cauţi aşa devreme?
- Examen la anatomie.
- Nota cinci. Şi, fără vreun licărit de 

zâmbet pe nostima-i faţă, ieşi din clădire.
Trecură ani şi ani. Domnia sa – de-

can la Facultatea de Chimie, pe când eu 
– şef la Catedra Matematică Aplicată ale 
Universităţii. Fusesem iniţiatorul creării 
Facultăţii de Matematică şi Cibernetică, 
precum şi a Centrului de Calcul, care pro-
curase o maşină nouă de calcul Minsk-22. 
Mai aveam un proaspăt epolet – membru 
al Academiei. Marc Borisovici, acelaşi 
bărbat bine, dar de acum cu brumă nu nu-
mai pe tâmple. De câte ori ne întâlneam, 

se grăbea să-mi zică „bună ziua” şi să-mi 
zâmbească ca un părinte. Credeam că era 
departe de a-şi aminti de acel Soltan din 
şcoala de băieţi.

Într-o zi, salutându-mă şi strângându-
mi mâna, ceea ce-mi făcea o deosebită plă-
cere, îmi atrage atenţia:

- Domnu’ Soltan, noi, cei de la Chi-
mie, V-am ruga să veniţi la Facultate şi 
să ne explicaţi cum ar putea maşina asta 
electronică să ne ajute să ne organizăm 
mai bine lucrul. 

 S-a fixat o zi şi o oră. Nu mai ţin minte 
ce le-am vorbit... nici prea multe nu se pu-
tea spune pe-atunci, pe la începutul anului 
1973. Însă după ce se epuizase întâlnirea 
cu corpul didactic de la facultate, Domnia 
sa mă invită la un ceai în biroul său. 

La acel ceai eu,  cu un pic de jenă, în-
cerc să-i împrospătez memoria de cele pă-
ţite la şcoala de băieţi.

- Nu-mi amintesc. Şi ochii lui albaştri, 
de dincolo de cele două sticle cu dioptrie, 
pare că se făcuseră mai adânci. Cred că 
delicateţea şi-a ascuns-o: pe Domnia sa îl 
bucura creşterea noastră.

Acest Om Mare, cu o inteligenţă fără 
pereche, cu o înţelepciune, aş zice, infini-
tă, mi-a rămas ca un model pentru o viaţă 
întreagă. Lecţia pe care mi-a dat-o a fost 
una oferită de Dumnezeu. Nu pot afirma 
că am suficientă carte, însă anatomia mi-a 
prins bine de multe ori pe când am avut de 
a face cu medicii, dar cel mai important 

lucru – această lecţie mi-a fost o călăuză 
în strădaniile de a învăţa permanent şi de 
a fi corect în viaţă. Regret că despre aceas-
tă ilustră personalitate, profesor excelent, 
savant notoriu, care a fost (şi este, prin 
materia lăsată pentru cei ce vin în urma 
sa) Bardin Marc Borisovici, doar ziarul 
Universităţii şi-a amintit când Domnia sa 
ar fi sărbătorit 90 de ani. Vai de comunita-
tea noastră. Înainte erau marginalizaţi unii, 
acum alţii...

Petru SOLTAN,
academician

Cartea de poeme a Eugeniei Bulat, 
„Veneţia ca un dat sau Jurnalul unui 
evadat din Est”, ediţie bilingvă, româ-
no-italiană,  apărută în toamna anului 
trecut la Editura „Cartier” şi lansa-
tă într-un cadru distinct la Biblioteca 
publică „Onisifor Ghibu” din 
Chişinău, a fost lansată de cu-
rând în Veneţia însăşi, la In-
stitutul Român de Cultură şi 
Cercetare Umanistică „Nico-
lae Iorga”.  Evenimentul s-a 
produs în 15 aprilie curent şi 
a adunat în aula „Marian Pa-
pahagi” a instituţiei de cultură 
conaţionali din Republica Mol-
dova aflaţi la muncă în nordul 
Italiei, prieteni din România, 
dar şi nativi italieni, admiratori 
ai poeziei şi culturii române.

Serata a fost pregătită cu 
multă deschidere de către 
echipa Casei Române (nume-
le popular al Institutului din 
Veneţia), volumul fiind pre-
zentat într-un cadru de distin-
să lejeritate şi căldură de către 
personalităţi care reprezentau ambele 
culturi. Incursiunea în nota biografică, 
cât şi prezentarea cărţii, semnată de 
criticul literar Adrian Dinu Rachieru, 
a fost făcută de reprezentanta Institu-
tului „Iorga”, doamna Corina Bădeli-
ţă; poeta veneţiană Anna Lombardo a 
vorbit cu căldură despre autenticitatea 
trăirii condensată în poemele autoa-
rei, experienţa de viaţă (cea de acasă, 
care transpare vădit, dar şi cea de stra-
nieră), straturile poetice de intrare şi 
de ieşire din spaţiul venet, pe care le 
concentrează volumul (de la „Porum-
beii Veneţiei” sau „Veneţia dimineaţa” 
până la „Cădere în Logos” sau „Căde-
re în verde”), fapt care a determinat-o 
să includă unul dintre acestea în dis-
cuţia despre straturile poetice venete 
la cenaclul literar  pe care îl ghidează 
(tema explorării poetice a universului 
venet preocupând dintotdeauna pe toţi 
creatorii care au intrat/creat în acest 
spaţiu). Traducătoarea volumului, dna 
Gabriella Molcsan, ex-bursieră a In-
stitutului Român, actuală colaboratoa-

re a Academiei Române din Roma, a 
confesat despre travaliul asupra cărţii, 
momentele mai dificile ale reflectării 
conţinutului poetic ( dens şi „scărit” , 
precum spaţiul venet însuşi), în limba 
italiană, momente în care a benefici-
at de observaţiile deosebit de utile ale 
poetului veneţian Severino Bachin, dar 
şi despre ceea ce a constituit savoarea 
acestui travaliu artistic: detaliul plastic, 
aparent insignifiant, dar plin de rele-
vanţă, cu care operează autoarea, capa-
citatea acesteia de a-şi vectoriza văzul 
atât în exterior, cat şi în interiorul si-
nelui, aşa precum se întâmplă în „Po-
rumbeii Veneţiei”: (…) îi urmăreşti în-
delung /cum îşi poartă solemn /fracul 
gri lustruit/ şi fularul perfect, sidefat, /
(…) pasul lor ireal/ îţi dilată privirea,/ 
retina-n adâncu-ţi /e toată auz…). Pro-
fesorul Gabrielle Stoppani, din oraşul 
Mestre, învecinat Veneţiei, dascălul a 
zeci de copii  basarabeni emigraţi ală-
turi de părinţii lor, un mare admirator 
al lui Eminescu, a dat glas mai multor 
poeme ale autoarei, pronunţându-se 
şi asupra construcţiei volumului, care 
volum, abordând în repetate rânduri in-
clusiv tematica feminină şi ars poetica, 

conturează, în mare, un arc de la poe-
zia peisagistică până la cea de natură 
filosofică. Poetul basarabean Iurie Bo-
joncă, stabilit de mai mulţi ani, împre-
ună cu familia, la Mogliano Veneto,  a 
ţinut să releve că  arta adevărată, poe-
zia adevărată este cea care uneşte. Ea 
este cea care exprimă adevărul, chiar 
dacă acest adevăr este dureros. „Poe-
zia este, în sine, un cutremur interior, a 
afirmat Iurie Bojoncă, şi mi se pare re-
levantă coincidenţa dintre cutremurul 
natural, produs în aceste zile în Italia, 
cutremurul social care s-a produs, de 
asemenea, în aceste zile în Republica 
Moldova şi cutremurul poetic care se 
cuprinde în această carte. Dacă poezia 
nu exprimă adevărul, atunci subiectul 
în sine al discuţiei asupra acesteia nu 
există, or poezia Eugeniei Bulat expri-
mă adevărul. Poemul „Acord final” 
este plânsul Eugeniei Bulat, bocetul ei 
asupra a tot ce se întâmplă în Basara-
bia astăzi.”  Emoţionată, protagonista 
evenimentului a ţinut să mulţumească 
tuturor celor care au făcut posibil eve-
nimentul în conturul căruia sinele său 

spiritual a jubilat asupra vicisitudinilor 
destinului terestru,  şi a citit, în versi-
une italiană, poemul „Acord final” - 
lucrare care, în opinia sa, o reprezintă 
cel mai mult:  (…)şi  să păşesc /ca o 
ţărancă prin gârlă/prin apa Canalului 
Grande, /să spăl rufe în ea, / să dau 
apă la cai, /să arunc în ea ţigăncuşe / 
şi să strig, / iată, / ai ajuns şi tu aici, / 
Moldovo, /şi tu, chinuito,/şi tu, înhă-
mato, /şi tu, uitato de lume, /de Dum-
nezeu şi de mamă /ce eşti./ Şi tu, rătă-
cito, naivo, /pradă uşoară tu, / pentru 
hoţi de drum mare, / prescură tu /de 
împărtăşanie /pentru corbi şi coioţi, / 
amărâme a neamului meu… / Ban de 
plată, mărunt, / în afaceri murdare, 
/ poală ruptă, tăiată, tu, / când scapi 
de nebuni, / zonă-tampon; / vieţi de 
risipă, de iroseală,/vorbărie în vânt, /
duşmănie-ntre fraţi; / plebe vulgară, 
prostită, / plebe proscrisă, / credulă, 
cuminte, / mort tu cu ochii deschişi, / 
bocet în faţă scuipat”, (…)cimitir, tu, / 
ce-aşteaptă-nvierea, / ce mă scutură-n 
plâns / când să plâng /nu mai pot (…). 
În paralel cu colegii veneţieni, care îi 
citeau poemele în limba lui Dante, la o 
sugestie a auditoriului italian, pe par-

cursul întregii seri, 
poeta a dat citire 
poemelor sale în 
limba română, re-
cital care a fost, 
precum rar se în-
tâmplă, savurat. 

Serata literară 
a fost întregită so-
nor de un vibrant 
fundal muzical pe 
care l-au creat ire-
petabilii cântători 
ai Unirii Doina şi 
Ion Aldea-Teodo-
rovici, iar, în fi-
nal, de un minunat 
recital la clarinet, 
saxofon, flaut şi 
alte instrumente 

la care a cântat  profesorul Petru Din-
jos, deosebit instrumentist basarabean, 
membru al Uniunii Muzicienilor din 
R. Moldova, stabilit de asemenea, îm-
preună cu familia, în oraşul Mestre din 
preajma Veneţiei. Din motive lesne de 
înţeles, nimeni din lumea literară a Ba-
sarabiei, aflată acasă, nu a putut fi par-
te şi martor ocular al acestui eveniment 
literar, care este în sine un argument al 
paşilor noşti, timizi încă, dar concreţi, 
spre o reală integrare cultural-europea-
nă. 

„Aici, ca şi în Basarabia, a învin-
ge înseamnă a rezista”, scria poeta în 
una dintre scrisorile sale venete, publi-
cate acasă, în „Literatura şi Arta”, re-
iterând un gând care ar reprezenta, de 
fapt, crezul tuturor acelor care, în aces-
te contorsionate timpuri, au fost siliţi 
să se desţăreze. A rezista şi a reprezen-
ta cu demnitate, într-o lume pe cât de 
reticentă, pe atât de saturată de frumos, 
neamul din care faci parte, în adevăr, 
nu este puţin. 

Xenia LOZINSCHI, 
Veneţia

“Veneţia...” Eugeniei Bulat a fost lansată 
la Casa Română din Veneţia

Tonusul poetic al lui Constantin Marafet 
din Eu şi sora mea umilinţa (Editura Prin-
ceps Edit, Iaşi, 2008) este unul al marii poezii 
dintotdeauna, în discursul său fiind decelabilă 
în primul rând o dimensiune social mesianică.

Îndrăgostit de viaţă, poetul pendulează 
neîncetat între smerenie şi trufie:”Cămaşa 
mi-i curată, doar sufletul amar - / Prea Bunul 
cel din ceruri m-a părăsit odată,/cenuşa umi-
linţei o am primit în dar,/ dar încă loc nu-mi 
caut în cripta ferecată.// A umilinţei roză o port 
ca sfânt blazon / potrivnica lumină şi noaptea 
înstelată/ trimis-au lupii tineri, urlând la uni-
son:/tăcerea mi-o devoră, fiinţa niciodată” (O 
treaptă,p.21).

Există în lirica acestui poet viguros o per-
manentă zbatere între conştiinţa efemerităţii 
omului şi speranţa unei tainice mântuiri prin 
poezie, ceea ce-i conferă o tragică măreţie 
condiţiei umane. Poetul cultivă cu dezinvol-
tură autoironia de cea mai bună calitate şi se 
salvează de sentimentalismul care, în nedez-
minţită tradiţie moldavă, constituie fondul său 
sufletesc primar, ca în această mostră cu iz 
testamentar villonesc: ”Vă las doar deznădej-
dea, prieteni de-altădată, /amantelor flotante, 
las măştile de ghips / şi-un dram din nebunia 
cu cerul împăcată - / primiţi-le-n tăcere!, m-
aşteaptă dragul Styx” (Imoralis, p.22).

Alteori izvoadele sunt găsite pe meridiane 
tradiţionale româneşti şi parodiate, ca atare, 
cu veselă amărăciune de cel „umilinţei soro-
cit”: ”Mi-l îmbrăţişaţi! Orfan/tăbăcitul pâ-
nă-n oase, / a scris versuri tânguioase/ chiar 
prin crâşme de maidan” (Rugăminte, p.23).

Constantin Marafet îşi creează un topos 
liric puternic personalizat şi acordă, cu toată 
forţa discursului său inconfundabil şi doar 
aparent persiflator, cetăţenie literară umilu-
lui târg de provincie râmnicean, cu crâşmele 
lui de duzină, de maidan, cu muzeele purtând 
„centuri uşoare”, ori cu cimitirul smerit şi 
mare cât o carte, ca şi cu cramele crepuscula-
re pline de umilinţe sau de furtună. Semnele 
încremenirii timpului prin efortul zămislitor 
al omului nu mai puţin trecător sunt căuta-
te şi invocate ca izbânzi de-o clipă ale firii 
omeneşti atotoglinditoare: „Unde-s pasiuni 
puţine/ adormind pe cărţi rufoase?/ înmiitelor 

stacane/ nervul optic le gustase // mie-
rea fetei în simţire/ inimi cad a miluire” 
(Visătorul, p.24).

Triumful poeziei de înnobilatoare 
carate trebuie apărat cu încrâncenată es-
tetică, deloc uşoară, a tăcerii zămislitoa-
re de cuvinte negăunoase: „Cu smerenie 
izbânda/ în duel cu guriada/ ţine-o cum 
îşi ţine prada/ fiara roşie, flămânda” (E 
greu să...,p.25).

Vremea pe care o traversează poe-
tul este una a ingratitudinii semenilor, a 
mercantilismului deşănţat, a sugrumă-
rii visului, a maculării metasatazia(n)
te, a prăbuşirii credinţei şi a idealurilor 
menite să-1 ridice pe om deasupra tu-
turor vicisitudinilor existenţei înrobi-
tor-larvare:”La bănci se dau şi plăgile 
în rate,/ străinilor le vindem tânăr sân-
ge,/ iar casele din basm ni-s demolate - 
/ pe noi, ca beduini, ce ne vor strânge? 
// Tornade în pustia cruntă, Doamne, / 
atomice blesteme le însumă/ şi tâmpla 
numără casate toamne/ şi chipul cere 
măştile de humă.// O, prunci!, la se-
cond-hand, pe veresie/ vă aruncăm ca 
putrede tomate/ şi firul de lumină în-
târzie/ cu miru-n candele întunecate” 
(2007, p.27).

