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La est de vest Poesis
PUBLICAŢIE DE LIMBA ROMÂNĂ

Nu există boli, există doar bolnavi.
Te convingi de acest adevăr dacă îl 

aplici la viaţa politică. 
Ce minte trebuie să aibă acel individ 

care la 14 octombrie, de Hramul Chişină-
ului, a aruncat o grenadă într-o mulţime de 
tineri, rănind 40 dintre ei, după ce-a afir-
mat, într-o ceartă anterioară, că o face ca 
să apere comunismul?!

Iată că aceştia sunt gata să distrugă pla-
neta, numai ca adepţii lor să păstreze pu-
terea. 

Cine l-a instigat pe criminal la această 
faptă oribilă?!

Cine l-a trimis?
E plin oraşul de membri ai organizaţiei 

teroriste “Partidul Naţional-Bolşevic”, cu 
cuibul la Universitatea Slavonă şi toleraţi 
la cea Antropologică, condusă de Marx 
(cum i se zice acolo) Tkaciuk, fostul con-
silier principal al lui V.Voronin.

O altă organizaţie teroristă e Organiza-
ţia Comsomoliştilor, care are şi ea destui 
adepţi şi care a incendiat recent tricolorul 
arborat în faţa Spitalului Nr. 3, umplând 
oraşul cu inscripţii de tipul: “Rumânî, von 
iz Moldavii!” (“Afară cu românii din Mol-
dova!”), “Zaşcitim Rodinu ot moldavan!” 
(“Să ne apărăm Patria de moldoveni!”), 
“Kişiniov - ruskii gorod!” (“Chişinău - 
oraş rusesc!”), “Smert’ mulam!” (“Moarte 
boilor!”) etc.

Până la scoaterea partidului criminal 
al comuniştilor în afara legii cu interzice-
rea tuturor simbolurilor comuniste şi fas-
ciste pe întreg teritoriul republicii (sper 
s-o facă Parlamentul în viitorul cel mai 
apropiat), DOMNULE LEONID BUJOR, 
MINISTRU AL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI, 
EMITEŢI UN ORDIN PRIN CARE SĂ 
INTERZICEŢI ÎN INSTITUŢIILE DE 
ÎNVĂŢĂMÂNT UNIVERSITARE ŞI 
ÎN CELE PREUNIVERSITARE, CARE 
TREBUIE DEPOLITIZATE DE URGEN-
ŢĂ, ACTIVITATEA TUTUROR ORGA-
NIZAŢIILOR TERORISTE: PARTIDUL 
NAŢIONAL-BOLŞEVIC, ASOCIAŢIA 
“ANTIRO” (“ANTIROMÂNIA”, DE LA 
UNIVERSITATEA ANTROPOLOGICĂ), 
ORGANIZAŢIILE COMSOMOLULUI 
LENINIST, CEA PIONIEREASCĂ ETC.

Numai astfel vom putea dezrădăcina 
începuturile acelui război de uzură, inclu-
siv “de partizani”, pe care ni-l promit Vo-
ronin şi banda lui de terorişti, dacă nu li se 
restituie puterea. 

Grenadele lui au şi început să explode-
ze, lucru nespus de periculos!

Acest fel de terorism este o consecinţă 
a celui politic, lingvistic, economic…

La postul de televiziune NIT, într-un bu-
letin de ştiri, ni se relatează un caz care e, 
din punctul de vedere al realizatorilor emisi-
unii, unul “revoltător”: un medic de la Spi-
talul de Urgenţă i se adresează unui pacient 
în româneşte, acela se revoltă şi i se plânge 
şefului din secţia respectivă. Ultimul, parcă 
cerându-şi scuze, îi spune reporterului:

– E un student, nu ştie cum să se adre-
seze.

La care “pacientul” comentează (în ru-
seşte, evident): 

– Nu e nici medic, nu e nici student. E 
un infractor.

Şi asta numai pentru că tânărul medic 
n-a comunicat cu el în limba rusă.

Avem de a face cu un act de terorism 
lingvistic, pentru care un cunoscut medic 
îşi cere scuze public.

E ca şi cum ai cere celor 40 de răniţi 
lângă Arcul de Triumf să-şi ceară scuze de 
la teroristul cu grenada.

Am fost martor când, la Notariatul de 
pe str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, nr. 
46/1, un bărbat a încercat să se strecoare 
peste rând. 

– Respectaţi rândul!, îi spune cineva.
La care el i-a răspuns senin:
– A mne polojeno. Moi oteţ vas osvo-

bojdal! (“Dar eu am dreptul. Tatăl meu v-a 
eliberat!”)

Aşa s-au obişnuit, dar e şi vina noastră, 
că aşa i-am obişnuit.

Menţionez: cei care se consideră băş-
tinaşi în R. Moldova, indiferent de etnie 
– ruşi, bulgari, găgăuzi, ţigani, evrei etc. 
– cunosc limba română. Cei care se con-
sideră veniţi (în deplasare, cum îşi zice 

V.Klimenko, preşedintele Congresului 
Asociaţiilor Ruseşti) n-o cunosc.

Anume aceştia au cele mai mari preten-
ţii şi nu se pot adapta la realităţile noastre, 
voind să ne adapteze pe noi toţi la realităţile 
lor. 

Cei mai mulţi dintre ei se consideră a 
avea marele merit de a ne fi “eliberat” (de 
fraţi şi surori, de părinţi, de rude, de Ţară, de 
case, de averi etc.).

La Tbilisi a fost deschis “Muzeul Ocupa-
ţiei, 1921-1991”, dedicat masacrelor comu-
niste şi sovietice timp de 70 de ani, inclusiv 
cele iniţiate de consângeanul lor Iosif Dju-
gaşvili, cunoscut mapamondului cu numele 
lui diavolesc de Iosif Stalin.

Şi la Riga există un “Muzeu al Ocupa-
ţiei”, care condamnă crimele comunismu-
lui, inclusiv pe cele ale celebrilor “puşcaşi 
letoni”, care au constituit detaşamente de 
represalii contra populaţiei paşnice după lo-
vitura de stat din 1917.

Pe când şi la Chişinău un muzeu asemă-
nător?!

Acum doi ani Guvernul Lituaniei a cerut 
Federaţiei Ruse despăgubiri de 40 de mili-
arde de dolari pentru ocupaţia sovietică din 
perioada 1940-1991.

Noi ce-am cerut?!
Ba, dimpotrivă: guvernele noastre de 

după 2001 au fost de acord ca, pentru cei 
50 de ani de ocupaţie rusească, Republica 
Moldova să plătească Federaţiei Ruse des-
păgubiri: plată pentru gloanţele cu care ne-au 
împuşcat bunicii şi părinţii, costul funiilor cu 
care i-au cetluit şi lanţurilor cu care i-au încă-
tuşat, plată pentru chiriile vagoanelor în care 
i-au suit ca să-i ducă în Siberii, solde pentru 
personalul care i-a păzit şi maltratat etc., care 
se ridică şi ele la 40 de miliarde de dolari, 
acestea fiind oferite în variantele fabricilor 
de vin, uzinelor noastre, conductelor de gaze 
etc. cedate la preţ de nimic, inclusiv teritoriul 
vast al Transnistriei, către Federaţia Rusă. 

Dacă vă amintiţi, V. Voronin promisese 
în 2001 că va rezolva problema Transnistriei 
în câteva zile. Dar dânsul nu s-a întâlnit cu 
Smirnov decât după 7 ani de preşedinţie, în 
aprilie 2008, înainte de alegeri. Tratatul pe 
care i l-a propus spre semnare Smirnov era 
unul de “prietenie şi bună vecinătate”. Con-
form acestuia, R. Moldova nu mai e nici mă-
car “un stat comun”, ci “o ţară vecină”. 

Dar relaţiile dintre cei doi nu sunt atât de 
proaste precum par. Se ştie că de mai mulţi 
ani fiii lor, Oleg Voronin şi Oleg Smirnov, 
au demarat afaceri comune. În timp ce pă-
rinţii lor se înjurau pe la microfoane, cei doi 
K-Olegi adunau bani în haznaua comună a 
celor două familii. 

Smirnov e dur acolo doar cu cetăţenii de 
rând. 

Deţinutul politic Andrei Ivanţoc poves-
teşte că în închisorile din Transnistria nu li 
se permitea să citească decât ziare ruseşti.

De cum temnicerii găseau în geanta Eu-
dochiei Ivanţoc “Literatura şi arta” sau alte 
ziare de-ale noastre, erau sechestrate pe loc 
şi rupte sub ochii ei.

Dacă nu vom condamna comunismul şi 
ocupaţia URSS, vom rămâne mereu un po-
por fără istorie (pe care ne-au furat-o adep-
ţii “istoriei integrate”), fără memorie, fără 
libertate. 

Comunismul e un SIDA politic.
Comunismul, pe care Voronin ni l-a dorit 

militant, n-a fost decât unul mutilant. (Ca şi 
creştinismul lui Roşca, transformat în creti-
nism politic.) 

În Europa roşul este culoarea târfelor.
Steaua cu cinci colţuri este un simbol sa-

tanist. 
Ciocanul e un element al calvarului la 

care a fost supus Iisus Hristos pe cruce. 
Cu secera ostaşii lui Irod au masacrat 

pruncii la naşterea lui Iisus. 
Vom găsi foarte greu drumul spre lumină 

dacă ne vom ghida şi-n continuare de aceste 
simboluri diavoleşti cu ajutorul cărora unii 
dintre noi mai cred că ne vom putea face 
plăcuţi şi iubiţi de către Cel de Sus.

Noua guvernare a redat populaţiei băşti-
naşe un sentiment, pe care aceasta se pare că 
îl pierduse: SPERANŢA.

SPERANŢA într-un viitor european, fără 
sărăcie, fără hoţomani, fără terorişti, fără co-
munişti.

Nicolae DABIJA

Libertate cu belciug la nas

În spaţiu şi-n vreme, 
Pe cînd scriu poeme 
Şi muze invoc, 
De mare arsură
Eu fac legătură 
Cu dulcele foc.

Că merg prin mulţime, 
Că nu merg cu nime, 
Că stau într-un loc, 
Ca-n vatră o pită 
Sînt călătorită 
De dulcele foc.