Valorile morale şi spirituale ale neamului 
românesc cunosc o galopantă degradare, ca 
şi cum s-ar ieşi din istorie, din tradiţie şi din 
mit, pe uşa din dos , care, cel mai adesea, dă 
spre neant. Peste talpa ţării se aşterne, nonşa-
lant, colbul pustiului şi orice reper devine ire-
levant: ”pe unde-mi rătăceşti,Ioane,/ te uita şi 
Râmnicu Sărat/ ori căzuşi pe-un biblic/Ara-
rat - / întrebate, tac icoane.// Ţi-au fost luat 
la drumul mare/ Vasiliscul? Nopţile pângare// 
oh! De foame lacrimile beai/ jos, aici, şi sus, 
în rai” (Rătăcire, p.29).

Până şi dragostea, ca spaţiu ultim de re-
fugiu al omului, ameninţat de bacovianul 
„gol istoric” tentacular, pare a-şi fi pierdut 
forţa proteguitoare şi pe cea de alean magic 
universal ori de panaceu al suferinţei şi al 
părăsirii de către Dumnezeu: „Iubito, mă iar-
tă,/ ştiu drumul şi turnul/ când clopotul bate 
şi ornicul, orbul,/ cu limbile mută paşii mei 
ultimi/ mă cuibăresc într-un dans uragan/ vi-
novat îţi cad printre gene/ beţivi căluşari/ îşi 
caută drumul, troiţa spre Domnul // aprinde-
mi un rug cu părul tău negru/ în şoaptele albe 
apun// ce râpă se cască între ne şi bolnavul 
bun ? (Noaptea aceasta, p.31).

Prin poezie, dragostea, ca şi femeia vino-
vată, mai pot fi salvate, fie ca măiestrit bles-
tem excelând prin fluiditate incantatorie: ”Am 
crescut la sânu-mi javră,/ mângâios. Ea sapă-mi 
lavră / în pocal dublând otrava / -Viespea mea,/ 
în temenea/ ţi-am fost umbră şi ison/ pauza 
din semiton/ un bemol/ abraş diez/ cheia sol/ 
şi amorez,/ nu maidan din maidanez,/ aur din 
aurolac / goalei candele se-mpart// oh!, meta-
fora burgundă/ fără sunet,/ fulger, tunet,/ mării 
moarte mă scufundă” (Am crescut, p.33); fie 
prin aceea că prezenţa feminină condiţionează 
vitalitatea scrisului poetic:”La gestul tău, fe-
meie, în cea mai pură sete/ bat tunetele nop-
ţii poemul să-mi desfete” (Perpetuu, p.35).

Poetul nu concepe poezia în afara iubi-
rii catalizatoare a lumii ce altminteri n-ar mai 
avea nici un rost şi nu şi-ar mai găsi în nimic 
şansa mântuirii ori a vindecării de pustiu şi de 
spaima extincţiei sterpe: ”Amiezi de substanti-
ve, vă-ncredinţez pe veci/ otrava din privirea 
acestei lumi de verde/ pe soclurile nalte bătrâ-

nii corbi zevzeci/ mătănii bat din aripi. Chem 
vântul să-şi dezmierde// ca de leoaică părul în 
versurile mele/ o oră de tăcere. Secunda târâ-
toare/ îşi împrumută suflul oceanului din ste-
le/ cumplita zi să-mi umple orfanele pahare” 
(Amiezi de vorbă, p.37).

Peste vidul iubirii apuse se coboară re-
cuperator amintirea fertilizatoare, adevărat 
noroc epifanic acţionând ca un releu luminos 
în vâltoarea neiertătoare a timpului nutrind, 
astfel, credinţa într-un nou Ararat: ”Prea iu-
bito nici nu ştii/ că nici luna piepten n-are - / 
râzi şi plângi în travesti/ într-o zână bocitoare,/ 
bocitoare paparudă / - paparudă astartee - 
/ lacrimi cad cât o agudă/ şi prin ele raze 
cântă / arcuite curcubee.// Mai ţii minte alba 
nuntă?” (Azi, p.43).

Discursul poetic al lui Constantin Marafet 
se vrea implicit o pledoarie pentru autentici-
tatea irepetabilei vieţi pe care civilizaţia tehno-
logică dezlănţuită o împinge spre un statut de 
second-hand, de surogat malefic. În goana sa 
după a avea, omul modern uită să mai fie şi-şi 
taie zilnic, necugetat, de sub picioare crengi-
le sacre şi-şi ia, în chip sinucigaş, mâna de pe 
orice balustradă care 1-ar călăuzi spre cerul de 
deasupra Turnului Babel. Poezia poate consti-
tui o modalitate de a curma rătăcirea într-o 
lume bezmetică, fară rădăcini şi fără stele re-
periale luminate de iluzii tămăduitor-solidari-
zatoare întru ţinerea de către poet a căii sale re-
gale: „am plâns dorului uitarea/ Maichii sfinte 
depărtarea/ mândrei, numai alinarea/ şi ţărânei 
respirarea/ iar copilului smerit/ care m-a copi-
lărit/ plângu-i vişin înflorit.// Ah!, ah pe uliţe-
le mele/Maică, steauă între stele,/ mai zic: ieri 
şi plâng devreme/ mai tac: mâine plânsul râs,/ 
cât îmi sunt pierdutul plâns/ pulberea de jos 
îmi geme/ tentă despuierea humei/ toată gâr-
bovirea lumii...” (Îngerul alb, p.49).

Nu lipsesc nici clipele în care poetul aş-
teaptă împăcat, într-o adevărată seninătate 
sau înseninare mioritică, să îmbrace „căma-
şa humei”. Fără să se declare învins, el re-
cunoaşte ineluctabilitatea cu cel mai crâncen 
adversar al său care este timpul, nu atât prin 
forţa sa corozivă, cât prin ireversibilitatea lui 
nemiloasă: „Putred e sărutul râmnic,/ dă în 
pârgă jos rugina,/ scade-n candelă lumina,/ ca 
tăcerea mă cuminic.// Sângele nu-1 pot întoar-
ce-n/ lamura de la-nceput;/ prea bătrâne, îmi 
torc parce/ firele din graiul mut” (La margi-
nea Cetăţii, p.53).

Suprema descindere pe ţărmurile inerentu-
lui au-delà se înscrie în firescul perindării prin 
iluzoriul şi derizoriul univers. Osârdirea întru 
poezie rimează cu lumina fulgerului ce umi-
leşte, fie şi pentru o clipă, eterna şi compacta 
noapte a nefiinţei ce ne precede şi ne postmer-
ge izbăvitor: ”Exilul mă încântă, îndepărtat de 
silă/ sunt 1 întru unul - pe rând, fragment şi-
ntreg - / o, rege dus prin visu-mi, bătrâne tua-
reg, / faci rondul meu de noapte la Râmnicul 
din milă // când îşi aprind altare smerenie şi 
chin./ Răsfrânte pe sub pleoape-mi cu cerul 
din cenuşă/ cu luna-lumânare voi bate-ncet în 
uşă,/ să-mi odihnesc în fulger întunecat Amin” 
(Străin, p.54).

Numele poetului, de imensă forţă textua-
lizatoare şi retorică, Constantin Marafet, este 
unul pe care se poate conta şi el ocupă un loc 
inconfundabil în geografia literară româneas-
că de azi şi de mâine. Placheta Eu şi sora mea 
umilinţa este, în acest sens, o dovadă mai mult 
decât certă.

Ion ROŞIORU, 
Iaşi

LECŢIA LUI MARC BORISOVICI

Un poet viguros

Scrum în cutie
Desen de Ana MANOLE
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FORŢA POEZIEI
Francesco Baldassi e un poet italian. S-a născut în 1938, la 

Roma. Este doctor în ştiinţe pedagogice, cu o teză despre Karl 
Raimund Popper. În volumele sale: Scrum în curte, Identi-
ficări şi obsesii, Această lumină învăluită de ale noastre 
cuvinte (volum apărut în 1983, care s-a învrednicit de Pre-
miul regiunii Veneto), Uluire, Chipul şi cuvântul, Omul este 
ameninţarea omului, Puterea vieţii, Revenirea (roman apă-
rut în 2008) ş.a., unul dintre poeţii de frunte ai Italiei crede că 
poezia este de esenţă demiurgică, în care imaginarul concu-
rează cu realul, literaturizându-l pe cel din urmă, ca să-l poată 
dezlocui şi face să existe.

Lumea din poemele lui Francesco Baldassi nu e una privi-
tă la microscop, ci mai degrabă una văzută la telescop: stelele 
coboară mişcându-se printre arbori şi case, planetele pătrund 
în camere ca să-şi reverse lumina pe filele cu poeme ale poe-
tului, sorii se aprind şi se sting undeva în preajmă, iar „zilele 
se izbesc de lună”.

Francesco Baldassi uneşte imaginarul cu ludicul, făcându-
le complementare şi indivizibile.

Un alt nume pentru poemele sale ar fi „uluiri”:
Uluire de albastru,
uluire de a ne deştepta
de curgerea luminii
surprinse,
înainte de revărsatul zorilor,
Uluire de respiraţia
nelimitatei libertăţi,
Uluire de a mă surprinde
existent,
viu…
Unul dintre criticii săi, Fulvio Castellani, caracterizea-

ză astfel creaţia acestui poet: „Aşadar, poezia sa e mare; e 
o poezie densă, care necesită, ba chiar merită o înţelege-
re personală, pentru că jocul revederilor, al amânărilor şi 
al aşteptărilor este marcat de sentimentul credinţei, care 
reînnoieşte însuşi sensul vieţii şi imperativul de a proteja 
binele de rele”.

Iar celebrul artist plastic Salvador Dali, un alt îndrăgostit 
de poezie, va aprecia înalt fiorul poetic care străbate cărţile 
scriitorului apeninic: „În poezia lui Fr. Baldassi cuvântul 
uman, îndemn simulacru al Cuvântului divin, verifică lu-
mea şi pe el însuşi, propunându-se ca  refacere spre cum-
pătare şi spre efemerul realului”.

Marele pictor aprecia în creaţia colegului întru metaforă 
imaginile picturale, dar şi muzicalitatea, ritmul poemelor sale 
aidoma celui al mării.

Lucrările lui Francesco Baldassi sunt traduse în mai multe 
limbi ale lumii.

Două dintre cărţile sale – Frunzele, Stelele… şi Înflorate 
petale de suflet – au apărut recent la editurile Meşterul Ma-
nole (editată superb de Ana Manole) şi, respectiv, la Fundaţia 
Draghiştea (sub supravegherea bunului editor Victor Lada-
niuc).

Ambele volume sunt traduse din italiană de Valentina Cor-
codel, absolventă a Facultăţii de Litere a Universităţii de Stat 
din Moldova, fostă profesoară de limba şi literatura română şi 
directoare a Şcolii Medii din comuna Ulmu, raionul Ialoveni, 
care în prezent munceşte şi locuieşte la Roma, unde scrie poe-
zie, proză şi traduce din creaţiile marilor scriitori italieni.

La ora actuală Francesco Baldassi transpune în limba itali-
ană creaţia lui Grigore Vieru, pe care l-a descoperit cu ajutorul 
consângenei noastre.

În aceste zile distinsul poet italian este oaspete al Chişină-
ului. Îi urăm bun venit şi sperăm să găsească şi aici teme noi 
pentru poezia sa, care descoperă lumea.

Nicolae DABIJA

De ani buni este stabilită la Roma. 
Revenită pentru scurt timp acasă, 
Valentina Corcodel m-a sunat şi, fi-
reşte, întâlnirea noastră a fost una 
plină de emoţii şi amintiri. Interviul 
ce urmează, parţial, este o reflecţie a 
unor gânduri şi frământări sufleteşti 
pe care şi le-au permis două colege, 
două prietene care nu s-au văzut de 
atâta amar de vreme.

Valentina Corcodel s-a născut la 
Căpriana, Străşeni. Acest  nume este 
bine cunoscut în raionul Laloveni, 
deoarece interlocutoarea noastră a 
arat şi a semănat pe ogorul pedago-
giei ani mulţi şi plini de rod. La înce-
put, ca profesoară de limba română 
şi de engleză, iar mai apoi şi ca direc-
tor la Şcoala Medie din Ulmu.

L. G: De ce-ai plecat din ţară?
V. C: E o întrebare pe care mi-am 

pus-o şi eu adesea, dar la vârsta pe care 
o aveam atunci (49 de ani), mă frămân-
tau mult nu numai problemele de ordin 
material, dar şi cele ale existenţei uma-
ne, ale rostului intelectualităţii care-şi 
duce traiul în mediul rural. Eu, conside-
rându-mă o fire combativă, care mereu 
am râvnit spre ceva nou, mă întrebam 
adesea în ce măsură şi cum m-aş putea 
realiza în condiţiile unei vieţi precare 
de la ţară, ce viitor le-aş fi putut da ce-
lor doi copii ai mei. Când mi s-a oferit 
şansa de a pleca în Italia, am ezitat la 
început, apoi m-am hotărât, fiind ghi-
dată de gândul că voi reveni în curând, 
dar n-a fost să fie aşa.

L. G: De ce ai ales anume Italia?
V. C: Despre această ţară cunoş-

team mai multe lucruri. Am fost mereu 
încântată de faptul că Italia a dat lumii 
atâtea celebrităţi. Ş-apoi cine nu visea-
ză să vadă leagănul civilizaţiei latine? 
Sunt fericită că locuiesc chiar la Roma, 
unde pot admira Vaticanul, Forul Ro-
man, Colosseumul, Pieţele Spanta... 

Nu o singură dată am vizitat Florenţa, 
şi de la înălţimea Pieţei Michelangelo 
am privit panorama oraşului cu biseri-
cile care ocupă un spaţiu impunător. În 
repetate rânduri am depus câte o floare 
la mormintele lui Galileo Galilei, Dante 
Alighieri, Michelangelo... Dar ce splen-
doare este Veneţia! Cred că anume ea 
ar putea fi considerată inima Italiei. 
Despre acest oraş Petrarca zicea încă în 
1363: „nu ştiu dacă pământul mai are 
ceva asemănător”, iar poetul Alfred de 
Musset a definit-o „Salonul lumii”; Na-
poleon Bonaparte menţiona într-o scri-
soare: „Cred că mai multă frumuseţe 
şi armonie nu se poate afla în vreun alt 
oraş”. Un viu interes prezintă piaţa şi 
Biserica San Marco (829), Palatul Du-
cal (Epoca Renaşterii), insulele cu un 
peisaj rar Lido, Elena, San Francesco. 
Bunăoară, Mura-
no, insula din nor-
dul oraşului, este 
renumită în întrea-
ga lume prin pro-
ducerea sticlei în 
mii de culori şi mii 
de forme, Muzeul 
Sticlei, Biserica 
Sf. Petru ş. a.

L.G: Sunt în-
cântată de cele 
povestite, şi to-
tuşi, cu siguran-
ţă, acolo nu doar 
te plimbi, ca să 
admiri în scurte-
le clipe de răgaz 
locuri inedite, ci 
să şi munceşti 
din greu. Nu-ţi 
năpădesc uneori 
sufletul părerile 
de rău?

V. C: Eu cred că niciodată nu tre-
buie să regreţi cele trecute. Nu regret 
nimic. În primul rând, am însuşit limba 
italiană îmbogăţindu-mi cunoştinţele. 
În al doilea rând, am citit atâtea cărţi, 
încât mi-ar ajunge pentru o viaţă.

L. G: Spuneai că ţi-i tare dor de 
Ulmu. Cred că atunci când revii aca-
să, găseşti ceva timp pentru a-ţi vizi-
ta colegii, şcoala ta dragă? 

V. C: Nu revin des, dar anul trecut 
am împlinit vârsta pensionării, fiind in-
vitată la sărbătoarea noului an şcolar. 
Sufletul îmi fremăta ca în prima zi de 
şcoală... Mi-am îmbrăţişat colegii, am 
admirat copii frumoşi, mi-a bucurat 
ochii lăcaşul bine amenajat cu concur-
sul profesorilor şi al părinţilor, precum 
si prin efortul dlui primar T. Coşleţ. În 
acele clipe simţeam strecurându-mi-

se în suflet regretul că nu activez şi eu 
aici, unde mi-a rămas pentru totdeauna 
o părticică din viaţă. Ştiu şi simt că aş fi 
capabilă să fac încă multe lucruri utile 
şi frumoase, îndeosebi acum, când am 
acumulat o anumită experienţă şi cu-
noştinţe atât de necesare unui pedagog.

L. G.: Ai vizitat vreo şcoală italia-
nă? Ce impresie ţi-a lăsat? 

V. C.: Am vizitat, bineînţeles, câte-
va şcoli. La una din ele studiază şi ne-
poţii mei. Acum mă aflu acasă cu toată 
familia: eu, fiica şi feciorul. Copiii lor 
sunt elevi şi studenţi. În Italia progra-
ma şcolară este mai simplificată, elevii 
învaţă mai uşor, deoarece, profesorii 
utilizează metode şi tehnici care îi cap-
tivează. Clasele sunt computerizate şi 
foarte curate.

L.G.: Care e cea mai frumoasă 
şi plăcută ocupa-
ţie a ta departe de 
casă? 

V.C.: Mai întâi, 
a fost lectura, apoi 
am început să scriu, 

dar când am încercat şi traducerea unor 
poezii din italiană, mi-am dat seama că 
pentru mine această ocupaţie e o adevă-
rată delectare sufletească şi un veritabil 
joc mintal. 

L.G.: Ştiu ca posezi o voce fer-
mecătoare. Te-au auzit italienii cân-
tând? Le vorbeşti şi lor despre folclo-
rul nostru?

V.C.: Pe parcursul celor aproape  
10 ani am fost doamna de companie 
la doua bătrânele, persoane importante 

în trecutul lor, astfel având multe oca-
zii să discut cu ele pe diferite teme, de 
la ele aflând multe lucruri interesante. 
Bunăoară, am aflat că în familia uneia 
dintre aceste doamne a activat şi a mu-
rit pictorul rus Briulov. Am citit testa-
mentul şi unele însemnări făcute de 
el, astfel descoperind date importante 
despre imigranţii ruşi. La rândul meu, 
le povestesc mereu despre obiceiurile 
şi tradiţiile noastre, despre dansurile şi 
cântecele care ne reprezintă în lume. 
Adesea le cânt „Mioriţa” şi alte perle, 
precum:

„ Vine dorul dinspre seară,
dinspre zori el vine iară
şi grăieşte şi mă-ntreabă
de ce sânt cu faţa slabă... “
Le citesc şi din creaţia eminesciană 

în propria traducere:
„ O, madre, dolce madre,
Dalla nebbia dei tempi
Sulfremito delle fi-onde
Da te tu mi chiami... “
L.G: Au şi italienii obiceiuri şi da-

tini frumoase ca ale noastre?
V.C.: Folclorul ocupă un loc impor-

tant în cultura italiană, dar nu am avut 
ocazia să văd copii umblând cu colindul 
ori cu pluguşorul. Cei în vârstă spun că 
în trecut era ceva asemănător cu ceea 
ce e la noi, însă acum tinerii au preluat 
“Holloweenul” de la americani.

L.G: Care sunt preocupările itali-
enilor în zilele de odihnă?

V.C.: Ca şi ale noastre. Atâta doar 
că ei se odihnesc mai des în sânul na-
turii. Mulţi preferă excursiile prin locu-
rile antice, călătoresc prin alte ţări, dar 
nu neglijează deloc nici biserica. Vara 
trecută am vizitat Parisul împreună cu 
soţul meu. 

L.G: Parcă te-ai întristat un pic. 
Ce faci acolo, departe de casă, când 
ţi-i trist şi eşti amărâtă? Oricum, ai 
clipe şi de înseninare, de dor de casă, 
de cei dragi lăsaţi la vatră. Ce faci în 
asemenea situaţii?

V.C.: Într-adevăr, sunt şi clipe de 
acestea. Atunci mă gândesc la mama, la 
toţi cei dragi mie. Alteori răsfoiesc prin 
carnetul cu cele mai frumoase maxime 
culese de mine. Dar se întâmplă să mă 
refugiez şi în a înfiripa fraze, versuri ori 
să parafrazez cuvintele unor cântece, 
adaptându-le la starea mea sufleteasca 
cu iz de pelin. 

L.G: Care ar fî semnificaţia cu-
vântului „dor” în italiană şi de cine ţi 
se face dor mai des?

V.C.: „Nostalgia”, „amore”, „de-
sidero “, „desidero nostalgico”... Fiind 
departe de Moldova, toate cele rămase 
acasă îmi par nemaipomenit de scum-

pe, exact ca în vorba lui Russo: „Totul 
e minunat în ţara mea, chiar şi aerul aici 
e cel mai dulce”... 

L.G: Dacă te-aş ruga să mă înveţi 
şi pe mine un pic de italiană, care ar 
fi întâiul cuvânt?

V. C: „Terra”- în traducere, „pă-
mânt”, „ ţară”, ori poate cel pe care 
1-am însuşit eu întâi -„Abbastanza”, 
adică „destul, ajunge “.

L. G: Cred că voi rosti şi eu „ab-
bastanza”, dar până atunci, ştiindu-
te o fîre neobosită, plină de inspiraţie, 
mereu inventivă, vreau să-mi destăi-
nui şi câte ceva din munca ta de crea-
ţie care te însufleţeşte. Ce proiecte îţi 
propui?

V.C: Pe lângă munca zilnică de ru-
tină, lucrez concomitent la un roman, 
“Nuvela vieţii”, subiectul fiind desti-
nul tragic al deportaţilor basarabeni (la 
bază se află şi amintirile rudelor şi cu-
noscuţilor mei). Sper să-1 traduc şi în 
italiană . Bucuria mea cea mare e apari-
ţia recenta a două cărţi bilingve cu poe-
zii din creaţia poetului italian modernist 
Francesco Baldassi. M-au impresionat 
incursiunile sale filozofice, care îl pun 
la încercare nu numai pe poetul însuşi, 
dar şi pe cititor, silindu-1 să-şi priveas-
că în interior viaţa, fiindcă poezia lui 
este marcată de sentimentul profund al 
credinţei. 

L.G.: Îţi mulţumesc, dragă Valen-
tina, şi rămânem cu toţii, cei care te 
cunoaştem şi te preţuim, în aştepta-
rea altor surprize de creaţie.

V.C.: Şi eu îţi mulţumesc pentru 
convorbirea noastră de suflet.

Consemnare: Lidia GANEA,
 profesoară de limba şi literatura 
română la Liceul Teoretic din 

Ruseştii Noi, Ialoveni

În căutarea esenţei şi substanţei existenţiale
Moldovenii în străinătăţi

Francesco BALDASSI 

Eu nu ştiu decît să mor

Confuzi, prin ceaţă
dorm pinii. Cerul se tulbură
şi se consumă. Revine un limpede
foşnet de-albastru în jurul
stejarilor şi o nelinişte
copilărească. Nimeni nu rămîne
în inima nopţii
să-şi simtă faţa
între mîini.
Eu nu ştiu decît să mor:
să trăiesc ori să mor de tristeţe.
Viterbo, 1961

Elegie

Ceţurile au udat colinele mele,
toamna a adormit 
în vii. Acum am garduri de muri 
şi duzi în cîmpuri şi bucuria mea
strigată în văi.
Am parfum de tei în străzi şi
înfloriri violete distruse 
de furtună. Am tărîmuri galbene 
pentru nopţile mele de pasiune.

Izvoare de apă îngheţată nasc 
din vinele munţilor şi amintesc
rumoarea casei mele.

Din grădinile de zarzavat, măslinii
spionează
intimitatea mea.
În noapte, poveştile cerului
însoţesc visele mele fericite.
Dar eu am în inimă chinul 
zilelor izbite 
de lună.

Pinus silvestris

Din privirile mele ai răpit
clipele
unui vis.
De la vîrfurile albastre
ale înălţimii tale
ai reînviat
pierduta ţară
a sufletului meu.
Eu am adormit
în văi,
sub privirea ta
de stea alpină.

Nocturnă
Acum noaptea nu are temeri:
răsare de pretutindeni.

Dar eu mă-nfior 
pentru o eternitate apusă,
care doarme în mine
ca şi sufletul meu...

Alatri, 1961

A fi  de nimic

Zilele suscitate de vîntul torid de mare
reacoperă privirea mea, prizonieră 
în perindarea dimineţilor plumburii, depla-
sate 
la orizont de înseninările minţii.

Mă pomenesc pierdut, tulburat de ploi
periculoase, de întunecimi, de stinse bubu-
ituri
de tunete. Şi descopăr trupul meu plin
de strigăte, de răbufniri nocturne,

deşteptări, şi sufletul străpuns de nelinişti, 
de metastazele înflorite în carne, 
inima răvăşită de spaimă la apariţia

bruscă a prăpastiei, a răului, a

morţii fulgerătoare, a scufundării eterne
în nulitate. Clipe răzleţite, crude,
insuportabile ale nopţii.
Şi se îndepărtează mult aceste zile de ale 
mele

intimităţi, suspendate de grosolane rafale 
izvorîte
din ranchiună, din neînţelegerile vieţii;
cu vîntul, care se abate neaşteptat peste ra-
murile 
goale ale tăcerii, peste fiorii de ploaie

răpăitoare, pentru a-mi oferi deplina con-
ştiinţă 
a nemărginirii Tale. Tu mi-ai întins mîna,
mi-ai cerut sonorităţi izvorîte din căldura
aleselor consimţăminte, de sfinţenia
pătrunsă

în ţesutul cărnii, cicatrizînd 
esenţa iubirii mele. În lumină ai
adunat nimicul meu rătăcit, dizolvînd 
înfloriri, înţesate
de forfoteli aeriene, dispărute în neantul 
alunecos al vieţii. Acum am adunat în 
mine

însemnele tale:
de la urîtul meu mod de zicere 
la seninătatea fulgerătoarei tale reînfloriri.

Roma, 18-19 iunie 2000

Umbra

Este o umbră ce corupe
geneza spaţiilor în mintea
unde se pune în joc redeşteptarea noastră
în substanţa potrivnică
morţii.
Mai departe,
dincolo de libertatea visului,
vom redescoperi
întinderea unduitoare a secerişului
în cîmpiile vieţii,
zgîriate uşor,
în rătăcirea noastră tranzitorie
prin această întunecime a vidului.
Dar, uimiţi, vom ascunde
în dorinţele noastre respinse
binele tăcut în zăbovirea
în timp
a sufletului exilat
în corp.

Gethsemani

Din adîncul miez de noapte, 
de deasupra adierii uşoare a măslinilor,
ai adunat sfinţenia Numelui 
aproape de cerul Tatălui.

Şi ora împodobi
surpriza
cu împlinirea destinului.

Învingînd ostilitatea nocturnă
pentru adumbrirea misterului
pe al tău trup,
voi scurge,
indiferent de tresăriri,
agonia de o ardere
supremă,
în aşteptarea ciudată
a întregului Univers.
Pentru o astfel de soartă, voi învinge pen-
tru tine prin suferinţele
în care eu 
cînt lumea.

Şi va veni răsăritul
unei zile divine, eterne,
pentru a reţine
nerăbdarea de a te anula întru Iubire.

...Prezenţa chem
la fel ca şi arborele desprins de uitarea
unui pămînt ascuns în subterana
goliciune a întunericului, infiltrat
în absenţa totală a luminii.

Sus,
inima se dezgoleşte de frunzişul
pe care vîrtejul vîntului l-a uscat.

Şi eu înaintez spre această tresărire
în ultima brazdă a strălucirii,
care adună întreaga rezistenţă
a unei raze,
smulse din sufletul existenţei.

Tăcerea mea
Kosovo, 1998: războiul, plecarea...

Dacă eşti în ascultare,
dacă eşti încă în ascultare:

să nu acopere mînia ta
privirea nesigură şi nici a ta
voce răguşită să se îndepărteze pentru a se 
înălţa
în vîntul vijelios al minţii.
Oameni
mici şi laşi urzesc măcelul
Pămîntului. Alţi
oameni împrăştie bocete şi varsă
sînge şi adînci întristări,
şi presimţiri, şi iluzii.
Tu, deci,
trebuie să asculţi şi să tăinuieşti 
tăcerea absurdă a furiei.
Ca să nu se prăbuşească în gol a ta ran-
chiună
 şi nici recile umbre ale minciunii 
să revină ca să-ţi răpească duioşia.

Oameni inutili păgubesc Pămîntul,
profeţi falşi, infami, ticăloşi
soldaţi ai morţii îngrozesc liniştea
şi lasă urme adînci – negre
chinuri - şi solul

uman crapă în aride
anotimpuri.
Să nu răpească blîndeţea
de pe mîinile tale cruda calamitate
a corpurilor fără viaţă, şi nici marile
nenorociri ale războaielor să înfrîngă
al tău chip, visurile măreţe
şi inocenta speranţă.
Mai cu seamă
ascultă cînd se potoleşte
bocetul şi cînd se prăbuşeşte, puterea ta
ca un copac învins.
Pentru că de pe
ţărmurile sale viaţa se revarsă
şi înaintează
deplină. Pentru că aripile tale
visătoare
acoperă
pupilele obosite.
Dacă eşti în ascultare, dacă eşti încă în as-
cultare:
să fie aceasta vocea tăcerii tale,
să fie aceasta tăcerea privirii tale,
să fie aceasta privirea vieţii,
pe care o rechemi din tumultul
zilelor prăbuşite
de la zăngănitul asurzitor
al armelor.

Chipul şi cuvîntul

Uşor, vîntul

Desene de Ana MANOLE

Valentina CORCODELLidia GANEA
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Actriţa Ninela Caranfil vine cu un nou disc, ca să ne readucă 
în actualitate Psalmii lui David, unul dintre cele mai cutremură-
toare capitole din Cartea Cărţilor, cum i se mai spune Bibliei.

Cei 150 de psalmi (cel de-al 151-lea purtând menţiunea „în 
afara numerelor”), compuşi cu peste 3000 de ani în urmă de re-
gele David, sunt calificaţi drept cele mai vechi, cele mai simple şi 
cele mai sincere poeme ale lumii.

Ele sunt adresări către Dumnezeu, pe care marele poet ger-
man Heine le caracteriza astfel: „Răsăritul şi apusul, făgăduiala şi 
împlinirea, naşterea şi moartea, întreaga dramă umană se află în 
aceste creaţii.”