Iubite, spre mine, 
Vezi, nu te aţine 
Cu glume şi joc, 
Că viaţa-mi nu ştie 
Mai tandră stihie 
Ca dulcele foc.

Eu tremur pe luturi, 
Eu scad în ţesuturi, 
Eu pierd în noroc, 
Dar albă-s ca neaua 
Şi clară ca steaua 
Prin dulcele foc.

Leonida LARI

AM FOST NIŞTE „VRĂjIŢI”
Să nu ne amăgim: trecutul din noi rămâne  să-l purtăm aşa cum l-am trăit, ori-

cât de mult ne-am strădui să-i imprimăm  fardul  gloriilor închipuite. Miturile ne 
plac pentru că ne absolvesc de vină. Născuţi într-un regim al utopiei şi spaimei, am 
perpetuat,  în halucinaţia visului de rai promis, o stare de iminentă   ameninţare. 
Nu ne-am lecuit  de vigilenţa omului timorat, bănuitor în existenţa duşmanului as-
cuns,  resimţindu-i şi azi consecinţele în  conştiinţa schilodită...  

Nu odată îi aud chiar şi pe prieteni, când vine vorba despre un cutare: „E un kaghe-
bist, a fost infiltrat. S-a vândut ca o cutră...”  Dubiile rod asemeni steniei în stomac. De-
vii circumspect până la ridicol. Când îl întâlneşti pe „vizatul” şi porneşti discuţia -  râzi, 
spui bancuri, o faci pe tipul degajat, relaxat în divagaţii la temă, dar antenele invizibile 
ale bănuielii te ţin în gardă, străfulgerat mereu de impulsurile neadormite ale vigilen-
ţei: „Ce artă, dom’le, te gândeşti! Ştie literatură, are prestanţă de critic, joacă impeca-
bil pe sentiment. E şcolită, canalia!” Şi, cât timp îţi vorbeşte despre curentul literar îi 
faci rechizitoriul trecutului – a fost  membru de partid, a făcut studii la Moscova sau 
Leningrad, s-a ţinut aproape de B., satrapul... Odată, îţi vine în amintire întâmplarea, 
fiind martor,  în acele timpuri de tămbălău festiv, când era în fruntea colectivului, cum 
l-a apostrofat pe un coleg ce se credea  “atins de aripa geniului”, că ar fi bine să nu mai 
apară beat la lucru... E adevărat, bănuitul de relaţii oculte - a semnat printre primii în pe-
rioada începutului mişcării naţionale lista celor care pledau pentru limba de stat şi grafia 
latină, dar tocmai aici e buba: înseamnă că ştia de unde vine dezlegarea!... 

Şi ce dacă ieşea duminică de duminică în piaţă la toate mitingurile de protest, că în-
gheţa cu cei tineri în “Oraşul Libertăţii?” … „Democraţia e în pericol!” strigau la micro-
fonul conectat cu cine trebuie, tinerii revoluţionari puritani, cărora nu le puţea usturoiul 
comsomolist şi care luptau cu „mâinile curate” împotriva corupţiei hidrei roşii, având la 
mână liste de „kaghebişti” deconspiraţi „întâmplător”. Nimerise şi el printre „odioşi”. 
Aflase că avea şi un nume conspirativ, adică o poreclă - „Păcălici”. Râse amar. Dar la 
mitingurile protestatarilor nu renunţă. Venea tăcut, să fie mai mulţi, să sprijine o idee, 
nebănuind că participa la cea mai genială farsă a unui  Ostap Bender modern... 

I se cam ponosise pardesiul şi arată demodat în comparaţie cu el maximo lider de la 
tribună care tuna vijelios şi radical „Jos comuniştii!”. Păi, tocmai aici e marele secret, 
deoarece te întrebi: de ce  „Păcălici” nu a plecat ca alţi intelectuali rămaşi fără lucru să 
spele WC-urile în Occident? Pentru că e limpede ca apa de izvor: e plătit. E în solda 
rusului  – înseamnă că a învăţat perversitatea procedeelor de infiltrare;  e alergător de 
cursă lungă, ştie cum să devină credibil, canalia! Cu certitudine, e agent periculos. Este 
peste măsură de inteligent...

Ipotetica descriere a cazului, cu toate jocurile imaginaţiei şi sensurile de ilaritate,  nu 
este deloc lipsită de realism. Să aibă dreptate, oare, intransigentul  Adam Michnik, care, 
venit în această vară la Chişinău la o întâlnire cu cititorii, spunea că vinovaţii de crime 
grave în perioada regimului comunist trebuie judecaţi,  în baza unor probe incontestabi-
le, dar că, “dacă luăm Arhiva Securităţii drept criteriu al adevărului ar însemna să pre-
lungim într-un fel puterea funestă a poliţiei politice în condiţii de democraţie”? Pentru 
că cei mai mulţi oameni, bolşevizaţi fără voie,  tot volens nolens, „căpătau trăsături de 
caracter ale gândirii dedublate”. Omul închis în ţarcul “fericirilor amânate”, (şi nu e ne-
apărată  nevoie să fii prototipul ketmanului polonez), “vede şi înţelege totul, dar caută 
interpretări sofisticate pentru a putea să-şi raţionalizeze propria viaţă sau tactica pruden-
ţei cum să trăiască într-un stat totalitar”. Or, în esenţă, ceea ce îi desfigura fiinţa nu era 
altceva decât frica – o frică animalică în faţa imprevizibilului cu finalitate aproape în-
totdeauna tragică. O frică intrată în adâncurile vieţii noastre ratate din care se hrăneşte 
suspiciunea, bănuiala, circumspecţia –  forme mutante ale  cancerului sufletesc.

...Nu-i aşa? Parcă trăim alte vremi, parcă  oamenii ar  trebui să se conducă de princi-
piile reformatoare, dătătoare de speranţe, să aibă încredere unii în alţii, să perpetueze în 
ideea de evoluţie, şi nu de revoluţie... 

Dar după ce toată veselia împletită din combinaţii şi situaţii imaginare se topeşte, 
vine tristeţea  de hău nesăţios şi fără capăt. De fapt, e aceiaşi  stare a frustrării.

La un moment, ne surprindem că ne lăsăm aproape fiecare în parte fascinaţi de ispita 
de a juca un rol excepţional, de a căuta neapărat duşmanul, în loc să observăm că, de 
obicei, fericirea e mediocră. Ne furăm singuri, ne frustrăm singuri. Şi uneori trebuie  să 
ne plătim această stare de umilinţă cu propriul dispreţ ca să ne lecuim de vrăjile  fricii, 
pe care le avem inoculate în gene demult... 

Efim JOSANU

7 Aprilie : Zi de Doliu 
şi Demnitate

Am protestat paşnic la 7 aprilie 2009 alături de mii de tineri din Republica Mol-
dova. Am fost maltrataţi, torturaţi, omorâţi chiar, pentru simplul fapt că dorim o Mol-
dovă nouă, fără comunism şi dictatură. De la 7 aprilie, strigătul de disperare a fost 
reprezentat de harta însângerată a Republicii Moldova, ca o rană deschisă, pe spatele 
meu. Ceea ce am trăit la 7 aprilie, m-a marcat pentru toată viaţa. Şi acum, 6 luni mai 
târziu, am aceleaşi trăiri: Moldova mă doare. Când ştiu că sute de familii, mii de cetă-
ţeni au suferit şi suferă încă din cauza atrocităţilor regimului comunist. Iar criminalii 
sunt şi acum în libertate!

Am ieşit în stradă având în suflet un ideal. Ca Moldova să fie un stat liber, demo-
cratic şi european. Cel puţin să aibă o parte din democraţia şi libertatea pe care o trăiesc 
la moment în Franţa, ţara unde îmi fac studiile. De ce nu-mi este indiferentă R. Mol-
dova? Pentru că vreau să ne fie restabilită demnitatea de cetăţeni ai acestui stat. Pentru 
ca, dintr-un sentiment de ruşine, să nu ne ascundem de privirile europenilor paşaportul 
albastru când călătorim prin Europa. Pentru ca acel milion de cetăţeni plecaţi în lume 
să se întoarcă acasă şi să contribuie la dezvoltarea R. Moldova. Iar pentru aceasta, să 
avem acasă un trai decent, unde fiecare să trăiască demn. Pentru ca să avem înscrisă în 
Constituţie, odată şi pentru totdeauna, denumirea corectă a limbii acestui stat: limba ro-
mână, fără să fim constrânşi să gândim că am putea “supăra” pe cineva. Oare prea multe 
cerem? Noi ne cerem dreptul la Demnitate! 

Ca cetăţeni democraţi ai Republicii Moldova, ne bucurăm că după alegerile din 29 
iulie 2009, guvernarea a fost preluată de Alianţa pentru Integrare Europeană. Dar consi-
derăm că una din priorităţile majore ale noii guvernări ar trebui să fie anchetarea eveni-
mentelor din aprilie 2009. Atâta timp cât criminalii nu au fost judecaţi pentru faptele lor, 
lucrurile nu vor avansa. Pentru că nu există exemplul unui stat de drept. Fiecare trebuie 
să răspundă pentru acţiunile săvârşite, indiferent de rang şi statut social. Ne amintim cu 
durere de tragica zi de 7 aprilie, dar durerea e şi mai mare când aflăm că brutele asasine 
sunt în libertate, unii din aceştia fiind printre primii care au felicitat Alianţa pentru Inte-
grare Europeană, după ce au şters în mare grabă urmele de sânge din închisori şi comi-
sariate. Eu sunt şi astăzi ţinta unor provocări şi intimidări. Îndur şi astăzi consecinţele 
fizice ale acelor maltratări şi torturi de acum 6 luni. Şi ne exprimăm dintr-un sentiment 
de solidaritate durerea profundă faţă de familiile lui Valeriu Boboc, Eugen Ţapu, ion 
Ţâbuleac (care ne-a fost aproape consătean, noi fiind din satul vecin al lui Ion) şi a lui 
Maxim Canişev. Doresc în primul rând ca aceste familii care au suferit să fie îndreptă-
ţite, prin aflarea Adevărului despre acele zile tragice. Dacă şi s-a vehiculat ideea creării 
unei Asociaţii a Victimelor din 7 aprilie 2009 şi chiar dacă şi s-a venit cu primele iniţia-
tive şi acţiuni în acest sens, vrem ca astăzi această Asociaţie nu doar să existe, dar şi să-
şi exercite, juridic vorbind, drepturile depline. 