Psalmii au fost compuşi spre a fi cântaţi.
Ninela Caranfil îi recită, dar tonalitatea vocii, muzica sacră a 

lui Beethoven, Bach, Brahms, Mendelssohn, corul bărbătesc de 
la sfânta Mănăstire Putna ş.a., care răsună pe fundal, reconstituie 
acea atmosferă dintâi, când regele-poet David se ruga lui Dum-
nezeu, acompaniat de harpă, ţiteră sau alăută (psaltirea fiind şi ea 

un instrument muzi-
cal al vremii: „Mâi-
nile mele au făcut 
harpă // Şi degetele 
mele au făcut o psal-
tire” (Psalmul 151, 
extra-numerar) sau: 
„Dumnezeule, cânta-
re nouă îţi voi cânta 
// În psaltire cu zece 
strune îţi voi cânta” 
(Psalmul 143).

Ca şi regele Da-
vid care îşi cânta şi 
dănţuia psalmii (am 

văzut cu nişte ani în 
urmă în preajma Zi-
dului Plângerii din 
Ierusalim, oraş atestat 
în scripturile vechi 
cu denumirea de Ir 
David – oraşul lui 
David, rugăciuni dan-
sante), şi-i şoptea şi-i 
striga, îi bocea şi-i 
îmbucura, Ninela Ca-
ranfil se situează din-
colo de text, dincolo 
de cuvinte, dincolo 
de sine, ca să ne re-
dea atmosfera lor de 
rugă şi de sacralitate.  

Psalmii aleşi de actriţă în acest recital reproduc comunicarea 
profetului cu Cerul, aceasta fiind compusă din imnuri de slavă 
celui Atotputernic (psalmul 148), rugăciuni colective (psalmii 13, 
14), rugăciuni individuale (psalmii 24, 142, 27, 5, 12, 85), psalmi 
regali (19), mesianici (3, 4, 20), dar şi psalmi de mulţumiri (33, 
51, 66):

„Pe Domnul L-am căutat şi El m-a auzit
şi din toate necazurile m-a izbăvit.”
                                                         (Psalmul 33)
Recitalul din Psalmii lui David sunt o slujbă divină, actriţa 

Ninela Caranfil ajutându-ne ca s-o avem în casele şi în sufletele 
noastre şi să ne putem ruga împreună pentru dăinuirea fiorului sa-
cru în fiecare dintre noi.

Nicolae DABIJA

PSALMII LUI DAVID ÎN LECTURA 
NINELEI CARANFIL

LA ANUL ŞI LA MULŢI-MULŢI ANI!
Constantin BOBEICĂ,

unul din nenumăraţii prieteni

P.S. Am încercat să schiţez în versuri – destul de nereuşite, neîncă-
pătoare – simpatica, dar şi impozanta figură a acestui OM de o deosebită 
OMENIE şi complexitate. Căci anume ea sporeşte valenţele unei persona-

lităţi, îi conferă „plusvaloare”, universalitate.
... Pentru subsemnatul VASILE ŞOIMARU nu e un 

simplu prieten, o cunoştinţă oarecare.
Ca un fiu săritor, devotat, credincios l-am avut totdeau-

na alături, la bine şi la greu: fără sprijinul Dumnealui dez-
interesat, încurajator n-ar mai fi văzut lumina tiparului cele 
cinci cărţi apărute pe parcursul ultimului deceniu.

Şi – cine ştie? N-aş fi ajuns a consemna aceste rânduri, 
de nu intervenea – de-atâtea ori, de-atâtea ori – să-mi întin-
dă mâna de ajutor în momentele în care metehnele de octo-
genar îmi aduceau în preajmă îngerul-sol al nefiinţei.

Oi fi doar eu privilegiatul, protejatul prieten, veşnic în-
datorat? Nu cred.

Talentul prieteniei, dezinteresatei frăţii e – pe lângă 
multe altele – cel mai caracteristic, definitoriu al acestui 
CĂPITAN de MAZILI ot Cornova – VASILE ŞOIMARU.

Iară şi iară:
ÎNTRU MULŢI ŞI FERICIŢI ANI!
Totdeauna îndatorat,

C.B.

Consideraţiune pentru un fi u 
al Neamului

La 30 aprilie 2009, Vasile Şoimaru, doctor în eco-
nomie, a fost omagiat în cadrul unei festivităţi de su-
flet care a avut loc la Academia de Ştiinţe Economice 
a Moldovei, prezidată de dl Grigore Belostecinic, rec-
torul instituţiei. Prieteni, colegi, oameni de cultură au 
venit în această zi să-i aducă cuvinte de drag şi recu-
noştinţă distinsului savant, politician (el fiind unul din-
tre votanţii Declaraţiei de independenţă), monografist, 
scriitor (cu peste zece cărţi la activ), fotograf, Om.

Îi spunem încă o dată: La mulţi ani!, urându-i in-
spiraţie, sănătate, noi cărţi aşteptate de românii de pre-
tutindeni.

„Literatura şi arta”

La portretul lui Vasile Şoimaru

Ajuns la apogeul exprimării Sale în limbajul plastic al ceramicii, 
sticlei şi altor materiale, Mihai Grati este un artist deosebit şi unic 
nu doar în partea de sud-est a României, în Basarabia. Cum a atins 
acest nivel este o enigmă, ci o istorie. O istorie a unui artist pasionat 
venit dintr-o generaţie atinsă de război, foamete, colectivizare, rătă-
ciri sovietice şi ieşire la o  pseudodemocraţie stranie. 

Cu ochii săi verzui, cu suflet şi duh sănătos, cu o energie psiho-
logică inepuizabilă, Mihai Grati absoarbe sumedenii de informaţii 
ale sec. XX, asimilând doar ceea ce consideră esenţial, util şi vital 
în activităţile sale creative. Cândva, pe timpul totalitarismului, el nu 
întruchipa în şamotă sau sticlă drapele, seceri şi ciocane, ca unii. 
Lucrările acestui maestru plin de abnegaţie ţin în fond de o tematică 
civilă naţională şi de o tensiune înaltă de moralitate.

Să urmărim, bunăoară, ce subiecte îl preocupau pe acest poet în-
flăcărat al argilei şi sticlei pornind de la anul 1972 până la acea co-
titură socială abruptă a anilor 1989-1990: “Malanca”, “Căluşarii”, 
“Plai natal”. “Grădina Moldovei”, “Sacul bunelului”, “Amintire de 
satul natal”, “Urbanizare” – toate acestea, şi multe alte denumiri ale 
operelor sale, nu-s pur şi simplu titluri, ci nişte sugestii ale unei per-
sonalităţi omogene şi extravagante cu o concepţie individuală ma-
tură, bazată pe anumite atitudini faţă de lume, viaţă, societate, om, 
natură, Ţara Românească.

Când încerci să cunoşti creaţia acestui superb maestru, volens-
nolens ţi se nasc întrebări de tipul: cum de un artist plastic, un ma-
estru al arta decorative aplicată şi cea monumentală, un expert în 
problemele predării tehnologiei ceramicii, dar şi a artei decorative, 
un foarte bun profesor a ajuns la o atare viziune umană de înaltă 
corectitudine şi desăvîrşire? Cum de a reuşit să îmbine armonios  
două lucruri relativ opuse: ideea, conţinutul, tematica, pe de o parte, 
şi artistismul, măiestria, dibăcia şi perfecţiunea plastică, pe de altă 
parte?

Explicaţia poate fi doar una. Mihai Grati nu e doar un artist 
plastic, ca mulţi alţii. El mai este şi un căutător neobosit de adevă-
ruri. El caută răspunsuri la multe întrebări adresându-se ştiinţei. El 
este de zeci de ani colaborator ştiinţific la Academia de Ştiinţe din 
R. Moldova. Pe lângă toate acestea, el este pedagog cu o vechime 
în muncă impunătoare.

Vorbind despre acest artist, nu este nevoie a sublinia că participă 
activ la diverse expoziţii încă din anii de studenţie. La fel credem 
că nu este necesar să enumerăm (cum deja s-a obişnuit) în câte mu-
zee ori colecţii particulare se află lucrările sale sau în câte ţări a fost 
prezent  cu expoziţii de grup şi personale. Mihai Grati nu este un 
tânăr pentru care toate aceste evenimente au vreo importanţă.

Pentru colegii săi de breaslă, pentru specialişti, pentru amatorii 
de artă decorativă aplicată, pentru receptorii de frumos – un mult 
mai mare interes prezintă activitatea creatoare a acestui maestru. 
Dar mai cu seamă activitatea sa din ultimul deceniu. În perioada 
când s-au lichidat barierele în această secvenţă de timp, s-a produs 
fenomenul Grati, care a zdruncinat toată arta ceramicii şi a sticlei 
din Republica Moldova. Aceasta se explică prin faptul că operele 
sale conţin o anumită încărcătură socială. Prin această trăsătură ele 
au reuşit să corespundă întocmai epocii. Ele chemau la luptă pentru 

dreptate, demnitate naţională, libertate, democraţie, suveranitate.. 
Astfel Mihai Grati creează opere de o valoare general-umană, care 
depăşesc hotarele unei ţări: “Măcelul-89, Timişoară”, “Lacrimi-
le Basarabiei”, “Amarul Transilvaniei”, “Urmele războiului – 92”, 
“Ilie Ilaşcu”, “Pentru limbă şi alfabet” etc.

Putem spune că maes-
trul Mihai Grati este un ar-
tist de o valoare polivalen-
tă, operele sale degajând o 
mare căldură sufletească.

În acest sens este de 
ajuns să cităm impresiile 
lăsate de spectatori în urma 
vizionării expoziţiilor per-
sonale ale marelui nostru 
artist Mihai Grati:

“Am rămas adânc im-
presionat de profunzimea 
gândirii şi de dibăcia mâi-
nilor. Tot ce este prezentat 
aici pare a fi un lucru de 
veacuri.

Până acum credeam că 
un artist plastic pierde timpul în atelierul său şi nu mai ştie ce se 
face în lume. Dar tematica, diapazonul celor expuse aici dovedesc 
că maestrul s-a aflat şi se află în avangardă şi azi, Ştefan Urâtu, pre-
şedinte al Comisiei Helsinki “...

Prin creaţia sa, Mihai Grati exprimă bunăstarea şi ospitalitatea 
poporului nostru, oboseala şi disperarea, liniştea sufletească şi feri-
cirea, dar şi optimismul, speranţa într-o viaţă mai bună, încredere în 
steaua fericirii  plaiului nostru.

La mulţi ani, maestre Mihai Grati!
Ion DAGHI

Mihai GRATI la 70 de ani

Este fraza care-mi suna în urechi încă de 
pe coridoarele Alme-Mater.

E neverosimil faptul că Timpul îşi ia 
ceea ce e al său, dar noi rămânem cu amin-
tirile, ca mai apoi să trecem în memorie 
clipele de neuitat, începând naraţiunea cu 
legendarul A FOST ODATĂ… 

A fost…? De ce la trecut? Nu! În cazul 
acesta va fi oricând. 

Totul a început în holul Facultăţii de Li-
tere a USM, când o văzusem pentru prima 
oară: încărcată ca o albinuţă cu cărţi şi ma-
teriale didactice, cu ochii larg deschişi, cu o 
voce suavă şi un limbaj fluent şi melodios, 
mergând spre Catedra de Literatură şi ex-
plicând ceva unei studente. De atunci m-a 
frapat.

Mai târziu, am cunoscut-o la cursul de 
literatură clasică.

Era doamna Tamara Cristei – profesoa-
ră prin excelenţă, care prin realizările sale 
didactice şi ştiinţifice a reuşit oricând să ne 

copleşească. Ne-a răsădit în suflet sămânţa 
dragostei pentru limba şi literatura română 
şi ne-a învăţat să răspundem demn şi înţe-
lept la întrebările retorice ale vieţii. De la 
domnia sa am învăţat să citim în aştrii ce-
reşti care ne aprind în suflet flacăra Speran-
ţei, a Dragostei şi Sublimului.

Aş vorbi la nesfârşit despre adorata noas-
tră profesoară. Şi vin astăzi, în numele tuturor 
foştilor studenţi, să-i presărăm drumul vieţii 
cu fire de lumină culese din oglinda stelelor 
şi, dacă ne-ar fi cu putinţă, am lua o bucată din 
curcubeu, ca să împărţim frumuseţea lui cu 
doamna profesoară în zilele când este tristă.

La mulţi ani,  scumpa noastră profesoa-
ră! Multă sănătate şi noi realizări! Să vă fie 
viaţa cântec, iar cântecul să fie-o floare.

Cu profund respect, fosta dumneavoastră 
studentă, absolventă a Facultăţii de Litere 

a USM, Rodica GHERASIM
Portugalia, aprilie 2009

La mulţi ani, Veaceslav Ţâbuleac!
Venim cu multe urări de bine şi de sănătate, bucurii şi prosperitate pentru prietenul, co-

legul şi asociatul nostru Veaceslav Ţâbuleac, directorul postului de radio „Vocea Basarabi-
ei”, care astăzi împlineşte 50 de ani. La mulţi ani, dragul nostru, şi multe împliniri pentru 
mai departe. Să dea Domnul ca gândurile tale pentru familie să le vezi realizate, iar proiec-
tele de viaţă şi de neam să îţi aducă mulţumirea pe care vrea să o aibă fiecare om muncitor 
atunci când porneşte un lucru.

 
Din toată inima, Valeriu SAHARNEANU, Efim BÂRDAN

O mare supriză ne oferă lectura volumu-
lui „Citeşte, Ulise, şi plângi”, un ciclu, mai 
bine zis o frescă de sonete quasi-shakespeari-
ene, mânuite cu dexteritate de Valeria Manta-
Tăicuţu. De mult nu am mai avut ocazia să 
parcurgem o carte atât de relaxantă, de bogată 
în imagini proaspete, şi, în acelaşi timp, atât 
de bine plasată în mijlocul unor întâmplări 
cotidiene semnifi cative. Pe autoare o ştiam 
din alte scrieri ca o voce distinctă, dar acum 
avem prilejul să apreciem şi capacitatea sa de 
a organiza şi structura un serial de sonete de 
mare omogenitate, dar fără să piardă nimic 
din diverstiate. Desigur, factorul comun este 
stilul pe care Valeria Manta-Tăicuţu îl stăpâ-
neşte cu măiestria de prestidigitator.

Volumul „Citeşte, Ulise, şi plângi” are 
139 de pagini, cu 130 de sonete (CXXX în 
sistemul numeric roman), repartizate ca-ntr-o 
simfonie neterminată în trei mari şi inegale 
secţiuni: I. Adagie sostenuto; II. Allegretto; 
III. Presto agitato; fi ecare cu câte un citat din 
scrierile lui Valeriu Stancu, care este şi lector 
de carte. (Asta s-a umplut de bani!) Lipseşte 
o a patra parte, scherze, dar satira şi umorul 
sunt difuzate în primele trei.

După o lectură captivantă (allegro... ma 
non tropo), putem afi rma că avem de-a face 
cu o lungă extensie dantescă, printr-un iarma-
roc de imagini şi metafore, dar nu e vorba de 
o coborâre în infern, căci aceasta se afl ă chiar 
la nivelul nostru, şi e mai curând o tragi-co-
medie umană, decât o trecere prin bolgii lipsi-
te de speranţă. Cartea Valeriei Manta-Tăicuţu 
este plină de „stafi de”; vom căuta să-i dăm 
mai des cuvântul.