Ziua de 7 aprilie 2009 este o zi de Doliu, dar şi de Demnitate. Dacă ar fi să trăim din 
nou aceleaşi zile, vom ieşi din nou în stradă, chiar cu riscul vieţii, să protestăm paşnic. 
Pentru că vrem să ne întoarcem acasă, să locuim într-o ţară liberă şi democratică.

Tinerii care au ieşit atunci în stradă nici nu bănuiau că acele zile din aprilie 2009 
aveau să înscrie definitiv o pagină nouă în istoria Republicii Moldova. 

Damian HÂNCU, student la Drept, 
Maria Augustina HÂNCU, doctorandă în Litere,

Franţa, 15 octombrie 2009

DULCELE FOC

Preşedintele interimar al Republicii Moldova, Mihai Ghimpu, a adresat 
un mesaj de felicitare scriitorului Dumitru Matcovschi cu prilejul împlinirii 
a 70 de ani de la naştere:

„Prodigioasa Dumneavoastră activitate de creaţie, desfăşurată pe parcursul 
a peste jumătate de secol, în calitate de poet, prozator, dramaturg şi publicist, 
s-a soldat cu opere de incontestabilă valoare artistică şi de mare curaj civic, 
în ele găsindu-şi reflectare destinul zbuciumat, de multe ori tragic, al popo-
rului nostru, setea lui de adevăr şi dreptate şi, în pofida tuturor vicisitudinilor 
timpurilor, nesecata lui dragoste de viaţă şi încredere în viitor.

Cărţile semnate de Dumneavoastră – „Soarele cel mare”, culegerea „Tea-
tru”, piesele publicate în revistele „Basarabia” şi „Literatura şi arta”, dar şi 
cele montate în teatrele din ţară – „Tata”, „Pomul vieţii”, „Destinul”, „Nea-
mul Cain” şi altele – au reprezentat o valoroasă contribuţie la Mişcarea noas-
tră de Renaştere Naţională, ne-au servit drept călăuză în lupta pentru afirma-
rea dreptăţii şi demnităţii naţionale.

Cu prilejul acestui popas aniversar, Vă urez multă sănătate, putere de 
muncă şi noi împliniri artistice întru propăşirea culturii noastre naţionale”, se 
mai spune în mesajul Preşedintelui interimar al Republicii Moldova adresat 
scriitorului Dumitru Matcovschi.

La 24 octombrie curent, ora 18:00, la Sala cu orgă va avea loc un spec-
tacol literar-muzical, prilejuit de sărbătorirea jubileului de 70 de ani al 
scriitorului, poetului, publicistului şi dramaturgului Dumitru Matcovschi.

Mesaj din Franţa

Must la Chişinău

Foto: Victor Lavric
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FORUL DEMOCRAT AL ROMÂNILOR DIN MOLDOVA
Ana JiTARU

Născută la 15 iunie 
1986 în comuna Ţaul, 
raionul Donduşeni.

Absolventă a institutu-
lui de Management din 
or. Chişinău. 

Ţara mea
Ţara mea plânge cu lacrimi 
de sânge,
pământu-i respiră adânc şi mâhnit
pentru dorul ce trece hotarul,
de unde alţii n-au mai venit.

Ţara mea strigă mai tare
Cu voci
Ce-ar trezi universul.
Dar care sunt cei, 
care-au rămas,
care mai pot
să-i înţeleagă sensul?!

Ţara mea moare şi uită
Şi că e o aşchie de ţară,
Ce are-o istorie, are-un popor.
Şi le-ar găsi, dar unde: 
În prezent, trecut sau viitor?…

Elena RĂŢoi

Născută la 30 iulie 1989 
în comuna Ciorescu

Studentă, anul ii, Fa-
cultatea de Drept, Uni-
versitatea de Stat din 
Moldova. 

Cântare limbii române
Scăldată fără milă în chin şi umilinţă
De cei ce nu ştiu de groază şi nici 

de pocăinţă, 
Tu eşti a noastră mamă şi rază de lumină!
Căci am băut odată din cupa nedreptăţii
Şi acelaşi vânt ne-a dus pe drumul vieţii – 
O soartă unică am avut cu Patria română.

Spini ţi-au pus pe frunte în loc de cununi 
de raze

Acei duşmani veniţi din depărtate oaze,
Crezând că în mocirlă te vor putea-nneca.
De multe ori ţi-au scris pedeapsa capitală,
Venin în loc de miere, blestem în loc 

de fală, 
Ţi-au proorocit că-n veci în beznă vei

cădea.

Şi biciul mâinii aspre simţitu-l-am şi noi,
Căci una ne e soarta în griji şi în nevoi – 
De-ar fi, chiar şi în infern pe tine

te-om urma!
Dar prea am fost crezuţi umili şi 

fără nume,
Devreme au serbat că ne-au şters 

din lume.
Acum veni momentul – dreptatea de-a 

o chema!

Din lanţ făcut-am spade şi din cătuşe zale,
Cu foc în ochi zdrobirăm toţi duşmanii 

din cale
Şi-un chiot de victorie se înalţă măreţ.
Te-am readus stăpână pe plaiurile natale, 
Slăvită-n veci să fii cu cânturile tale,
Limbă românească, tezaur fără preţ!

Elena GUZUN

Născută la 1 august 
1990 în oraşul Floreşti.

Elelevă la Colegiul de 
Arte plastice “Alexan-
dru plămădeală” din 
Chişinău.

Ajunge, Basarabie
Ajunge, Basarabie, 
să stai pătată
de lacrimă şi sânge!

Ajunge, Basarabie, 
imperiul trădării
să cadă peste tine!

Ajunge, Basarabie,
iubirea-ţi să fi e
Ură şi minciună!

Ajunge, Basarabie, 
Sufl etul să-ţi fi e scos
din trupuri.

olga poSToLACHi
Liceul Teoretic “M. 

Eminescu”, mun. Băl-
ţi, elevă în clasa a X-a 
“B”, profil umanist

Asta e nenorocirea 
Societăţii inculpate 
Fiecare pui de suflet
Are mâinile pătate,

Toată lumea e un teatru
Tot pământul e un ziar
Ce susţine vandalismul
Şi marxismul proletar.

Ni se-ngroapă viitorul,
Tirania e în ţară,
Legea, “apărând poporul”,
Îl usucă şi-l omoară.

Plânge cerul, plâng poeţii, toate moaştele
 ne plâng

Curg izvoare-nsângerate pe nenorocitul crâng
În curând în ţara noastră fi-va iar pustietate,
Instaurată pe vecie monstruos “stabilitate”.

Unul râde nebuneşte de se scaldă-n fericire,
Altul zeii îi blestemă ucis de nenorocire,
Când a tinerilor vise într-un scrum au fost 

făcute
Înecatu-s-au pe veacuri idealuri mari pierdute.

Zina BiVoL
Născută la 12 fe-

bruarie 1989 în co-
muna Răzeni, raio-
nul ialoveni.

Studentă în anul 
ii la Academia de 
Muzică, Teatru şi 
Arte plastice, speci-
alitatea regie, estradă.

Limba noastră cea română

Arde-n veşnicii ca focul
Pierdută printre graniţi,
Dar nu cuvinte, ci norocul
În limba ta ţi-l cauţi.
Zidită stă între pereţi,
Duşmanii-au vrut să piară,
Uitată şade-ntre scaeţi
Această floare rară.

Fecioară eşti nemăritată,
În ochi ţi-i lacrima sărată,
Cu zâmbet trist, cu faţa suptă,
Tu eşti ca un drapel de luptă.
Eşti tânără şi eşti bătrână,
Veşniciile te-ngână,
Nu eşti sclavă, eşti stăpână
Limba noastră cea Română.

Alexandru 
CLioFoS

Născut la 2 noiem-
brie 1990 în oraşul 
Făleşti.

Elev, cl. a Xii-a, 
Liceul Teoretic “ion 
Creangă” din Făleşti.

Şi-ţi sărut pământul
Sărut pământul plin de flori,
Şi dor nebun în gând m-apasă,
Catrene lungi, pe trup fiori – 
Şi iar aş vrea să vin acasă.

Aici sunt singur şi pustiu –
Şi viitor parcă nu am 
Trecutu-mi este cenuşiu
Şi zboară lent din ram în ram.

Unde cresc mândri codrii tăi –
Aicea îmi sporeşte duhul
Moldovă scumpă-n ochii mei
Simt aer lin, îţi simt văzduhul.

Nina CARAMAN
Născută la 26 au-

gust 1987 în comu-
na Ermoclia, Şte-
fan-Vodă.

Studentă în anul 
iV, Facultatea de 
istorie şi Etnope-
dagogie, Universi-
tatea pedagogică “ion Creangă”.

Aici în Ţară!
În Ţară vine 
şi pleacă lumea
încărunţită fără nume –
voi fi cu ei, cu voi,
pasăre fără aripi;
voi fi aici
să spun lucrurilor
pe nume,
să învăţăm împreună libertatea
ca pe un poem
dintr-o culegere de dor;
şi în botez
voi da un nume
pentru tine
independenţă stranie
să cânt:
rămâi cu mine
sfântă, sfântă libertate:
rezist şi sunt numai suflet
de mare albastră,
stemă de drapel vibrând
cu privirea voi 
da câmpiilor viaţă
şi ţara prin mine va trăi!

Nicoleta RoTARU
Născută la 24 ianu-

arie 1997 în comuna 
Hârtopul Mare, Criu-
leni.

Elevă în clasa a Vi-a 
a Şcolii Medii Hârto-
pul Mare.

Moldova – 
o dulce poveste

Moldova este-o ţară-aleasă 
Cu sufletul mereu deschis,
Ea este sfânta casa noastră
Aşa cum un poet a zis.

Din moşi-strămoşi are o limbă,
Curată ca şi lacrima.
Să ştii că ai noroc în viaţă
De ai rostit-o tu cândva. 

Moldova, o dulce poveste,
Privighetoarea cea din pom.
Alta ca dânsa nu mai este,
Nu este plai, meleag sau om.

Aici şi apa e mai dulce
Şi iarba te-ndeamnă la joc,
Aici tu ai mamă şi tată
Şi sufletul nu-ţi stă pe loc.
Ca un soare pe cer ne ivim
În farmecul dimineţii.
Un neam unit am fost şi vom fi
Pân-la sfârşitul vieţii.

Cristina GUREZ
Născută în 1992 în co-

muna Tomai, Leova.
Studentă în anul i la 

Facultatea de Jurna-
lism, USM.

Pământ 
românesc

Născută-s pe pământ român
Aici mi-e neamul românesc
Mereu aici am să rămân
Aicea rădăcinile îmi cresc.

Pământul ni-i de moşi lăsat
Să creştem pe întinsul lui minuni,
Păstrează el doar ce-i adevărat…
Şi surpă orişice minciuni!

Ţărâna poartă ca pe o icoană
Al cerurilor semn
când plouă fruntea cu broboană…
Doar pe-al tău pământ poţi fi demn!

petru CLioFoS
Născut la 17 februa-

rie 1989 în orăşelul Fă-
leşti.

Student, anul i, insti-
tutul de Relaţii inter-
naţionale

Moldova 
O pasăre e cerul, cu aripi azurii
Ce-n zori răsare-n Nistru şi-apune-n 

Prut pe la chindii.
O lacrimă e soarele a cerului măreţ,
Ce încălzeşte ţara şi codrul-zeu cu 

părul creţ.

O sfântă-i Mănăstirea şi pământul de sub ea
Şi Doina-rugăciune ce cântă limba mea.
O inimă de vultur în inima stemei bate
Şi curăţă Moldova de rele şi păcate.

Un sânge de Dac prin strugure curge în veci
Şi se nasc copii cu cuget de roman,

cu cuget de regi.
Vălură lanuri în ceruri şi peste ţărâne
Parcă aud cuvintele limbii române. 

ion BoLDiŞoR
Elev, clasa a iii-a, Liceul Teoretic “D. 

Cantemir” din comuna Ciocâlteni, or-
hei

România
Ştiu că Ţara mea nu-i mică
Cum îmi spune cineva,
Noi avem o Ţară mare
Şi a noastră-a fost cândva. 

Ştiu că limba mi-i română
Dulce ca mămica mea,
Care-i tristă fără ţara
Ce mi-a furat-o cineva.

Dragă mi-i căsuţa noastră,
Drag mi-i satul şi câmpia,
Vreau să cresc în a mea ţară
Ce se cheamă ROMÂNIA.

ion Bordeian, 
student, Academia de Teatru, Bucureşti, 

Zina Bivol, 
studentă, anul II, Academia de Muzică, 

Teatru şi Arte Plastice
Elena Guzun, 
elevă, Şcoala de Arte Plastice “Al. Plămădeală”

Mircea Sula, 
elev, Costeşti, Ialoveni
Nina Caraman, 
studentă, Universitatea Pedagogică “Ion Creangă”

olga postolache, 
elevă, cl. a X-a, Liceul Teoretic 
“Mihai Eminescu”, Bălţi;
Cristina Gurez, 
studentă, anul I, USM
Andrei Dorgan, 
student, anul IV, UTM

o diplomă specială a fost acordată Cenaclului Liceului “A.Russo” din orhei

La 14 octombrie, în cadrul Simpozionului internaţional “Ecologia Spiritua-
lă. Grigore Vieru – purtător al valorilor naţionale româneşti”, organizat de către 
Asociaţia oamenilor de Ştiinţă, Cultură şi Artă şi primăria municipiului Chi-
şinău, a fost anunţat bilanţul Festivalului-Concurs de poezie patriotică pentru 
elevi şi studenţi, ediţia a ii-a, desfăşurat la iniţiativa Forului Democrat al Româ-
nilor din Moldova.

Juriul, format din Nicolae Dabija (preşedinte), acad. Anatol Codru, acad. pe-
tru Soltan, acad. Aurel Saulea, scriitorii Andrei Strâmbeanu şi Traianus, a acor-
dat următoarele premii:

Ana Jitaru, 
masterandă, Institutul de Management

Diplome de gradul I: 

Diplome de gradul II:

Nicoleta Rotaru, 
elevă, cl. a VI-a, Şcoala Medie din  

Hârtorul Mare, Criuleni

Diplome de gradul III:

Elena Răţoi, 
studentă, anul II, USM

Diplome:
petru Cliofos, 
student, Institutul de Relaţii Internaţionale
Maxim Nedelcu, 
student, Colegiul de Informatică
Mihaela Josan, 
studentă
Alexandru Cliofos,
elev

Alexandru 
CLioFoS

Născut la 2 noiem-
brie 1990 în oraşul 

Elev, cl. a Xii-a, 
Liceul Teoretic “ion 
Creangă” din Făleşti.

Născută la 15 iunie 
1986 în comuna Ţaul, 
raionul Donduşeni.

Absolventă a institutu-
lui de Management din 
or. Chişinău. 

Ţara mea

Cristina GUREZ
Născută în 1992 în co-

Studentă în anul i la 
Facultatea de Jurna-

Elena RĂŢoi

Născută la 30 iulie 1989 

Studentă, anul ii, Fa-
cultatea de Drept, Uni-
versitatea de Stat din 

Cântare limbii române

Nicoleta RoTARU
Născută la 24 ianu-

arie 1997 în comuna 
Hârtopul Mare, Criu-

Elevă în clasa a Vi-a 
a Şcolii Medii Hârto-

Vălură lanuri în ceruri şi peste ţărâne
Parcă aud cuvintele limbii române. 

Elev, clasa a iii-a, Liceul Teoretic “D. 
Cantemir” din comuna Ciocâlteni, or-
hei

Ştiu că Ţara mea nu-i mică
Cum îmi spune cineva,

Nina CARAMAN
Născută la 26 au-

gust 1987 în comu-
na Ermoclia, Şte-

Studentă în anul 
iV, Facultatea de 
istorie şi Etnope-
dagogie, Universi-
tatea pedagogică “ion Creangă”.

olga poSToLACHi
Liceul Teoretic “M. 

Eminescu”, mun. Băl-
ţi, elevă în clasa a X-a 

Doar pe-al tău pământ poţi fi demn!

petru CLioFoS
Născut la 17 februa-

rie 1989 în orăşelul Fă-

Student, anul i, insti-
tutul de Relaţii inter-

Înecatu-s-au pe veacuri idealuri mari pierdute.

Zina BiVoL
Născută la 12 fe-

bruarie 1989 în co-
muna Răzeni, raio-

Studentă în anul 
ii la Academia de 
Muzică, Teatru şi 
Arte plastice, speci-
alitatea regie, estradă.

Mi-i limba română graiul matern,
Pe care-l cântă o ţară întreagă.
Este ecoul vieţii etern,
După care luceferii învaţă să meargă.

Mi-i limba română o scumpă comoară,
Ce-a fost păstrată aicea din veci,
Mereu urmărită de urgia barbară,
De inimi de piatră, de ochi mult prea reci. 

Mi-i limba română un al doilea soare, 
Ce-a încălzit poporul român,

În vremuri sărace de grele războaie, 
Ea ne-a salvat de duşmanul păgân.

Mi-i limba română pâinea cea caldă,
Atât de suavă şi de pură,
Mereu ajungând la fiecare,
La cei bogaţi, la cei ce foame îndură.

E tot ce ai tu, într-o lume străină
Ce poate fi mai scump decât ea?!
Mi-i neamul şi graiul limba română,
Limba română e patria mea. 

Ce e Patria?!
Patria nu e un pământ pe care trăim din întâmplare, ci e pământ plămădit cu sângele 

şi întărit cu oasele înaintaşilor noştri. Părinţii şi strămoşii ne sunt Patria noastră. Ei, 
care au vorbit aceeaşi limbă, au avut acelaşi dor, aceleaşi suferinţe, aceleaşi aspiraţii, 
sunt adevărata noastră Patrie! Ţările noastre au fost mărginite, dar totdeauna Patria ne-a 
fost mai mare ca Moldova, Muntenia, Transilvania şi Ardealul. Patria noastră a fost şi 
va fi, sunt convinsă, pentru că trebuie să fie o singură fiinţă, integră şi de neclintit. 
Omul, înainte de toate, şi-a iubit neamul şi partea sa de pământ, fie mare, fie mică, în 
care părinţii săi au trăit şi-au murit, în care el s-a născut, în care a petrecut dulcii ani ai 
copilăriei, ce nu se vor mai repeta nicicând… Nu cunosc nici o seminţie, cât de barba-
ră, ca să nu aibă acest simţământ. Noi suntem oameni ai acestui pământ! Noi am prins 
rădăcini aici, ca şi codrii străvechi, noi ne-am înfrăţit cu pământul. Ne-au bătut furtuni-
le, dar nu ne-au putut smulge din acest loc, ca să ajungem la ceasul înfloririi. 

Mihaela JoSAN

Născută la 25 mai 1993 în orăşelul Rezina.

Studentă în anul i la Colegiul de informatică din Chişinău.

Limba română e Patria mea
În vremuri sărace de grele războaie, 

Mihaela JoSAN

Născută la 1 august 
1990 în oraşul Floreşti.

Elelevă la Colegiul de 
Arte plastice “Alexan-
dru plămădeală” din 

La 19 octombrie curent a murit subit Ale-
xandrina Rusu. Ea s-a născut la 26 august 
1946, în satul Bulăieşti (Orhei). Părinţii săi, 
Natalia şi Grigore Bulaievschi, au fost învă-
ţători. A absolvit şcoala medie din satul său 
natal şi Facultatea de Litere a Universităţii de 
Stat din Chişinău (1969).

Marile pasiuni ale Alexandrinei au fost 
cartea şi binefacerea. A lucrat toată viaţa în 
calitate de bibliotecară, mai întâi ca simplă 
bibliotecară la USM, apoi ca şefă a bibliotecii 
cc al pcm (1969-1977). 