Ca-ntr-un Aleph borgesian, întâi ne aţin 
calea nişte mări amăgite cu verzi cai de seară 
(p. 6), zămislită-n incest şi prostie/ cetatea îşi 
scuipă râzând salvatorul (p. 6), „la semafor 
aurolaci de gheaţă/ se sparg în mii de fl uturi 
speriaţi/ vitrinele-nfl oresc cu miei tăiaţi/ iar 
moartea-şi sună clopotul în ceaţă/ ...oraşul 

vechi Silen de-a pururi beat/ îşi ţine în lanţ de 
câine scriitorii” (p. 7). 

Oraşul tentacular îi apare poetei (poate pe 
bună dreptate) ca un loc al prăbuşirii, al deza-
măgirii morale: „ruina râde ştirb prin cafene-
le/ găşti de drogaţi se înfruntă prin parcări/ şi 
plouă şi tragic peste ele/ oraşul cel turbat cu 
şapte gări/ lătrat lasciv de noapte cu manele/ 
îşi muşcă din sosiri şi din plecări” (p. 8). 

Intenţia polemică e din ce în ce mai ire-
presibilă, iar imprecaţia se face cu mijloacele 
artei, deci virulenţa ei e mai puţin vulneran-
tă. Poeţii sunt „titani ursiţi să scrie în colivii” 
(p. 30) în timp ce „circarii plâng în poala de 
curvă a puterii... isterizaţi că-n artă nu-i unică 
măsură/ carpeta cu eterna răpire din serai” (p. 
31). Sunt şi sonete unde deatriba nu e blândă 
deloc, poeţii lovesc tare şi fără milă, căci nu-
mai ei ştiu cu adevărat unde e noima.

De fapt, în spatele decorului de carton în 
care se lăfăie oraşul, se ascund eternele su-
perstiţii şi prejudecăţi ale circului uman (ido-
la fori); aşa se explică înverşunarea din unele 
sonete lăsate cu hăţurile libere. În acest car-
naval funambulesc populat de măşti groteşti 
ca-n tablourile lui Hyeronimus Bosch, rătă-
ceşte şi biata poezie, ca un copil orfan neaju-
torat, pus la colţ de toată lumea: „prea multă 
peste lume/ ţinută în frâu de raţiuni pripite/ cu 
spaima etichetelor costume” (p .50).

Există o ţesătură sau o scară de valori scle-
rozate, pe care o aşa-zisă elită intelectuală o 
opune totdeauna oricărei tentative de a merge 
înainte sau de a pătrunde în inima probleme-
lor principale: „nu reuşesc să intru în cetate/ 
oricâţi berbeci aş năpusti în porţi/ curg zmei 
absurzi din turnuri crenelate/ şi mă opresc din 
zid nebunii morţi” (p. 85).

Este posibil să reţinem în acest spaţiu 
limitat toate secvenţele strălucitoare, toate 
fragmentele cu tâlc sau toate formulările care 
ţişnesc din magma cutărui sau cutărui sonet. 
Fervoarea versurilor Valeriei Manta-Tăicuţu 

este nestăvilită, iar anatemele ei nu cruţă nici 
teme mai delicate cum ar fi  cea a credinţei; 
evident, autoarea se afl ă de partea cea bună: 
„cad îngerii în straiul nebuniei/ ne doare în 
cot că a căzut lumina/ şi că-n altare cântă trac-
toriştii/ slăvind curvia morţii şi rutina/ stăm 
drepţi în necuvânt ca autiştii/ şi-n tobele ce 
cadenţează vina/ spre noi religii ne urmăm 
stiliştii” (p. 123).

Nu aceasta este însă preocuparea prin-
cipală a poetei, ţinta către care se îndreaptă 
reproşurile ei întru totul justifi cate. Contra-
dicţia esenţială este între individ cu persoana 
care gândeşte şi cetatea văzută ca un balamuc 
pestriţ şi ilogic, scena unor scălâmbâieli fără 
sens din cele de care se străvede neanturi: „în 
goana mea am prins în plasă fl uturi/ sunând 
răpuşi a odisei scârbite/ în jalnic tropot negru 
de grăbite/ secunde-n mintea nopţii ce n-o 
scuturi/ de vechi polen şi măşti americane/ în 
whisky scofâlcind albastre ţărmuri/ cu pes-
căruşi pictaţi pe vechi alămuri/ nedemne de 
cadenţa din corane/ doar timp pierdut pătat cu 
ceara sorţii/ învârtejind în candele şi strane/ 
un sacru dor mai rece decât morţii/ dau ape în 
sloi în gloate riverane/ cu slava neştiutei guri 
a porţii/ înspre abis căscând poeme vane” (p. 
135).

Am citat acest poem, întâi şi întâi pentru 
frumoasa lui alcătuire, şi apoi pentru că el re-
zumă în mod fericit, după părerea noastră, o 
optică, poate chiar o artă poetică interesantă, 
care exprimă sentimentul de alienare al omu-
lui de cultură faţă de dezinteresul dezastruos 
pe care îl arată societatea. 

Cartea Valeriei Manta-Tăicuţu este o re-
alizare remarcabilă, chiar dacă presupune în 
continuare că Ulise nu şi-a găsit fericirea la 
întoarcerea sa în Ithaca. Se pare, însă, că au-
toarea a găsit totuşi formula cea mai potrivită 
pentru a picta oraşul pentacular şi societatea 
pe care acesta o reprezintă. 

Viorel DINESCU

Poezia Penelopei

Conform DEX-ului, ticul este „o deprindere (neplăcută, ridico-
lă etc.) pe care o capătă cineva în mod inconştient”. Prin extensiu-
ne ticul denumeşte un cuvînt sau o expresie repetată în mod exce-
siv de un vorbitor. Exemplu elocvent în acest sens ar fi conjuncţia 
conclusivă deci, utilizată, de multe ori, în discordanţă cu contextul, 
ceea ce supără auzul. Dacă vorbitorul în cauză ar conştientiza dis-
confortul psihologic al conlocutorului, la sigur ar renunţa la pre-
ferinţa sa exagerată faţă de un cuvînt (expresie). Or, vorba ceea: 
nimeni nu face greşeli din dragoste faţă de ele.

Ticul, aşadar, ţine de subconştient. Ca să te debarasezi de el, e 
nevoie de intervenţia aproapelui tău, care, în mod binevoitor, cole-
gial, te-ar corecta la necesitate.

Ceea ce ne-am propus în acest articolaş e să ajutăm unui jurna-
list de la Radio-Moldova să scape de o deprindere rea: începerea 
fiecărei fraze / propoziţii cu DA.

Orice cuvînt (inclusiv cel folosit corect), dacă e repetat prea 
des, displace sau chiar irită conlocutorul.  

Cu riscul de a obosi cititorul, dar şi din dorinţa de a-l convin-
ge de justeţea celor afirmate mai sus, exemplificăm mai multe (dar 
nu toate!) fragmente de fraze dintr-o emisiune radiofonică din 14 
martie 2009.

1) DA, de asemenea una din atribuţiile birourilor de votare 
este...

2) DA, vom nota faptul că ...
3) DA, de asemenea o precizare ...
4) DA, de asemenea săptămîna aceasta CEC a acreditat ...
5) DA, vom nota faptul că ...
6) DA, o altă problemă a spotului publicitar ar fi ...
7) DA, şi, desigur, cetăţenii Republicii Moldova vor trebui 

să meargă să se verifice  în listele electorale .... 
8) DA, şi aici vom nota că ştampilele vor fi confecţionate ...
9) DA, noi încheiem, stimaţi ascultători ...
Ce tărie de voinţă trebuie să ai ca să audiezi o emisiune în care 

intervievatul (un reprezentant al CEC-ului) vorbeşte incomparabil 
mai bine ca cel care intervievează, adică angajatul Radioului Naţi-
onal, al cărui nume nu pot să-l divulg din simplul motiv că în 2008 
dînsul a fost nominalizat printre cei mai buni zece jurnalişti ai anu-
lui.

De ce oare? 
Place cuiva limbajul de lemn? Domnului V. Todercan, la sigur, 

că-i place. În caz contrar, n-ar accepta agramatismul la Audiovizual.
Ion MELNICIUC,

conferenţiar universitar

P.S. În emisiunea din 21 martie DA a fost repetat de 16 ori.
I. M.

Un tic, pînă la refuz, iritant
Agramatism la Audiovizual

“M-or troieni cu drag aduceri-aminte…”

Căluşarii

Demult, pe când era tânăr de tot, Vasile Şoimaru a fost membru al 
Ansamblului  de Dansuri “Hora” (conducător - Ion Bazatin). Colegii 
de ansamblu au venit să-l felicite şi să-i aducă aminte de gloria de 
odinoară a “Horei”.

MULT înzestrat acest ŞOIMAR
De Domnul miruit cu har:
Economist, istoric, gazetar,
Românii i-a unit plenar
Peste fruntarii, temerar,
Ca un alt Ford, miliardar.

Iar în anale de prier
E-ncununat cu flori de măr
Cel mai avut, cu mulţi fârtaţi
Prin ani ce-i are câştigaţi
Care-i urează: brav ŞOIMAR:

Recenzii
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Este cunoscut faptul că ştiinţa adevărată e aido-
ma unui miracol, iar descoperirile ştiinţifice impre-
sionează la fel, în fiecare etapă a dezvoltării civili-
zaţiei. Însă nu mai puţină uimire şi bucurie creează 
miracolul naşterii unei noi vieţi. 

E o mare fericire să ai posibilitatea de a activa 
într-un domeniu, care îţi oferă momente uluitoare 
de uimire şi înălţare în legătură cu minunea venirii 
pe lume a unei noi fiinţe. Destinul i-a hărăzit acest 
noroc academicianului Gheorghe Palade, obstetrici-
an şi ginecolog, care asistă zi de zi la miracolul re-
petat al vieţii. Soarta, după cum mărturiseşte Dum-
nealui, a fost binevoitoare şi blândă cu el, „medici-
na fiind aerul vieţii mele”. Într-adevăr, destinul i-a 
creat posibilităţi de a se manifesta ca personalitate 
chiar şi pe acele timpuri grele din anii copilăriei şi 
adolescenţei sale. La vârsta de 6 ani este admis la 
şcoala primară din Buiucanii Vechi, suburbia Chi-
şinăului. Încă din copilărie avea o mare atracţie faţă 
de carte. Îi plăcea să citească mult, să zăbovească 
asupra cărţilor, fapt pentru care era lăudat şi de pre-
otul de la biserică, care îi permitea deseori să citeas-
că cu glas tare din cărţile sfinte. 

Absolveşte şcoala medie cu eminenţă la vârsta 
de 16 ani. Probabil, aşa a fost să fie, ca să-şi lege 
destinul de mai departe de medicină: Institutul de 
Medicină, transferat din Kislovodsk, a fost ampla-
sat aproape de Buiucanii Vechi, iar matuşca Mar-
gareta, soţia fratelui său, care  ţinea foarte mult la 
el, tot îl îndemna să devină medic. Fireşte, se înma-
triculează  la Institutul de Medicină, fiind cel mai 
tânăr dintre studenţi. A absolvit Institutul în anul 
1951, la vârsta de 21 de ani, făcând parte din cea 
de-a doua promoţie de medici - „promoţia de aur”, 
care s-a manifestat în mod deosebit prin crearea ba-
zelor sistemului de ocrotire a sănătăţii, ceea ce i-a 
dus faima departe peste hotarele ţării. 

Şeful de catedră, profesorul universitar 
A.Kocerghinski, în comun cu profesorul M.Mihlin, 
şeful Catedrei de biochimie, îi propune viitorului 
savant să efectueze cercetări la una din cele mai 
actuale probleme de pe atunci, dar care rămâne ac-
tuală şi în prezent – interrelaţia dintre făt şi organis-
mul mamei. Rezolvarea ei necesita noi abordări şi 
metode de studiu. În acest scop Dumnealui a fost 
nevoit să plece la Moscova, pentru a însuşi metoda 
izotopilor, care pe atunci era pe cale de a se afirma. 
Întorcându-se la Chişinău, organizează crearea în 
cadrul institutului a Laboratorului de izotopi, unde 
îşi realizează teza de doctor în ştiinţe „Schimbul de 
fosfor la mamă şi făt (studiu experimental cu utili-
zarea fosforului radioactiv 32”), pe care o susţine cu 

brio în anul 1958. Activitatea ştiinţifică, didactică şi 
practică deja în anul 1959 îi crease o înaltă autorita-
te printre colegii de breaslă. Astfel, în acest an este 
desemnat specialist principal în obstetrică şi gineco-
logie al Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldo-
va. Studiind problema privind acordarea serviciilor 
medicale în domeniul ginecologiei, Dumnealui s-a 
confruntat cu o infecţie parazitară – toxoplasmoza, 
care afecta dezvoltarea fătului în timpul sarcinii. 
Fiind responsabil de acordarea serviciilor medicale 
ginecologice, era şi firesc să-şi axeze atenţia asupra 
acestei probleme. Elaborează o concepţie nouă pri-
vind diagnosticul şi tratamentul maladiei provocate 
de toxoplasmoză. Demonstrează semnificaţia re-
acţiilor imune în stoparea maladiei toxoplasmice, 
toxicitatea preparatului Daraprim, folosit pe larg în 
tratamentul acestei infecţii. 

Investigaţiile complexe, efectuate în perioada 
1963-1966, i-au permis de a argumenta o nouă me-
todă de tratament, a evidenţia simptomatica acestei 
maladii şi a determina cauzele ce conduc la afec-
tarea fătului. Aceste realizări au fost generalizate în 
teza de doctor habilitat „Diagnosticul şi tratamen-
tul toxoplasmozei în obstetrică”, pe care o susţi-
ne în 1966.  Lucrarea a trezit un mare interes atât 
pentru Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova, 
cât şi Ministerul Sănătăţii al fostei URSS, care l-a  
invitat pentru a prezenta un raport specialiştilor din 
domeniul obstetricii şi ginecologiei. Ulterior, este 
desemnat în calitate de specialist în această proble-
mă, care trebuia să ofere consultaţii în cazurile mai 
complicate de decurgere a maladiei. Activează în 
funcţia respectivă pe parcursul a 26 de ani. 

Peste un an i se conferă titlul didactic de profe-
sor universitar, devenind cel mai tânăr profesor în 
domeniul obstetricii şi ginecologiei din ex-URSS. 
În 1967, la vârsta de 38 de ani, este desemnat în 
funcţia de şef al Catedrei obstetrică şi ginecologie. 
Aici creează un anturaj de adepţi consolidaţi, care 
au contribuit la pregătirea cadrelor de calificare în-
altă. 

Interesele ştiinţifice nu s-au limitat la cercetă-
rile efectuate în cadrul tezelor de doctor în ştiinţe 
şi doctor habilitat. Dumnealui este preocupat şi de 
studierea fiziologiei şi patologiei sistemului feto-
placentar. Pentru prima dată în obstetrică stabileşte 
rolul şi semnificaţia lichidului amniotic în menţi-
nerea homeostaziei sistemului feto-placentar şi în 
reflectarea diferitelor patologii obstetricale. Acest 
studiu a creat posibilitatea de a prelungi sarcina în 
cazurile ruperii premature a pungii amniotice prin 
substituţia conţinutului amniotic cu soluţie fiziolo-
gică, de a maturiza fătul şi de a preveni infectarea 
uterină a acestuia. 