Împreună cu soţul ei, Alexandru Rusu, 
şi dânsul un îndrăgostit de carte, a fondat, în 
1990, Firma Editorial-Poligrafică „Baştina-
RADOG”, care editează cărţi, manuale, albu-
me, reviste pentru copii etc.

Alexandrina a fost fondator şi redactor-

şef permanent al minunatei reviste ilustrate 
„a” MIC pentru copii şi adolescenţi (1995 
– 2009), membru al consiliului Fundaţiei de 
Binefacere pentru Copii „Brânduşele Speran-
ţei”, condusă de Antonina Lucinschi, şi mem-
bru al Clubului Amatorilor de Muzică Clasică 
„Filantrop”. 

Ambele fundaţii, precum şi altele s-au bu-
curat întotdeauna de o importantă susţinere 
materială din partea ei. 

Datorită generozităţii cu care a înzestrat-o 
Dumnezeu, Alexandrina Rusu a transformat 
Editura „Baştina-RADOG” într-o adevărată 
instituţie de susţinere a culturii, artei şi lăca-
şelor sfinte. 

Ei îi aparţine iniţiativa de a sponsoriza 
baletul „Spărgătorul de nuci” de Piotr Ceai-
kovski, montat la Teatrul de Operă şi Balet 
(1998), spectacol aplaudat şi până astăzi pe 
cele mai prestigioase scene din lume. 

Cu ocazia comemorării a 500 de ani de la 
moartea lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, Editura 
„Baştina – RADOG” a editat piesa „Oltea” 
de Andrei Strâmbeanu, „Cavaleria din Lă-
puşna” de Liviu Damian, „Ştefan cel Mare şi 
Sfânt – voievodul românilor” de Vlad Zbâr-
ciog, a sponsorizat montarea „Oltei” la tea-
trele naţionale „Mihai Eminescu” din Chişi-
nău şi „Vasile Alecsandri” din Bălţi, a ajutat 
în mai multe rânduri Uniunea Scriitorilor şi 
săptămânalul „Literatura şi arta”, la care, de 
altfel, era abonată de ani de zile. 

 Aceeaşi editură a editat, de asemenea 
gratuit, monografii, albume de lux, postere şi 
calendare consacrate lui Grigore Vieru, Ma-
riei Bieşu, Mariei Cebotari, Mihai Munteanu, 

Nicolae Sulac, Călin Postolachi şi alţii. 
A contribuit substanţial la înălţarea monu-

mentului lui Ştefan cel Mare şi Sfânt din cen-
trul oraşului Bălţi, la construirea Bisericii sf. 
Dumitru din Dănceni, al cărui ctitor este ală-
turi de soţul ei, Alexandru.

Un gând nobil al Alexandrinei a fost acela 
de a înălţa la Chişinău o statuie care s-o repre-
zinte pe mama marelui domnitor Ştefan, Ol-
tea, gând neîmplinit din cauza comuniştilor. 

Alexandrina şi ca soţie s-a dovedit a fi o 
femeie exemplară, de mare curaj, fiind în per-
manenţă alături de soţul ei, Alexandru, atunci 
când acesta a avut de suferit pe nedrept din 
cauza unui Victor Smirnov, secretarul II al cc 
al pcm, care, ulterior, s-a dovedit a fi un hoţ şi 
a fost condamnat. 

Noi, cei care am avut norocul s-o cunoaş-
tem pe Alexandrina Rusu şi să beneficiem de 
bunătatea ei sufletească, ne vom aminti mereu 
de chipul ei luminos, care ne va servi drept 
exemplu de om care a trăit pentru alţi oameni.

Dumnezeu s-o ierte şi fie-i ţărâna uşoară.

Mircea SNEGUR, petru LUCiNSCHi, 
Eugenia oSTApCiUC, Grigore EREMEi, 
Maria BiEŞU, Mihai MUNTEANU, Mi-
hai CiMpoi, Nicolae DABiJA, Andrei 
STRÂMBEANU, Mihail Gheorghe CiBo-
TARU, Titus JUCoV, Alexei MARULEA, 
Vasile VÂŞCU, Raisa ViERU, Vasile pA-
RASCA, Svetlana BiVoL, Ana BARBU, 
Andrei VÂRLAN, Valeriu GÂŢU, Claudia 
BALABAN, Aurelian SiLVESTRU, Ghe-
orghe ZApUHLÂH, Valentina BoDiU

LACRIMI ŞI FLORI PENTRU ALEXANDRINA RUSU

La 19 octombrie 2009 s-a stins su-
bit din viaţă generosul om de cultură 
Alexandrina Rusu. Pentru mulţi dintre 
noi ea a reprezentat un exemplu de ge-
nerozitate, cumpătare, cumsecădenie şi 
un mod aparte de a se implica în acţi-
uni culturale de anvergură. A lăsat urme 
frumoase, care, asemenea alexandritu-
lui, vor străluci şi vor captiva pe cei al 
căror suflet este sensibil la bine şi ade-
văr. A lucrat decenii la rând în domeniul 
biblioteconomiei şi promovării cărţii 
naţionale, participând cu drag şi respon-
sabilitate la semănarea boabelor de cul-
tură în rândul celor ce ştiu să preţuiască 
adevăratele valori. A pus una dintre cele 
mai sigure pietre la temelia primei tipo-
grafii private de la noi, fiind şi unul din-
tre fondatorii FEP „Baştina-RADOG”, 
ajunsă azi întreprindere naţională de re-
ferinţă. A conceput, iar apoi, an de an, şi 
număr de număr, a modelat sârguincios 
paginile inedite ale prestigioasei publi-
caţii pentru copii şi adolescenţi, revis-
ta „a” MIC”, aşteptată cu nerăbdare de 
cititorii din toate colţurile ţării. A spri-
jinit sute de copii talentaţi din diverse 
ramuri, oferindu-le reale posibilităţi de 
creştere şi afirmare. A ctitorit Biserica 

Sf. Dumitru de la Dănceni (Ialoveni), 
care a umplut un gol spiritual din locali-
tatea în care s-a stabilit.

Alexandrina Rusu s-a născut la 26 
august 1946, în satul Bulăieşti (Orhei), 
într-o familie de intelectuali. Din co-
pilărie i-a fost sădită în suflet dragos-
tea faţă de carte, cultură şi oameni. A 
respectat cu acurateţe şi a îmbogăţit în 
permanenţă nu doar acest nobil dezide-
rat, ci şi alte principii care veneau să-l 
întregească.

După absolvirea şcolii medii din sa-
tul Susleni, şi-a continuat studiile la Fi-
lologie, Universitatea de Stat din Mol-
dova. În 1969, imediat după absolvirea 
facultăţii, a fost angajată la Biblioteca 
universitară, lucrând şi în continuare, 
mai bine de două decenii, în domeniul 
biblioteconomiei şi promovării cărţii.

În 1990 a fondat, împreună cu dom-
nul Alexandru Rusu, FEP „Baştina-RA-
DOG”, care, timp de alte două decenii, 
se impune pe piaţa poligrafică a repu-
blicii ca una dintre cele mai bine cotate 
întreprinderi. În 1996 a fost desemnată 
vicedirector al firmei, desfăşurând o 
susţinută activitate de manageriat şi or-
ganizare. Pe tot parcusul acestor ani, a 

contribuit la extinderea şi diversificarea 
serviciilor prestate.

În 1993 a înfiinţat revista „a” MIC”, 
în fruntea căreia s-a aflat timp de 15 
ani.

Pe parcursul anilor, s-a implicat 
plenar în activităţi culturale de rang 
naţional: în festivaluri muzical-literare 
pentru copii; în saloane de carte pentru 
copii; în editarea cărţilor pentru, despre 
şi scrise de copii; în activităţi de spon-
sorizare şi filantropie a concertelor, 
manifestărilor culturale şi concursurilor 
pentru adolescenţi; a investit permanent 
şi substanţial în formarea şi susţinerea 
tinerilor creatori din republică, munca 
fiindu-i răsplătită cu numeroase premii, 
diplome de merit, cu medalia „Veteran 
al Muncii” (1996) şi medalia „Mihai 
Eminescu” (2009).

Până în ultima zi din viaţă a deţinut 
atât funcţia de redactor-şef al „a” MIC”-
ului, cât şi cea de vicedirector al FEP 
„Baştina-RADOG”, fiind la fel de de-
votată ambelor opţiuni.

A plecat dintre noi la ora când porţi-
le cerului sunt deschise şi coruri de în-
geri însoţesc sufletele către Veşnicie.

Dumnezeu s-o odihnească în pace.

Colectivul Teatrului Naţional „Mihai Eminescu” exprimă 
sincere condoleanţe şi împărtăşeşte durerea dlui Alexandru 
Rusu în momentul funebru când se desparte de mult regre-
tata sa soţie – Alexandrina.

Dumnezeu să-i aşeze sufletul printre aleşii săi din ceruri şi 
s-o odihnească în pace.

S-A STINS UN GENEROS OM DE CULTURĂ
Colectivul FEp „Baştina-RADoG” este profund îndurerat de trecerea prematură în lumea celor drepţi a celei care a fost Alexandrina Rusu

Colectivul Institutului de Filologie al AŞM 
exprimă sincere condoleanţe doamnei 
Aliona Grati în legătură cu încetarea din 

viaţă a tatălui său, Vasile.
Dumnezeu să-l odihnească în pace!
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Opţiunea pentru pseudonimul Leo-
nida Lari nu e deloc întâmplătoare, 

semnificând o constructuralitate cu persona-
jul ciudat al lui Byron şi o voinţă de a scăpa 
de feminitate prin adoptarea unui prenume 
masculin spartan (Leonidas). E o  vrere de 
esenţă romantică de a sfida condiţia onti-
că dată, predestinarea. Această tendinţă ce 
decurge din relaţionarea opozitivă generică 
spirit/ materie marchează sau – mai bine zis 
– ontologizează actul poetic însuşi, îl pune 
sub semnul unei sfâşieri lăuntrice. Lumea se 
împarte –, în chip nietzschean – în una „ade-
vărată” şi alta „aparentă”, bazată pe „o iluzie 
moral-optică”. Să ne aducem aminte de cele 
patru teze din Amurgul idolilor, în care se 
spune, printre altele, că ne răzbunăm pe via-
ţă prin fantasmagoria unei „alte” vieţi, mai 
„bune”, şi că „aparenţa”, pusă mai presus de 
realitate, înseamnă realitatea încă o dată, atâ-
ta doar că selectată, potenţată, corectată...” 
(„Artistul tragic nu e un pesimist – tocmai că 
spune „da” la tot ce-i îndoielnic şi terifiant 
chiar; el e dionisiac...” (Friedrich Nietzsche, 
Amurgul idolilor, Bucureşti, ed. III, 2008, p. 
35).