În baza cercetărilor efectuate pentru prima dată 
în ţară la sfârşitul anilor ´60 a fost introdusă în prac-
tică o nouă metodă de intervenţie intraamnională, 
transcervicală de întrerupere a sarcinii, care se uti-
lizează până în prezent în clinicile obstetricale atât 
din ţară, cât şi din statele-membre ale CSI.   

O altă problemă ştiinţifică, studiată de către 
acad. Gh.Palade, constituie patogenia, clinica şi di-
agnosticul tumorilor benigne uterine. În urma aces-
tor cercetări au fost formulate indicaţii de tratament 
conservativ şi operativ şi a fost propusă în debut  o 
nouă metodă de tratament nehormonal al miomului 
uterin, ceea ce a permis reducerea intervenţiilor chi-
rurgicale în cazul acestei patologii. Rezultatele cer-
cetărilor au fost oglindite în monografiile „Patoge-
nia, clinica şi tratamentul miomului uterin” şi „Te-
rapia conservativă a bolnavilor cu miom uterin”. 

Sunt bine cunoscute metodele de diagnostic şi 
tratament, propuse de Domnia sa, privind controlul 
permeabilităţii trompelor uterine cu ajutorul ultra-
sonografiei; de tratament al sindromului coagulă-

rii intravasculare diseminate a 
plasmei congelate; de diagnos-
tic şi tratament al hemostazei 
în perioada sarcinii şi naşterii; 
ceea ce a redus considerabil 
cazurile de deces la naştere etc. 
Au fost perfecţionate metode-
le endoscopice în ginecologie, 
inclusiv cea laparoscopică, şi 
operaţiile cezariane în cadrul 
naşterilor premature.  

În 1993, graţie semnifica-
ţiei activităţii sale ştiinţifice, 
organizatorice şi practice, prof. 
univ. Gh. Palade este ales în 
calitate de membru titular (aca-
demician) al Academiei de Şti-
inţe a Republicii Moldova, fără  a parcurge etapa de 
membru corespondent. 

În cadrul Academiei de Ştiinţe, acad. Gh.Palade 
a creat Centrul de Cercetări Medicale şi Socio-De-
mografice ale Familiei, care efectuează cercetări 
privind studierea evoluţiei proceselor demografice, 
de îmbătrânire a populaţiei, evoluţia instituţiei fa-
miliei, toleranţa etnică, socializarea adolescenţilor 
etc.  Realizările ştiinţifice, obţinute în urma investi-
gaţiilor, au fot generalizate în monografia „Familia: 
probleme sociale, demografice şi psihologice” şi 
trei culegeri de lucrări ştiinţifice.  

Academicianul Gh.Palade este fondatorul unei 
şcoli ştiinţifice, constituite din 30 de doctori în şti-
inţe şi doctori habilitaţi, care activează atât în ca-
drul Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie 
„N.Testemiţeanu”, cât şi în alte instituţii medicale. 

Este autorul a peste 400 de lucrări ştiinţifice, 
inclusiv 15 monografii. Cele  4 manuale de gineco-
logie şi obstetrică sunt de mare utilitate în instruirea 
medicilor specialişti de performanţă. 

Academicianul Gheorghe Palade s-a manifestat 
nu numai ca savant redutabil, organizator chibzuit 
al serviciilor medicale, dar şi ca medic cu măiestria 

de a dărui căldură, cu dorinţa de a face bine seme-
nilor săi, fără să aştepte vreo recompensă. Activi-
tatea sa ştiinţifică, organizatorică şi practică a fost 
înalt apreciată atât în ţară, cât şi peste hotare. Este 
distins cu Ordinul Republicii şi cu alte distincţii de 
stat. A fost ales în calitate de membru al colegiilor 
de redacţie ale diferitelor reviste medicale interna-
ţionale şi de membru de onoare al diferitor societăţi 
ştiinţifice internaţionale. 

Cu ocazia împlinirii onorabilei vârste de 80 de 
ani, Vă dorim din suflet, domnule academician, ca 
norocul hărăzit de soartă să Vă însoţească şi în con-
tinuare pentru a retrăi din plin şi cu dăruire de sine 
miracolul neîntrerupt al vieţii. 

Acad. Gheorghe DUCA 
Acad. Teodor FURDUI

Măiestria de a retrăi miracolul unei noi vieţi
(Academicianul Gheorghe Palade la cea de-a 80-a aniversare) 

Un eveniment 
editorial

Apariţia celor două volume de obstretică, 
„Bazele obstetricii fiziologice” – vol. 1 şi „Ob-
stretica patologică” – vol. II, constituie un au-
tentic eveniment editorial.

Tratatul, redactat într-un stil clar, concis, 
cu o iconografie foarte sugestivă şi cu un înalt 
conţinut ştiinţific, se adresează în egală măsură 
studenţilor, medicilor rezidenţi şi specialiştilor 
în obstretică şi ginecologie.

Acad. Vartej PETRACHE,
membru titular al Academiei de Ştiinţe 

Medicale din România

În momentul actual, o carte medicală are o 
viaţă scurtă de câţiva ani, datorită faptului că evoluţia ştiinţifi-
că, progresul medicinei este foarte rapid. Aceste două manuale, 
„Bazele obstetricii fiziologice” (vol. 1) şi „Obstretica patologi-
că” (vol. II), autori acad., prof. dr. Gheorghe Paladi şi prof.dr. 
Olga Cerneţchi, se pare însă că vor avea o viaţă foarte lungă, 
constituind un reper de cunoştinţe şi îndrumare pentru multe 
generaţii. Aceasta pentru că abordează problemele medicinei 
de specialitate, anticipând multe subiecte care vor constitui 
baza unor noi cuceriri ştiinţifice şi practice din viitor.

Acad. Vasile LUCA,
Bucureşti

Dragul meu coleg!
Sunt mulţi ani de când ne leagă sentimente deosebite şi este 

pentru noi o satisfacţie deosebită că încă din primii ani ai rela-
ţiilor noastre colegiale, am intuit drumul strălucit pe care l-aţi 
străbătut ca să ajungeţi la o recunoaştere unanimă a meritelor 
D-voastră ca medic, profesor, savant şi cetăţean greu de egalat 
nu numai în ţara D-voastră.

Participările D-voastră la numeroase Congrese Internaţio-
nale au dus faima ştiinţei obstetrice şi a ginecologiei pe toate 
continentele lumii. Cunoaştem bine succesele pe care le-aţi ob-
ţinut atât teoretic, cât şi practic, în domeniul obstetricii şi gine-
cologiei autohtone. Ele au fost înalt apreciate încă din anii tine-
reţii, în cadrul Primului Congres al Medicilor Obstetricieni din 
Republica Moldova din anul 1969, unde am avut şi eu onoarea 
să particip, împreună cu renumitul savant prof. E. Aburel.

Mă mândresc că mă consider printre cei care V-au privit 
întotdeauna cu admiraţie şi s-au bucurat să fie primiţi pe lista 
prietenilor de suflet ai D-voastră. Primiţi din partea mea asigu-
rarea în continuare a celor mai bune sentimente.

Cu ocazia jubileului D-voastră, Vă doresc să Vă bucuraţi şi 
în continuare de ani mulţi şi sănătate deplină spre bucuria celor 
are Vă iubesc.

Gânduri de suflet de la
prof. Traian REBEDEA, Bucureşti  

Vă admir din momentul primei noastre întâlniri, când v-aţi 
accentuat numele moldovenesc vizavi de cel rusesc. Cred cu 
desăvârşire că cel mai înalt succes al unui om este dobândirea 
propriilor realizări – confirmate prin nume şi nu prin titluri şi 
poziţii.

Dincolo de medicină „pură”, pe dl academician Gheorghe 
Palade de mai mulţi ani îl preocupă în mod deosebit tendinţe-
le de evoluţie a proceselor demografice din ţară şi din lume: a 
studiat situaţia şi a dat alarma când a observat o scădere îngri-
jorătoare a natalităţii, o creştere nestăvilită a ratei mortalităţii, 
speranţa de viaţă fiind redusă până la cote periculoase. A ana-
lizat şi a caracterizat din punct de vedere ştiinţific daunele ire-
cuperabile ale proceselor migraţioniste. A convocat conferinţe 
ştiinţifice, a lansat câteva culegeri de articole, care au analizat 
profund starea de lucruri din procesele demografice.

Acad. Andrei ANDRIEŞ, 
AŞM

Dar de la 
Dumnezeu

E minunat că Domnia sa a ştiut a-şi dezvolta cu 
multă pricepere şi devotament harul şi darul pe care-l 
are de la Dumnezeu.

Meritul dumisale este mare – a ştiut, a reuşit să  
pună ramura pe picioare. Un sfert de veac a fost pe 
post de specialist principal al Ministerului Sănătăţii – 
aici s-au evidenţiat calităţile sale organizatorice incon-
testabile. Apoi a pus mult suflet la pregătirea generaţi-
ilor noi de obstetricieni şi ginecologi – iarăşi o muncă 
colosală. Numai eu ştiu câtă energie şi frământări a 
depus el pentru a convinge autorităţile locale şi cele 
unionale. Eram rector, apoi un timp parlamentar fiind, 
am sesizat aceste eforturi ale dumisale. Este omul pe 
care îl doare mizeria din sistemul medical, de aceea a 
venit (şi vine) cu sugestii, idei de îmbunătăţire a situ-
aţiei. E omul care s-a consumat pentru alţii şi istoria 
trebuie să memorizeze, să păstreze aceste adevăruri. 
Acad. Gh. Palade s-a înscris în propăşirea ramurii, în 
istoria specialităţii ca un vrednic şi adevărat pilon; de 
la el cei de azi, dar şi cei de mâine, au ce învăţa. E un 

om cu un larg diapazon de interese; poate 
să-şi spună cuvântul, să vină cu idei proas-
pete în diverse direcţii de cercetare, în di-
ferite sfere de aplicare practică.

D-lui a pregătit sute de specialişti în 
republică, a fondat o minunată şcoală în 
obstetrică şi ginecologie – ce şi-ar mai 
putea dori?! Spiritul său de inovaţie l-a 
ajutat mereu să avanseze în activitatea de 
cercetare – în ultimii ani conduce o unitate 
ştiinţifică de mare importanţă – Centrul de 
Cercetări Medicale şi Socio-Demografice 
ale Familiei din cadrul AŞM. A fost la un 
for internaţional de la New Delhi (India) 
şi a prezentat, în consecinţă, un excelent 
raport la prezidiul Academiei, dovedind că 

de un atare centru avem absolută nevoie şi noi.
Reuşeşte să fie omniprezent şi la spital, ca şi în 

blocul operator. Pentru dumnealui gândirea clinică e 
ca un har dumnezeiesc, e permanent în căutări, ve-
nind cu analize – folosindu-se de teză, antiteză, sin-
teză. Gândirea sa filosofică îi ajută să selecteze utilul, 
să procedeze cât mai corect în diverse circumstanţe. 
Prin tot ce a făcut şi face, acad. Gh. Palade a dove-
dit cu prisosinţă că este un doctor clasic-modern, un 
virtuoz al specialităţii, cum l-a apreciat şi fratele meu 
Nicolae.

E o dovadă a omului împlinit. De aceea vin cu 
multe-multe urări de bine pentru acest om şi specia-
list. Toată splendoarea florilor din această primăvară 
vine astăzi în casa Dvs., dragă coleg!!!

Acad. Vasile ANESTIADE

A creat o veritabilă şcoală ştiinţifi că...

De când ne cunoaştem, am văzut în academicianul Gheorghe Palade un om 
cu multă bunătate în suflet, cu deosebită verticalitate în comportament, fapt ce 
m-a făcut să-i port mereu stima, să-l caut şi să-l simt de prieten.

A muncit cu osârdie în medicină, continuă să trudească aici, şi-a dobândit 
prin eforturi şi talent un loc deosebit în branşa sa, a pregătit mai mulţi discipoli, 
ţine peste o jumătate de secol prelegeri în faţa studenţilor, rezidenţilor. Este un 
om cunoscut în lume, cred eu, dar puţini cunosc că Domnia sa a redactat Ma-
rea enciclopedie sovietică, ediţia a II-a, la capitolul obstetrică şi ginecologie. 
Este redactor al acestui capitol, lucru încredinţat de către Moscova doar celor 
mai performanţi specialişti şi savanţi...

Oriunde am activat, fie în raion sau la Guvern, mi se adresau mulţi cunos-
cuţi, prieteni să-i ajut să ajungă la doctorul Gheorghe Palade. Era deja cunoscut 
în domeniul său, dar nu oricine îndrăznea să-l deranjeze. Mi-amintesc un caz de 
la Hânceşti: era într-o situaţie foarte grea fiica Eroului Muncii Socialiste Ermu-
rache, preşedintele gospodăriei agricole din Mingir. Avea diabet zaharat foarte 
pronunţat şi-i era în pericol naşterea. Pericol pentru mamă şi pentru copil: l-am 
sunat noaptea la ora trei din raion şi l-am rugat să intervină. Mi-a spus: „Chiar 
acum chem un taximetru şi plec la spital”. După ce s-a sfârşit totul cu bine, m-a 
sunat la Hânceşti şi mi-a spus rezultatul, fiind bucuros că a reuşit să facă de cu 
zori un bine...

Alt caz mai proaspăt: eram ambasador al Republicii Moldova la Bucureşti 
şi într-o seară mi se adresează un colaborator (actualmente fost ambasador în 

Polonia – Eugen Carpov). L-am văzut foarte îngrijorat de starea în care se afla 
soţia sa – avea probleme foarte serioase cu graviditatea. I-am spus să plece re-
pede la Chişinău şi să-l caute pe un om de mare omenie, Gheorghe Palade. Ia-
răşi am îndrăznit să-l deranjez pe dl academician.

Să vină la mine, că-l aştept şi-l voi ajuta neapărat, mi-a spus.
La 6.00, când trebuia să-i nască soţia, l-a sunat pe academician acasă, cu 

condiţia că vine cu maşina să-l ia la spital. „Nu trebuie, chem de urgenţă un 
taxi!” – a spus dumnealui...

N-a luat nici în primul, nici în al doilea caz un bănuţ. A putut să-şi răscum-
pere măcar cheltuielile pe taxi – nimic! I-au fost de ajuns mulţumirile şi bucuria 
de pe feţele mamei, tatei, fătului. E un om de mare omenie.

De când îl cunosc, nu am văzut să balanseze, să facă „echilibristică” dintre 
două maluri – are verticalitate şi demnitate. E om curajos, principial: când Ni-
colae Testemiţeanu căzuse în dizgraţie pe nedrept, el a avut permanent o atitu-
dine bine definită, fermă, rămănând alături de el la bine şi la greu.

Dl academician Gheorghe Palade, aşa cum a trăit în apartamentul său mo-
dest de 50 de ani, şi azi locuieşte în el. Nu are bogăţie. Cea mai mare bogăţie a 
Domniei sale este exprimată prin faptul că a salvat viaţa a mii şi mii de copii, 
a mii şi mii de mame! La 37 de ani era deja dr. habilitat în medicină, profesor 
universitar. Titlul de profesor se acorda pe atunci la Moscova, la Consiliul de 
Miniştri al URSS.

A fost consultant la Ministerul Sănătăţii al URSS – acest fapt vorbeşte des-
pre foarte multe. A fost mulţi ani ginecologul principal al Ministerului Sănătăţii 
al RM. Anume datorită iniţiativelor lui Gh. Palade s-au făcut maternităţi în ma-
joritatea satelor şi s-a consolidat baza materială a celora din centrele raionale şi 
din oraşe. Împreună cu Nicolae Testemiţeanu, dl profesor Gh. Palade a făcut 
foarte mult pentru acordarea asistenţei specializate în obstetrică şi ginecologie. 
Luaseră avânt ambulatoarele speciale – foarte comode pentru săteni. Pentru 
acea muncă, N. Testemiţeanu a obţinut Premiul de Stat în domeniul ştiinţei.

Dl Gh. Palade este şi un familist deosebit. Soţia sa, Valentina, este extraor-
donară – modestă, a terminat Institutul Agricol, apoi Institutul de Stat de Medi-
cină. Dacă academicianul Gh. Palade trăia în altă ţară, având asemenea capa-
cităţi, profesând această specialitate, fiind un asemenea om iubitor de muncă 
– ajungea nu milionar, ci miliardar!

Însă modestia dumisale acoperă întotdeauna meritul, fără să-l ascundă to-
tuşi. Aşa-i este firea: chiar de se închină, dumnealui nu se pleacă. Are conştiinţa 
că şi faima rugineşte, dacă n-o faci să strălucească prin muncă în fiece zi. 

Grigore EREMEI,
ex-prim-viceprim-ministru, ambasador

Faimă obţinută prin muncă
Am lucrat odinioară împreună, vai, cât dinamism, 

zbucium, căutări, deplasări: dl ministru N. Testemiţeanu 
avea mare încredere în dumnealui, îi plăceau propune-
rile, sugestiile sale făcute pentru ameliorarea situaţiei 
din teritoriu – se lucra în ritm sporit, cu randamentul 
cuvenit. Ziceam că pe toate le face bine, dar, ca medic 
clinicist, sunt convins, este un fenomen. Aici e ca peşte-
le-n apă: chiar dacă uneori aveam opinii contradictorii, 
se dovedea, până la urmă, că tot dumnealui are dreptate. 
În rarele cazuri, când şi eu aveam dreptate, se conforma 
imediat, nu ţinea nici un fel de ranchiună pentru aceasta. 
Mai rar aşa chirurg ca dumnealui, şi-a dovedit cu priso-
sinţă buna pregătire şi marea îndemânare în acest dome-
niu. Astăzi e mai complicat puţin: pacienta îşi alege sin-
gură chirurgul, de aceea are berechet de lucru...

Datorită felului său mărinimos de a fi, capacităţilor 
sale organizatorice, Domnia sa a creat o veritabilă şcoală 
ştiinţifică, acordând o deosebită atenţie studierii fiziolo-
giei şi patologiei sistemului feto-placentar. Ca rezultat, a 
fost propusă concepţia despre sistemul feto-placentar ca 
un sistem biologic unic de tip închis. Au urmat şi alte in-
vestigaţii serioase, finisate cu publicarea unor studii de 
rezonanţă. Determinând activitatea funcţiilor endocrine, 
bunăoară, ale mamei şi fătului în timpul naşterii, Dom-
nia sa a formulat o concepţie nouă de stres şi adaptare, 
care spune, a priori, că rezultatul naşterii, în mare măsu-
ră, depinde de funcţia complexelor endocrine sus-numite. 
Dar câte alte lucruri cercetate multilateral şi cu rezultate 
evidente au la activ discipolii dumisale. Trei simpozioane 
în cadrul catedrei şi trei monografii ale dlui acad. Gheor-
ghe Palade au abordat, spre exemplu, problema miomului 
uterin...

Ceea ce se făcea aici, acasă, era bine, dar dumnealui 
a înţeles că ştiinţa trebuie să fie internaţionalizată, între-
prinzând eforturi evidente pentru o colaborare intensă cu 
mai multe centre ştiinţifice prestigioase. Şi-a încununat 
ampla colaborare cu diverse personalităţi ştiinţifice din 
domeniul respectiv, printre care acad. L.Persianinov, acad. 
D.Zasuhin, prof. E.Vihleaeva, acad. V.Kulakov, prof. A. 
Kiriuşcenko – din Moscova; acad. M. Petrov-Maslakov 

(din Sankt-Petersburg), acad. N. Bakşeev (Kiev), profeso-
rii Ivan şi Valentin Hruşcenko (Harkiv), prof. V. Sadaus-
kas (Kaunas), prof. I. Zakirov (Samarkand), prof. E. Abu-
rel şi T. Rebedea (Bucureşti), prof. C. Gavrilescu şi acad. 
N. Negură (Iaşi), prof. R. Klimek (Polonia), prof. Rochet 
şi prof. Sirerop (Franţa), prof.Sakamoto (Japonia) şi mulţi 
alţii. Toţi aceştia au contribuit în bună parte la obţinerea 
bunelor rezultate în domeniul ştiinţific de către Domnia 
sa, acad. Gh. Palade şi discipolii săi.

Obstetrica şi ginecologia sunt un izvor nesecat de idei 
ştiinţifice. Dl acad. Gheorghe Palade, dotat cu un spirit 
critic clarvăzător, cu o intuiţie ce rezultă din erudiţia me-
dicală generală, împreună cu colaboratorii săi, a adoptat 
multe idei, concepţii, care ulterior aveau să devină un 
vast program de dezvoltare a ocrotirii sănătăţii mamei şi 
copilului. Echipa sa de cercetători realiza cu demnitate 
sfaturile profesorului, prezentându-l pe dumnealui ca pe 
una din marile noastre notorietăţi ştiinţifice şi conducător 
de şcoală. Din această şcoală fac parte circa 30 de doctori 
în ştiinţe medicale, o pleiadă de organizatori ai asistenţei 
medicale a mamei şi copilului, precum şi numeroşi prac-
ticieni, medici de înaltă calificare. 

Petru ROŞCA, 
dr. hab. în medicină, prof. univ.

La Congresul Mondial al Medicilor Obstetricieni-Ginecologi, 
împreună cu profesorul Eugen Aburel (România), 1973

În India, la invitaţia preşedintelui statului, Shastri

În timpul unei operaţii

Cu colegi de Catedră şi discipoli ai săi
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Colţul roşu

S-a stins lumina unei stele
La 9 mai se împlinesc 40 de zile de când a 

închis ochii pentru totdeauna cel care a fost Mi-
hai Benzin. A plecat la cele veşnice în plină 
viaţă,când putea să mai facă încă atâtea lucruri 
frumoase pe acest pământ.

Întreaga viaţă şi-a consacrat-o pământului. De 
cum a  absolvit Universitatea Agricolă din Chişi-
nău, a venit în satul său natal, Trebujeni, raionul 
Orhei, unde şi-a început activitatea de muncă în 
calitate de inginer mecanic, lucrând până în ulti-
mele clipe ale vieţii sale. Aici a învăţat abecedarul 
gliei şi arta de a creşte pâinea cea de toate zilele. 
Această meserie sfântă le-a cultivat-o şi multor 
consăteni,care astăzi îi sunt adânc recunoscători.

El a plecat subit din viaţă,lăsând îndurerate 
inima soţiei sale, Ala, şi celor doi copii, Andrian 
şi Oxana. Fără Mihai satul Trebujeni a rămas mai 
pustiu şi mai sărac.

Pe ultimul său drum l-a plâns codrul din faţa casei părinteşti pe care l-a mângâiat cu pri-
virile sale blânde în toate anotimpurile anului,l-au plâns izvoarele şi fântânile pe care le-a 
purtat de grijă pe parcursul vieţii. El a avut o viaţă scurtă,dar plină de zbucium şi frământ. 
Timpul a doborât la pământ încă un stejar viguros din Codrii Orheiului. A fost un om de 
o demnitate şi onestitate mai rar întâlnită. A plecat dintre noi cu demnitate îndeplinindu-şi 
datoria precum spunea şi bătrînul nostru cronicar Ioan Neculce: „ Omul trebuie să lase pe  
pământ 3 lucruri  frumoase: să sădească un pom,să dea viaţă unui copil şi să construiască o 
casă. Deşi a trăit puţin, el le-a făcut pe toate.

Lui îi aparţine şi marele merit în ceea ce  priveşte dezvoltarea turismului rural în Repu-
blica Moldova. Anume familia Benzin a deschis printre primii fereastra Moldovei în dome-
niului acestui gen de turism în luna mai 2002 în gospodăria lor a fost deschisă prima pen-
siune agroturistică „La Casa din Luncă”, care a adus departe  de hotarele Moldovei faima 
satului Trebujeni.

El a plecat în eternitate ca să ne vegheze din ceruri pe noi,cei rămaşi pe pământ,cum 
gospodărim,cum ne punem copiii la cale.

Îi vor duce mereu dorul holdele de grâu date în pârg,vor lăcrima primăvara devreme 
coardele viţei-de-vie şi teascul din curtea părintească. Va suspina adânc portiţa de la intrare 
în gospodărie,fiindcă nu-i va mai simţi căldura mâinii de gospodar.

Înălţat la cer, Dumnezeu să te aibă în pază, dragă Mihai!

Pavel BUJOR

Duminică, după slujba oficiată de soborul de preoţi de la Cate-
drala Mitropoliei Basarabiei Sfânta Teodora de la Sihla, trecând pe 
lângă masa unde, înconjurat de liliac, narcise şi lalele se află por-
tretul din care privesc la lume de dincolo de veşnicii ochii dureros 
de dragi ai celui mai iubit de către noi toţi poet, care a cântat şi a 
plâns deopotrivă fiinţa cea mai scumpă, care a admirat şi a ridicat la 
rang de zeiţă chinuita femeie, care a zburdat, luându-se de mâini cu 
picii, prin ani, spre cea mai fermecătoare vârstă. Sunt ochii poetului 
pentru care Basarabia a însemnat pământ sfânt,  pe care l-a sfinţit cu 
agheasma cuvântului, pentru a-l spăla de profanarea cizmei muscale, 
precum preotul cu apă sfinţită şi tămâie, pământ durut, ale cărui răni 
le oblojea cu versul, şi pe ai cărui oamenii îi punea în loc de sfinţi în 
rame de icoană, sărutându-le lacrima.

Supusul, dar şi regele poeziei, Poetul Grigore Vieru, dragul 
nostru Poet, astăzi ne priveşte insistent din paginile volumelor, iar 
noi auzim cum ne întreabă dacă pătrundem până la capăt ceea ce 
a vrut să ne spună în ele, dacă ne facem crez şi normă de viaţă 
marea dragoste purtată pământului lăsat nouă de Domnul ca să 
fim stăpâni pe el. 

La Biserica Sfânta Teodora de la Sihla Poetul Grigore Vieru îi 
întâlneşte pe toţi cei care trec pragul. Duminica trecută, după slujbă, 
oprindu-mă pentru o clipă în faţa portretului care se aseamănă tot 
mai mult cu o icoană (har părintelui Ioan Ciuntu pentru gestul său), 
încât, închinându-te sfinţilor, simţi cum mâna ţi se ridică spre frunte, 
atunci când ajungi în dreptul lui, brusc m-am cutremurat toată: i-am 
auzit desluşit vocea:

-  Ce mai faceţi, dragilor, fără de mine? 
Întrebarea pe care am auzit-o de bună seamă, venea lină precum 

lină îi era rostirea. Am privit tulburată chipurile oamenilor din jur să 
mă asigur dacă au auzit şi ei glasul divin. 

„Dragule Poet, de ce mi-ai adresat această amară întrebare? Oare 
să nu ştii că fără de măria ta ne e foarte greu? De ce te-ai dus din-
tre noi la vreme de restrişte? Sau poate, totuşi, nu te-ai dus, ci te-au 
dus? Dacă ai şti, bunule Poet, ce multă nevoie au copilaşii noştri de 
tine anume acum?” 

Am vrut să îngenunchez, dar până la Înălţare în biserică se stă 
în picioare, de aceea am rămas stană de piatră în faţa Poetului şi a 
Tatălui Ceresc căruia i-am spus că Grigore Vieru este ofranda cea 
mai grea pe care i-a adus-o poporul nostru şi fără de care suntem ca 
o corabie aruncată în mijloc de mare şi fără de cârmaci pe vreme de 
furtună.

„Domnule Poet, copilaşii cruzi, ca verdele fraged al primăverii, 
fără de ocrotirea ta, fără de îndemnul tău, sunt păsări cu o singură 
aripă. Dacă ai şti ce frumoşi sunt copiii noştri când îţi aduc onorul 
pe care-l meriţi pentru că versul tău a însemnat adevăratul izvor din 
care au sorbit metafore care le-a luminat copilăria şi le-a deschis 
ochii. I-am văzut pe unii dintre ei, dragule Poet, cum îşi exprimau 
dragostea şi respectul pe care le meriţi în noaptea de Înviere. Era 
cam între ora unu şi două de noapte. În preajma locului unde te 
odihneşti stăteau tineri cam de 14-15 ani care ţi-au adus Lumină din 
Lumină, ca să-ţi lumineze amintirea. Stăteau tăcuţi, privind flacăra 
ce ardea în aer liber, cu gând că ea va ajunge la tine, şi ca o curea de 
transmisie, îţi va aduce şi gândurile noastre de bine. Era încântător 
să vezi cum grupuri de copii, care au participat la slujba de înviere, 
nu se grăbeau la baruri şi discoteci, dar, rând pe rând, îşi îndreptau 
paşii spre locul unde ştiu că te vor găsi de acum încolo, cum te cău-
tau cu privirea printre flori şi coroane. Aceştia erau neîndoielnic cu 
toţii copiii crescuţi de Albinuţa şi de Abecedarul matale. 

Dragă Poet, bucură-te acolo unde te găseşti, că ai educat copii 
care nu suportă să fie minţiţi nici ei şi nici părinţii lor. Ei nu cunosc 
ce înseamnă laşitatea. Tocmai de aceea, când au înţeles că forţe os-
tile urzesc planuri de răpire a viitorului lor, au ieşit în stradă să-şi 
apere dreptul de a trăi într-un stat liber şi cu adevărat democratic, în 
care principiul de bază al conducerii lui să fie bunăstarea poporului.

Astăzi, când Basarabia este „suită din nou pe cruce”, iar călăii ei 
stau gata s-o bată în cuie, avem nevoie de matale, cel pe care te-am 
avut întotdeauna, de acel Grigore Vieru care îndemna la neclintire, 
căci pe cât de firav păreai, pe atât de titanic deveneai când vremuri 
tulburi se abăteau asupra noastră. Ori de câte ori era nevoie, te fă-
ceai munte neclintit, în spatele căruia ne simţeam în siguranţă, opu-
nându-te viforului negru; deveneai vulcan, aruncând lavă în calea 
urgiei. Cuvântul tău, dragă Poet, era Tunetul la auzul căruia se cu-
tremura Balaurul cu limbile roşii, avântate în vânt ca săbiile, dornice 
de a zbura capetele celor de nu se vor robii lui. La auzul Glasului 
Tău, ursul se ascundea în bârlog.

Dragule poet, visurile noastre, încetul cu încetul, fără de cârma-
ciul Grigore Vieru, ar putea să moară. Dacă mor acum, ele s-ar putea 
întâmpla să nu mai învie. Cel puţin pentru restul vieţii cât ne-a mai 
rămas să facem umbră pământului.

Bunule Poet, roagă-l pe Tatăl Ceresc să ne dea puteri, să facă ast-
fel ca moartea ta să nu fie zadarnică, dar prin ea să reuşim să ne ridi-
căm din cenuşă, să nu cădem pradă  ştreangului care pluteşte în aer. 