E însuşi principiul mitopo(i)etic de bază 
ales de Leonida Lari, manifestat pregnant în 
jocul dionisiac al adevăratului / aparentului, 
al realului / fantasmagoricului. El străbate cu 
o forţă structurală irezistibilă întreaga sa cre-
aţie – de la debutul cu Piaţa Diolei (1974) 
până la Sibila (2008).

Născută la 26 octombrie 1949 în Bursu-
cenii din preajma Bălţilor, se afirmă încă de 
pe băncile şcolii, fiind adusă şi prezentată în 
cadrul clubului literar „Mioriţa” de către pro-
fesorul de română.

Poeta cu viziuni fantasmagorice neoro-
mantice, cu un limbaj baladesc-romanţios 
venind parcă din faza eminesciană a Ondi-
nelor, imaginea naiv-germanică a acestora 
fiind preluată tale quale, va deveni o figură 
înconjurată de o aură de legendă datorită pre-
zenţei sale dinamice în procesele Renaşterii 
basarabene de la sfârşitul anilor 80 ai seco-
lului trecut, fiind redactor-şef la prima gazetă 
cu caractere latine Glasul (Glasul naţiunii), 
tipărită la Riga şi Vilnius, deputată în Sovie-
tul Suprem al URSS (1990). S-a opus trecerii 
tancurilor sovietice pe bulevardul Ştefan cel 
Mare şi Sfânt. Din 1992 până în 2008 a fost 
deputată în Parlamentul României.

Ioan Alexandru evocă atmosfera incendi-
ară de la Chişinău în care îşi prezenta versuri-
le litanice: „Poezia Leonidei Lari am auzit-o 
cu ani în urmă recitată îndelung în şoaptă de 
către alt poet mai tânăr ca vârstă într-o seară 
de iarnă cu zăpezi de un metru. Cineva tră-
ia din cuvintele acelor poeme ce răspundeau 
inimii unei alte generaţii, aşa cum îl recitam 
noi pe Labiş, cum îl ştiam pe de rost noaptea 
la focuri pe dealul Feleacului în Transilvania. 
Numai că rostirea firească adâncă şi sfântă în 
felul ei se poate întâmpla această fericită sta-
re de lucruri să devină cuvintele la îndemâ-
na celuilalt prin care îşi exprimă durerile şi 
nădăjduirile fiinţei interioare. Apoi am avut 
prilejul să văd cum reacţionează o sală arhi-
plină la versurile ei, să stau eu însumi cucerit 
de această îndurerată splendoare de advent, 
de aceste tropare îngânate, legănate ca nişte 
litanii străvechi pentru vremi ca de post ale 
abstinenţei şi speranţei ca un opaiţ aprins de 
veghe sângerând în noaptea de priveghere 
până se crăpa de ziuă”.

Debutul din 1974 a fost urmat de volume 
reprezentative, apărute la Chişinău, Galaţi, 
Timişoara şi Bucureşti: Marele Vânt (1980); 
Mitul trandafirului (1985); Scoica solară 
(1987); Anul 1989 (1990); Dulcele foc (an-
tologie, 1991); Lira şi păianjenul (1991); Al 
nouălea val (1993); Epifanii (1994); Scrisori 
de pe strada Maica Domnului (1995); Lu-
naria (1995); Aldebaran (ediţie bilingvă ro-
mâno-franceză, 1996); Între îngeri şi demoni 
(1998); Avatar (1999); Învingătoarele spaţii 
(1999); Infinitul de aur (2001); Răstigni-
rea porumbeilor (2003); Epifanii şi Teofanii 
(2005); Sibilă (2006).

Deşi s-au schimbat şi s-au nuanţat, „ză-
rile şi etapele” poetei au rămas ghidate sta-
tornic de aceleaşi năzuinţe formative” (ca 
să mai folosim încă o expresie a lui Blaga), 
urmând orientări stilistice programatice acre-

ditate de seriozitatea Tradiţiei. Pentru Lari, 
poezia e mesaj existenţial fundamentat trai-
nic pe trăire, pe experienţă destinală şi pe un 
dialog continuu cu Eternitatea şi Divinitatea. 
Revelaţiile epifanice şi teofanice constituie 
esenţa viziunilor, axul lor structural. Ele sunt 
manifestări ale spiritului sub diferite forme, 
sunt „arătările” râvnite ale sacrului. Actul 
poetic e identificat actului de descoperire a 
tainei divine, a acestor „arătări” şi „apariţii”. 
Omul e reprezentat mereu cu un suflet pe 
care îl reinvesteşte înapoi, în galaxie: „La fel 
cum floarea, fructul ţin de pomul / Dintr-o 
ţărână – arhetip al vieţii, / La fel de Dum-
nezeu se ţine Omul / În pârg născut, chiar al 
Divinităţii” (Sufletul omului).

Foarte puternic se manifestă, în cazul 
Leonidei Lari, credinţa în misiunea Poetului, 
înzestrat cu darul de a-şi revela această taină. 
Drumul pe care trebuie să-l parcurgă e spre 
ea, aşa cum cei trei magi orientali, călăuziţi 
de o stea, îşi urmează calea spre peştera Be-
thlehem ca să-l vadă pe pruncul Iisus.

Există, la ea, o întreagă galerie de poeţi, 
cărora li se aduce elogiul suprem, care ofici-
ază actul poetic ca pe un act sacru. Îi regăsim 
aci pe Orfeu, Ovidiu, Eminescu, Hölderlin, 
Lorca, Puşkin. Poeţii contemporani sunt con-
sideraţi „fraţii” ei, trataţi cu o deosebită defe-
renţă. Poezia = Epifanie. Poezia = Teofanie. 
De aceea apar referinţe dese la Neatins, Ne-
văzut, Necunoscut, Neînţeles.

Într-o poezie dedicată „Fratelui Cezar” 
poetul e văzut „ca un călugăr sau ascet pri-
beag”, „c-un strai de antic înţelept”, ca o fi-
inţă ce vine „pe măsura Domnului”. În mod 
romantic poetului i se recunoaşte congenia-
litatea cu Demiurgul, darul de a da naştere 
unei noi lumi. Lorca se crede din „ţara-n care 
visul m-a rânduit păstor”. Într-o poezie dedi-
cată lui Grigore Vieru poetul e asemuit ma-
gului care cheamă „acea putere tainică-n cu-
vinte”. „Poeţii străbuni” sunt „sarea lumii”. 
Puşkin e cel care „doar Poeziei se supuse”. 
Orfeu „uită fiinţa în cântec”. Ş.a.m.d.

Poetul se proiectează mereu în alte lumi, 
stelare, populate de sybille care scriu poezii 
pe aer, căci „prin cuvânt e totul cu putinţă” 
şi există „un fond ascuns” care răspunde la 
orice întrebare: „A se zidi şi a zidi-n cuvânt. 
/ Aşa-ncepu zidirea-i nevăzută, / Însă puţini 
sunt cei de pe pământ / Căror această artă li-i 
ştiută”. „Cei puţini” sunt, fireşte, poeţii, care, 
consubstanţiali lui Demiurgas, ştiu arta „zidi-
rii în cuvânt”.

Leonida Lari crede că Poetul (mereu 
transcris cu majusculă) are misiunea de a 
contempla eul în puritatea lui originară şi de 
a evita impactul cu lumea sensibilă, vorbind 
în termeni bergsonieni, cu „învingătoarele 
spaţii” care mereu „înghit” acest eu. Poeta 
reiterează nevoia fiinţei noastre de a se eli-
bera de aceste forme apăsătoare ale lumii 
exterioare: „Intensitate, durată, hotărâre a 
voinţei, iată cele trei idei pe care trebuia să 
le purificăm, eliberându-le de tot ce e datorat 
amestecului lumii sensibile şi, ca să spunem 
lucrurilor pe nume, obsesiei ideii de spaţiu” 
(Henri Bergson, Eseu asupra datelor ime-
diate ale conştiinţei, Cluj-Napoca, 1993, p. 
148).

Poziţionarea înafara noastră a acestor 
„învingătoare spaţii” constituie o limită exis-
tenţială, o facticitate heideggeriană, debuso-
lându-ne cu un ansamblu de simultaneităţi 
care anihilează simultaneităţile anterioare. 
„A aşeza durata în spaţiu ar însemna, printr-o 
adevărată contradicţie, a instala succesiunea 
chiar în sânul simultaneităţii. Nu trebuie aşa-
dar să spunem că lucrurile exterioare durea-
ză, ci mai degrabă că în ele există o raţiune 
misterioasă, în virtutea căreia nu le-am pu-
tea privi în momentele succesive ale duratei 
noastre fără a constata că s-au schimbat” (Ib-
idem, p. 149).

Această „raţiune misterioasă” ascunsă 
în schimbare (= schimbarea bergsoniană de 
simultaneitate şi instalarea succesiunii în sâ-
nul ei), trecere, în aceste relaţii psihofizice 
cu „învingătoarele spaţii” generează viziu-

nea Marelui Vânt ce, ascunzându-se într-un 
punct, se naşte simultan în altele, simboli-
zând însăşi Eternitatea: „El – vânt, el – om, 
el – viziune plină, / El purtător de spaţii vor-
bitoare / Şi leagăn pur în ordinea divină, / 
Domol plutind pe-o mare de lumină / Adân-
că, vie, purificatoare. // Apoi tot el – numai 
rotiri pe unde, / Topindu-se vertiginos cu-o 
vrere / De-a fi un punct ce-n sine s-ar as-
cunde. / Pieri-ntr-un loc şi se născu oriunde 
/ Se contempla. În toate. În tăcere” (Marele 
Vânt).

Există o şansă salvatoare pentru eul în-
ghiţit de „învingătoarele spaţii”? Da. E voin-
ţa – mereu purificată – de a fi o insulă arzân-
dă care se visează „stea” în imensitatea lor 
neantizatoare.

Acestei rotiri bergsonian-simultaneiste a 
Marelui Vânt i se alătură – izomorfic – vi-

ziunile Dulcelui Foc şi Scoicii Solare, ale 
Focurilor pe Deal, Furtunii Divine, Albelor 
Flori de Lunaria, stelei Aldebaran.

Evoluţia Leonidei Lari s-a produs în ace-
eaşi albie formativă, asemănându-se cu cur-
sul râului Jordan, care se încheie acolo unde 
a început să izvorască. Perspectiva evoluti-
vă e, în cazul ei, retrospectivă revolutivă; e 
un drum eliberat de obstacole, de facticităţi 
şi mereu întors spre punctul de pornire, aşa 
cum lumea, dedemonizată, e întoarsă spre 
punctul genezic şi faza aurorală, când nu e 
căzută încă în istorie. Se săvârşeşte un act de 
resacralizare, de întoarcere blagiană a zeului 
Pan, de repunere a îngerilor în locul demo-
nilor.

Neoromantismul de fond din începuturi, 
axat pe proiecţii blânde, „de cămin” conven-
ţional-fantasmagorice, a obţinut pe parcurs 
o tentă expresionistă, adăugând visării şi 
contemplării fervorile şi iluminările mistice, 
apoi atitudinile grave sociale şi o dimensiune 
religioasă, conjugată cu un sentimentalism 
colocvial şi manifestată sub formă de rugă, 
epistolă, epifanie, teofanie, imn orfic, „sonet 
creştin”, elegie, odă sau „cântec de ascet”.

Farmecul acestor poeme îl constituie 
adresarea „bipolară” Domnului şi Cititorului, 
cufundat şi el în ritual, asocierea contrapunc-
tică a modulaţiei litanice monocorde, domoa-
le cu una patetică, justiţiară chiar, prin care 
se cere îngăduire afirmării valorilor vieţii pă-
mânteşti: „Când seara un abur subţire pe văi 
se pogoară, / Mai lasă-ne, Doamne, o clipă 
lumina de seară, / Mai lasă să-ntârzie-o clipă 
această minune / Pe temple înalte, pe socluri, 
pe cripte străbune, / Pe vatra-mi de-acasă, 
pe lutul cu oase dragi mie, / Pe viaţa în care 
gustat-am prea rar bucurie, // Pe locu-mi sub 
soare, în care cad corbii în smocuri, / Pe hai-
na-mi trupească, cârpită de-acu pe alocuri, // 
Pe plinul iubirii de oameni şi groapa din cale, 

/ Pe marile daruri şi blândele mâini ale Tale, 
// Pe ora în care, sfârşită, alunec în transă, / 
Pe gândul că încă şi după, mai este o şansă” 
(Rugă de seară). Ruga poate avea, însă, şi o 
notă ironică sau poate fi preschimbată în în-
demn, sentinţă morală: „Patruzeci trăit-am, / 
N-am nici o leţcaie, / Cerne-mă, o, Doamne, 
/ Prin divina-ţi ploaie / (...) Deci citesc aiu-
rea, / Deci sunt cu păcate, / Trece-mă prin 
ploaia-ţi / De luminătate. // Şi dacă-n cuvin-
te / Nu avui măsură, / Bate-mă c-un fulger, 
/ Doamne, peste gură. // Patruzeci trăit-am, 
/ Mai aruncă-o punte / Către tine, dreptul, / 
Ca lui Moise-n munte” (Rugă de dimineaţă); 
„Mă rog de stihiile toate / Ce schimbă atâ-
tea-n natură, / Pe lângă acele ce-s date / Să-
mi deie simţirii măsură” (Rugă de vară).

Poeta, care cere aplicarea cenzurii divine 
simţirii, este în mod paradoxal parcă, dar to-
tuşi logic, dedată stărilor totale, atingătoare 
de hybris al trăirii, fervoarea mistică cedând 
fervorii irezistibile a simţurilor. Ea vrea, fi-
reşte, să ajungă la absolut şi în dragoste, 
dincolo de melancoliile şi sentimentalismele 
convenţional-romantice: „Auzi din crean-
ga nopţii cum picură cu lună,/ Iubitul meu, 
mă rupe din piatră şi mă du/ Sub cer, într-o 
câmpie, unde-am fi eu şi tu,/ Nestânjeniţi de 
graba care-o să ne răpună, / Auzi, din crean-
ga nopţii cum picură cu lună?/ Şi năucit de 
ierburi, îngenuncheat în ploi,/ Înnebuneş-
te-mi părul şi uită că-i o clipă / Alunecarea 
asta, că-i zbatere de-aripă, / Că-i focul care-
şi varsă cenuşa peste noi. // Iar din copaci şi 
ierburi va mirosi a ceară, / Şi apa, şi ţărâna 
vor răsufla sfinţit / Şi degetele noastre vor 
pâlpâi-mpletit, / Ca nişte flăcări care se-nal-
ţă şi coboară. // Supremă încercare-i sau joc 
miraculos / Să simţi că-atârnă trupul pe-un 
fir de vis în jos...” (Orfică).

Poemele de dragoste ale Leonidei Lari 
sunt frumoase în sensul „vechi” al acestui 
calificativ nemaiîngăduit de postmodernism; 
ele păstrează o autenticitate esenian-lorchi-
ană, o naturalitate arhetipală, o aşezare dis-
ciplinată în dulcele stil clasic, care exclude 
distorsiunile sintactice, narativitatea lungă 
caracteristică poemelor baladeşti ale autoa-
rei, inadvertenţele de orice fel, „basarabe-
nismele”: „În această lumină de seară, / Pe 
această potecă de munte, / Tu ai gura atât de 
amară, / Tu ai pletele-atât de cărunte. // Din 
prăpăstii de jos se ridică / Abur cald către-a 
culmilor gheaţă, / Cu un fel de mâhnire şi 
frică / Chipuri vezi, schimbătoare la faţă. // 
Cât mai trec printre brazi, visătoare, / Cât pe 
vârfuri se rup din veşminte, / Până cerul le 
sapă-o intrare / Ca un semn de luare-amin-
te. // Cântă sufletul meu fără nume, / Nume 
are prin trupul meu, mutul, / Fulger, timpul 
mă muşcă din lume, / Veşnicie mă ţine să-
rutul. // O molatică, blândă sfârşeală / Se aş-
terne încet peste toate, / Tu ai ochii cuprinşi 
de-ndoială, / Bunul meu, dragul meu, cum 
se poate? // Cum se poate când nicio căinţă 
/ Nu acoperă hăul din mine? / Şi ca umbra 
ce-ţi poartă credinţă / Şi ca orbul o iau după 
tine. // Dragul meu, bunul meu, e o veste, / E 
o smulsă din vremi amintire, / Cine-ai fost, 
dacă eşti, dacă este / Ca o moarte această iu-
bire?...” (Această iubire).

Într-un portret substanţial Focul din su-
flet şi cel din istorie, care serveşte drept pre-
faţă la volumul Dulcele foc,  Doina Uricariu 
remarcă faptul că, atrasă de fenomenalitatea 
universului mereu în transformare, aflată 
în dialog cu mai multe alter-egouri (Marele 
Duh, sufletul, daimonul, dublul), că scriind 
„un sfâşietor epistolar de dragoste precum 
o nouă Mariana Alcoforado, celebra autoare 
a Scrisorilor portugheze, Leonida Lari e şi 
o autentică şi inconfundabilă poetă a iubirii, 
ce-şi cântă pieritoarea, vremelnica şi călătoa-
rea fiinţă în această lume în care trăieşte ca 
martor (şi martir) al timpului” (Leonida Lari, 
Dulcele foc, Bucureşti, 1991, p. 16).

Dialogul cu Dumnezeu şi cu proiecţiile 
alteritative (ego-uri, dubluri etc.) se extinde 
şi se transformă într-un dialog generalizat 
– sub o formă conjugată spirituală-spiritis-

tă – cu marile personalităţi, cu cei dragi, cu 
tata, mama şi fratele Leonard, poet cu har, 
mort de tânăr din cauza că a fost radiat în 
timpul satisfacerii serviciului militar: „Sunt 
atât de obosită, că-mi uit sufletul peste tot, 
fie că sunt în cer, fie că sunt pe pământ. Une-
ori, când cântă sferele, îl uit printre sfere, în 
emanarea stelelor. A stelelor micului prinţ în-
deosebi. A prinţului sufletului meu, Leonard. 
În clipele când dispar din văzul celor veseli, 
departe de stele, el, învăluit într-o mantie de 
pulbere stelară, stă alături de sufletul meu 
între îngeri şi demoni. Între îngeri şi demoni 
stă fratele meu, stă prinţul sufletului meu 
chinuit, care mă iubeşte, care nu m-a trădat 
niciodată. Şi totul în jur e albastru-azuriu. Ca 
aurele noastre de creatori ai frumuseţii. Şi 
aici, şi dincolo.”

Poetă identificată destinal Poeziei însăşi, 
Leonida Lari nu poate fi şi o Poetă a Cetă-
ţii, a Basarabiei supuse „terorii istoriei”. 
Marin Sorescu surprinde, în prefaţă la Lira 
şi păianjenul, anume această identitate de-
săvârşită Poezie = Viaţă, Viaţă = Poezie, în 
cazul ei: „Foarte rar se întâmplă ca poezia 
unui autor să se confunde atât de mult cu 
viaţa sa, iar viaţa să devină poezie într-un 
grad atât de înalt ca în cazul Leonidei Lari. 
A scris cu propria-i viaţă, cu datul unui neam 
care îşi găseşte în ea instrumentul cântecului 
şi ecoul. Crăiasă blândă, dar în acelaşi timp 
neîndurătoare, ea stăpâneşte în mod spontan 
peste metafora de mare forţă, peste fericite 
împerecheri de cuvinte, care pot face o glorie 
oricărui mare poet...”.