…Acum nu pot să afirm cu siguranţă dacă i-am auzit aievea vo-
cea Poetului, sau poate a vorbit glasul intern propriu fiecăruia dintre 
noi, dar eu asta i-am spus, căci nu puteam să pun cele auzite pe sea-
ma neştirii şi, întorcându-mă, să plec pur şi simplu. 

Sau poate aveam nevoie pur şi simplu să-i spun toate astea, fi-
indcă de la biserică urma să merg la mitingul dedicat presei libere 
mondiale, care a avut loc în aceeaşi duminică în faţa Teatrului de 
Operă şi Balet, unde neapărat, dacă ar fi fost Poetul în viaţă, ar fi 
vorbit. Ar fi îmbărbătat. Ar fi îndemnat la neîmpăcare cu minciuna, 
cu ameninţările, cu constrângerile. Ar fi tunat. Ar fi fulgerat…

Fiindcă Grigore Vieru a fost un temerar. Şi niciodată temător. A 
dispreţuit laşitatea. A detestat laşii şi semănătorii de ură şi groază. 

Mereu l-a lăudat pe Domnul, şi mereu a crezut în ziua ce va să 
vină fiind convins că neapărat va fi mai luminoasă şi mai a noastră. 

Raisa CIOBANU

De vorbă cu Poetul Grigore Vieru

Relativ recent, mai mulţi membri ai 
Consiliului Forului Democrat al Ro-
mânilor din Moldova au avut o întâlnire 
cu doi deputaţi din Parlamentul Estoniei: 
Mart Jussi, membru al Partidului Verzilor 
din Estonia, locţiitor al preşedintelui comi-
siei pentru ecologie, şi Aleksei Lotman, 
locţiitor al preşedintelui comisiei pentru 
viaţa satului, membru în comisia pentru 
treburi europene. Deputaţii, care fac parte 
din opoziţia parlamentară, au răspuns la 
un şir de întrebări ale membrilor FDRM 
prezenţi la întâlnire, legate de ecologie, 
de activitatea deputaţilor în parlament, 
de alegerile care vor avea loc anul acesta 
şi în Estonia, despre faptul cum face faţă 
crizei mondiale Estonia; au fost abordate 
probleme care ţin de actualitate,  proble-
me ale limbii, interetnice, culturale ş.a. 
Oaspeţii au luat cunoştinţă de activitatea 
FDRM, prezentată de preşedintele FDRM, 
scriitorul Nicolae Dabija, care a vorbit 
despre scrisoarea de aderare la Uniunea 
Europeană, care a adunat peste 200.000 de 
reprezentanţi ai societăţii civile, semnături 
colectate de FDRM şi expediate la UE; 

despre milionul de români basarabeni  care 
lucrează peste hotare şi contribuie substan-
ţial la bugetul ţării, despre salarii şi locu-
rile de muncă, problemele limbii române, 
despre enclava din Transnistria, care mai 
rămâne o zonă de conflict, despre promisi-
unea preşedintelui Voronin, încă la începu-
tul mandatului său, de a rezolva în trei luni 
problema transnistreană, problemă, pe care 
n-a rezolvat-o nici  timp de 4 ani, ş.a.. 

Au fost atinse şi alte chestiuni strin-
gente ale vieţii sociale şi politice, cum ar fi 
staţionarea Armatei a 14-a  în Transnistria, 
care creează mari probleme economice, 
sociale şi politice atât pentru R. Moldo-
va, cât şi pentru întreaga Europă, frânează 
dezvoltarea de mai departe a democraţiei 
în R. Moldova.  

La întrunire au asistat şi au luat cuvân-
tul acad. Petru Soltan,  Vladimir Braga, 
preşedintele Partidului Ecologist din Mol-
dova, şi vicepreşedinte al Partidului, An-
drei Dumbrăveanu; dr., prof. univ. Mihai 
Patraş, istoricul Gheorghe Cernea, scrii-
torii Nina Josu, şi Mihai Morăraş.

Cor. „L.A”

La Limba şi literatura română:

Petru Beşliu (Boldureşti, Nisporeni), Elena Biciuc, Irina Mor-
cov (Drochia), Doina Bobeică (Şestaci, Şoldăneşti), Natalia Bu-
cos, Inga Stratu (Cărpineni, Hînceşti), Maricica Buga (Rădoaia, 
Sîngerei), Sebastian Bulgac, Doina-Cezara Anton, Eugenia Chio-
rescu, Livia Ciolpan, Tatiana Iosip, Cristina Ştepa (Chişinău), Ro-
dica Carauş (Cruglic, Criuleni), Tatiana Cociorvă (Bădiceni, So-
roca), Anastasia Colibaba, Irina Rusnac (Lipnic, Ocniţa), Mihaela 
Dascăl (Drochia, Drochia), Mariana Echim (Heleşteni, Nispo-
reni), Ion Guceac (com.Ciorescu), Diana Guidea, Natalia Luncaş, 
Daniela Stamati, Maria Ţurcanu, Anastasia Zestrea (Nisporeni), 
Irina Gurdiş (Corneşti, Ungheni), Ana Îndoitu (Ţînţăreni, Anenii 
Noi), Doina Isaev (Cricova), Ecaterina Mîţa, Irina Nichita (Me-
reni, Anenii Noi), Cristina Nicolenco (Ştefan-Vodă), Cristina Par-
feni (Hînceşti), Anastasia Rusu (Grozeşti, Nisporeni), Alina Secri-
eru (Cristeşti, Nisporeni), Olga Ţărnă (Petreşti, Ungheni). 

La Istoria românilor:

Dina Grădinaru, Ala Caldare (Bălţi), Cristian Zară (Edineţ), 
Alexandrina Croitoru (Bălăureşti, Nisporeni), Anastasia Cîr-
mu (Ştefan-Vodă), Victoria Goncearenco (Lebedenco, Cahul), 
Marcel Bulimaru, Ana Aconi, Alina Beleuţă, Anişoara Chiciuc 
(Cahul), Nina Malai, Mihai Avăsiloaie, Victoria Macovei, Ivan 
Vlas, Ştefan Bolocan, Dumitru Lungu (Chişinău), Ana Dami-
an, Ion Socol (Costuleni, Ungheni), Maria Beschieru, Tatiana 
Tîmbur, Dragoş Nicolai, Ina Tăvăluc, Ion Vîrlan, Ecaterina 
Micleuşan (Nisporeni), Eliza Scafaru, Veronica Buga (Lozova, 
Străşeni),  Uliana Gujuman (Orhei), Daniela Andronache (Văr-
zăreşti, Nisporeni), Victoria Vahnovan (Lipnic, Ocniţa), Vero-
nica Bejan, Maria Sarev (Puhăceni, Anenii Noi), Inga Stratu, 
Maria Ognivenco (Cărpineni, Hînceşti), Alina Bologan (Sîn-
gerei), Cristina Munteanu (Hîrlău, România), Cristina Zeamă 
(Soroca). 

Concursul „Moştenire” 
Ediţia a XVI-a (2009)

Conform deciziei Comisiei de Examinare, în etapa a doua au fost promovaţi 70 de elevi dintre cei 199 
care au expediat lucrări. Prezentăm cele două liste ale învingătorilor. 

Etapa a doua, finala concursului, va avea loc la 17 mai 2009, ora 9:00, în incinta Facultăţii de Litere a Universităţii de Stat 
din Moldova (str. M. Kogălniceanu, colţ cu str. Puşkin). 

Participanţii la etapa a doua urmează să prezinte carnetul de elev sau un alt act de identitate. 

Motto: Natura dă talent, dar omul trebuie să-l 
cultive, să-l scoată în evidenţă, prin voinţă, perse-
verenţă, curaj.

Honore de Balzac

Sapere aude!
Aprilie este marcat (a se vedea Calendar naţio-

nal 2009, (aprilie) drept luna CREAŢIEI, de unde 
şi pornim spre cele ce avem de zis, iar voroave 
există destule.

Omul, ca atare, este fiinţa umană veşnic des-
tinată a lucra, fapt ce marchează primul moment 
al creaţiei, chiar şi prin aceea că şi-a asigurat, din 
vremurile prime, un progres, oricât de modest, al 
condiţiilor sale de existenţă.

Ca act specific uman, Creaţia reverberează, în 
plan social, prin cultură, a cărei împlinire depinde 
de factorul valoric.

Individul social-creator (savanţi, profesori, scri-
itori etc.) trebuie să ştie a privi şi a vedea în vii-
tor, a înţelege şi a stăpâni perspectiva scopurilor, 
a şti să-şi aleagă obiectivele acţiunilor sale şi a le 
transpune în fapte de viaţă istorică, la care ajun-
ge, în primul rând, doar atunci când este dominat 
de voinţa de a fi ceea ce doreşte, în sensul de a da 
viaţă maximă potenţialului său creator. În rândul al 
doilea, când este în situaţia de a conştientiza voinţa 
de participare efectivă la construcţia vieţii sociale, 
adică să intre, voluntar, sub aspectul disciplinei vo-
ite, în cunoştinţă de cauză, cu ajutorul căreia poate 
topi antinomia individ – societate. În al treilea rând, 
specimenul uman-creator este obligat să se lase stă-
pânit de setea şi voinţa de a crea valori sociale şi 
culturale menite a ridica spiritual naţiunea căreia îi 
aparţine. Voinţa/interesul pentru adevăr, puterea de 
a înfăptui binele, iubirea de frumos formează tripti-
cul/temelia pe care se şi construieşte Scopul vieţii.

În spaţiul raporturilor dintre individ şi societate, 
ca expresie a umanităţii, are loc şi fiinţează CRE-
AŢIA, purtând cu sine însufleţirea omului social, 
personalitatea acestuia, puterea lui de a construi, 
prin actele şi faptele sale, societatea care, odată 

creată, duce pretutindeni individul social ca va-
loare, creatoare de valori, prin dimensiunile căruia 
există şi se îndeplinesc: creaţia, cultura, civilizaţia. 
De aci şi dezideratul că individul social trebuie să 
fie un om capabil să sesizeze ce lipseşte, să înţe-
leagă cum trebuie împlinit ceea ce lipseşte, să aibă 
capacitatea de a contribui, în măsura posibilităţi-
lor, la împlinirea a ceea ce se cere a fi realizat şi să 
demonstreze că este, în adevăratul sens al cuvân-
tului, „regele creaţiei şi centrul lumii”, dat fiind că 
„societatea, în viziunea lui Vasile Pârvan, nu e un 
rezultat, ci o perpetuă devenire”.

Viaţa spirituală a umanităţii este, de fapt, sin-
gura forţă care impune mersul de mai departe al 
vieţii individului uman sau al colectivităţii din care 
face parte. Aceasta exprimă un dat (natural, social, 
spiritual sau imaginar), capabil să angajeze ceea ce 
se numeşte raţiunea de a fi a omului şi a societăţii.

Creaţia, astfel, se împământeneşte şi se înalţă, 
iar prin ea şi civilizaţia, într-un spaţiu concret, pe 
care numai omul, prin activităţile şi faptele sale 
valorice, îl poate înnobila. Ca element al mediu-
lui natural şi social, individul uman este şi rămâne 
factorul-prim al tuturor transformărilor. Dar, ori-
cât ar fi de înălţată o comunitate sau alta, spaţiul 
geografic este condiţia principală a tuturor actelor 
umane de creaţie, care-i oferă omului orizonturi şi 
îi stimulează voinţa de a crea, fiecare naţiune im-
punându-şi asupra spaţiului geografic pe care-l 
locuieşte propriul habitat, care atinge un înalt 
grad de armonizare cu pământul numai la popoa-
rele sedentare. Fiinţa umană, după Nicolae Iorga, 
se supune „operei de creaţiune a pământului”, dar 
îşi plămădeşte, la randu-i, „un mediu naţional”, pe 
care-l construieşte „cu răbdare încă din cea mai în-
depărtată epocă preistorică”, cum e şi în cazul na-
ţiunii române. Anume naţiunea este cea care, ca 
împlinire a naturii, oferă condiţiile necesare indi-
vidului social de a se manifesta şi de a se impune 
„în cetate” sub multiple şi diverse aspecte: creator 
şi consumator de valori, valorizator, mediatizator, 
conservator de valori.

Esenţa fiinţei umane, aşadar, este exprimată 
prin Creaţie, care poartă eternitatea, inspiraţia şi 
idealurile omului, concretizate în valori, urmate, 

încontinuu, de noi idealuri care, prin acţiunea indi-
vidului social, se vor „materializa” iarăşi în valori. 
Avea dreptate Dimitrie Gusti când spunea că „nu 
se poate construi o lume a valorilor desprinsă de o 
lume a faptelor”. Creaţia este cea care ocazionează 
şi exprimă disponibilităţile omului de a trăi în per-
manenţa spaţiului pe care-l ocupă, a istoriei pe care 
şi-o făureşte, a ideilor prin care susţine civilizaţia 
şi cultura acesteia, de a contempla şi a acţiona, de 
a descoperi şi a inventa, de a gândi şi de a crea, 
ca apoi să se treacă la estimarea şi aprecierea va-
lorilor. Astfel se produce întemeierea creaţiei ca 
valoare, iar subiectul – receptor este catalizatorul 
care încearcă să cuprindă, să înţeleagă şi să redea 
cauzele, motivele şi raţiunile pentru care a fost cre-
ată o valoare sau alta.

Indiferent de domeniu, creaţiile poartă cu ele, 
în timp şi în spaţiu, enunţul, modalitatea şi forţa/
puterea de a semnifica ceva, deschizând interesul 
comunităţii umane respective pentru cunoaşterea, 
însuşirea şi impunerea în plan social a valorilor tre-
cutului, care dau formă şi realitate unităţii acestora 
cu valorile prezentului şi ale viitorului, în spaţiile 
cărora se produc, la rândul lor, noile acte de creare 
a altor şi altor valori, menite a stimula şi a între-
ţine veşnica tinereţe a sufletului omenesc, precum 
şi spiritul viu, creator al individului social. Acesta 
este momentul când actele de creaţie sunt concepu-
te şi înţelese ca valori.

Aşadar, CREAŢIA a fost, este şi va rămâne, 
pentru totdeauna, sufletul universal valabil al tutu-
ror civilizaţiilor. Ea reprezintă momentul de con-
tact între instincte şi idei şi face ca societatea să 
se afle, material şi spiritual, într-o mereu schim-
bătoare şi rafinată evoluţie spre cât mai complexul 
domeniu al existenţei şi comunicării umane, care 
străbate, împreună cu Omul, timpul parcurs de la 
primele forme izolate ale gândirii religioase şi filo-
sofice până la conştiinţa de sine a umanităţii ca un 
tot întregit.

Curaj! Sapere aude! – Îndrăzneşte să cugeţi! De 
aici porneşte Luminarea minţii, Călirea voinţei, 
Îndrăzneala fiinţei!

Dumitru PĂSAT

DEPUTAŢI DIN PARLAMENTUL ESTONIEI ÎN 
VIZITĂ LA FDRM

O mână de ajutor
Dacă criza financiară ne prinde
Şi nu mai putem ieşi din nevoi
Comuniştii o mână de-ajutor ţi-o întinde,
Cu cealaltă – te bagă în noroi.

Morţii la votare
Ca să fie în rând cu toţi
S-au ridicat şi cei morţi
Să voteze pentru comunişti
Ca cei mai devotaţi antihrişti.

Teodor POPOVICI

Alegerea Preşedintelui Parlamentului
Desen: Sergiu TOMŞA