Poeta îşi asumă întru totul angajarea so-
cială, schimbând cu promptitudine mijloace-
le rugii pe acelea ale diatribei imaginare, pia-
ţă a Diolei pe Piaţa Marii Adunări Naţionale, 
Lira orfică pe „o liră fulgerândă”. Grea, dar 
necesară schimbare de registru liric. Para-
doxală, dar până la urmă organică, asociere 
de ipostaze şi de genuri, „sonetul creştin”, 
pastorala, romanţa, oda, epifania şi teofania 
împăcându-se – pe acelaşi palier al imagi-
narului – cu pamfletul, apostrofa, sentinţa, 
invectiva. Basarabia e văzută ca un „pământ 
pe care plânge Dumnezeu”: „Seară de gus-
tar, ceaţa cade lin, / Umbre din infern bântu-
ie-n destin. // Ceaţa cade lin, capul cade greu 
/ Pe-un pământ pe care plânge Dumnezeu. // 
Lună de cârmâz, cer de peruzea, / Îngerii se 
luptă pentru steaua mea. // Îngerii se luptă şi 
mă lupt mereu / Pe-un pământ pe care plân-
ge Dumnezeu” (A doua venire).

Spre a-i întregi efigia de poetă a Cetă-
ţii vom apela şi la microportretul sugestiv 
pe care i-l face în prefaţa la volumul Sibila:  
„Leonida Lari a venit la Bucureşti întâi prin 
legenda ei. Era povestea simplă şi eroică a 
unei fiinţe inflexibile, care înfruntase nu nu-
mai teoretica dogmă siberiană, ci şi maşini-
le ei de război concrete. Această imagine, a 
unei poete, care ia apărarea poporului ei (a 
drepturilor lui, îngropate, însângerate, din 
păcate, cicatrizate), ieşind curajos în faţa 
tancurilor ocupanţilor sovietici, la Chişinău, 
n-ar trebui să lipsească din nicio carte de is-
torie a României. Probabil că, în adolescenţa 
ei, Leonida Lari a semănat cu „România ru-
pându-şi lanţurile”, a lui Rosenthal. Şi acum 
mai seamănă, din când în când. Poate că, 
uneori, gestul ei împotriva lanţurilor ajunge 
să rupă şi rama tabloului, pune la grea încer-
care şi pe vecinii ei de expoziţii istorice şi 
mai stârneşte şi câte o tornadă asupra privi-
rilor şi asupra purtătorilor acestei lupte. Le-
onida Lari a intrat în lumea bucureşteană în 
mod violent, cum violentă este dragostea ei 
pătimaşă pentru ţară şi pentru cultura naţio-
nală. N-a ştiut să danseze, aici, la Bucureşti, 
ceea ce aş numi „hora nuanţelor”. A fost de-
cisă, a fost, în permanenţă, în priză, a crezut 
că poate înfăptui în opera ei ceea ce istoria 
s-a arătat incapabilă să înfăptuiască, şi anu-
me, Marea Unire”. Rostirea Fiinţei e înţe-
leasă ca rostire a Fiinţei Naţionale, iar glasul 
poetului devine Glasul naţiunii; destinul său 
este un destin social. Po(i)eticul se transfor-
mă, în atari condiţii, în po(i)-etic. Mânia este 

cea care face versul, marcat de tensiune etică 
şi rostit „cu glas tare”, imprecativ, vaticinant. 
Modelul Eminescu (cel din Scrisori) se recu-
noaşte uşor în această punere în registru sar-
castic a discursului care recurge la mijloacele 
publicisticii: „Mamă, tată, soră, frate / Stră-
moşi, domniilor voastre, / Cică-aceste locuri 
toate / De acu nu-s ale noastre. // Nu m-ar 
îneca amarul / Şi aş duce-o înainte, / Dar ei 
intră cu brăzdarul / De acu şi prin morminte. 
// Cine ei? Cei fără nume, / Fără suflet, fără 
ţară, / Ce se vântură prin lume / După pâine 
mai uşoară. // Te cruceşti cu mintea trează / 
De-a lor lipsă de măsură, / Căror veacuri se-
adresează / Astă hulpavă strânsură?” (Scri-
soare neamului).

Eticizate, viziunile apar terifiante, scu-
fundate direct în groază existenţială: bate 
vântul pierzaniei; din „ziduri obscure” „iese 
râtul de porc”; „străbunii, ucişii / în mormin-
te se-ntorc”; numele de azi al poetei e Singu-
rătate; în lume lucrează dracul; se vinde „ce 
nici Iuda n-a putut a vinde”; „şovinii hotă-
răsc ce ni se cade”; minciunile sunt ameste-
cate cu dulceţuri...

Încrâncenată etic, poeta caută mijloa-
ce specifice care i se dau, totuşi, cu greu în 
această ipostază asumată programatic.

Tomas Stearns Eliot vorbea, într-o confe-
rinţă din 1943 la Institutul Anglo-Norvegian 
şi repetată la Paris în 1945, despre „rolul pe 
care-l are poezia pentru noi toţi, consideraţi 
ca întreg social în accepţiunea cea mai largă 
a cuvântului, şi despre faptul că „spre deose-
bire de celelalte arte, poezia are pentru cei de 
acelaşi neam şi aceeaşi limbă cu poetul o va-
loare pe care numai pentru ei o poate avea”. 
„Emoţiile şi sentimentele, continuă Eliot, se 
pot aşadar exprima cel mai bine în limba co-
mună unui întreg popor, adică în limba vor-
bită de toate păturile sale; structura, ritmul, 
sonoritatea, expresiile idiomatice ale unei 
limbi exprimă personalitatea poporului care 
o vorbeşte” (T. S. Eliot, Eseuri, Bucureşti, 
1974, p. 95).

Datoria poetului, ca poet, faţă de lim-
ba lui, este de a o păstra, a o îmbogăţi şi a 
o perfecţiona. Exprimând ceea ce simt alţi 
oameni, el le modifică sensibilitatea, o face 
mai conştientă, îi determină pe oameni să-şi 
dea seama de ceea ce simt, învăţându-i, ast-
fel, ceva despre fiinţa lor.

E funcţia socială a poeziei, care e prin 
esenţa ei locală, naţională.

Conştiinţa necesităţii acestei funcţii, în 
anul de graţie 1989, şi nu numai, aduce co-
rectări în orientarea estetică programatică a 
poetei, apăsată de vitregiile istoriei.

Leonida Lari crede, ca şi Grigore Vieru, 
că poezia poate fi identificată religiei, într-o 
vreme a desacralizării, a morţii zeului Pan. 
Discursul poetic (= mitopo(i)etic) se con-
stituie dintr-o rostire constructurată a rugii 
şi a spovedaniei, cea dintâi fiind adresată 
divinităţii, iară cea de-a doua însăşi fiinţei 
poetei, antrenată într-un ritual introspectiv al 
cunoaşterii de sine şi mărturisirii de păcate, 
întâmplări sentimentale, slăbiciuni omeneşti, 
„simţiri fără margini”.

Heidegger spunea, într-un studiu despre 
Trakl, Limba în poem, că metafizica agoni-
zează în cazul în care sărăceşte suflul ei poe-
matic, zeii dispărând atunci când gândirea nu 
mai este poetică: „Prin urmare, metafizica nu 
este doar întemeiere a fiinţării în Fiinţă, adică 
ontologie, ci, deopotrivă, întemeiere a fiinţei 
într-o fiinţare supremă, în Feion, deci teolo-
gie. Datorită faptului că oferă în genere o în-
temeiere, ea este o -logie. Ea este astfel o on-
to-teo-logie”: „Rostirea poetică este prezentă 
în preajma zeului şi pentru zeu. „Prezentă în 
preajmă” înseamnă: purul fapt de a lăsa să ţi 
se rostească prezenţa zeului” (Martin Heide-
gger, Repere pe drumul gândirii, Bucureşti, 
1995, p. 433-434).

Viziunile metafizice ale Leonidei Lari 
sunt poeto-onto-teo-logice sau poeto-onto-
etico-teo-logice. În umbra augustă a metafi-
zicului poeta se gândeşte mereu la triada Fi-
inţă – Sacralitate – Istorie. În fond poezia ei 
o are ca axă, cu indicii pe calea cea dreaptă, 
calea lui Tao.

Mihai CiMpoi

Leonida Lari „între îngeri şi demoni”

Leonida LARI

ÎN ALBA BĂTAIE DE LUNĂ

În alba bătaie de lună 
Şi printre coloanele vechi –
Eu scriu o scrisoare nebună 
Acelor ce nu au urechi.

Şi-acelor ce nu au vedere 
Şi nici acea rază de gînd, 

De-ar fi cu Iisus într-o vrere –
Aici, în înalt, orişicînd.

Da, scriu şi de nopţi şi de denii, 
Aflîndu-mă între netoţi, 
Care au mîncat marii genii,

Iar Domnul, de stai şi socoţi, 
Ne-aude, ne vede-n milenii, -
Cu-aceeaşi iubire pe toţi.

RUGĂ DE TAINĂ

E-o oboseală-n toţi de vorbe goale, 
Doamne, tu mă priveşti de undeva –
Ţine-mă tare în privirea ta, 
Lumină-a vieţii noastre, lină, moale...
Pentru a-ncape bucurii şi jale, 
Tu, Doamne, mă înveţi foc a mînca –
Ţine-mă blîndă în privirea ta, 
Lumină-a vieţii noastre, lină, moale.

Ştiu, unde sufletul doar are cale 
Zbura-voi, Doamne, spre matricea mea, 
Dar voi să las şi pe pămînt ceva

Din măreţia veşniciei tale –
Ţine-mă clară în privirea ta, 
Lumină-a vieţii noastre, lină, moale...

INVOCARE

Noaptea e pe sfîrşite, lumînările ard, 
Tot mai rar te aud dinspre cer, Leonard.

Mama noastră-i bolnavă şi se vrea 
unde eşti, 

Printre bunele, clarele feţe cereşti.
Pe pămînt e durere, sărăcie, nevoi –

Tot mai rară-i lumina care cade pe noi,

Tot mai pală-amintirea cine sîntem în lut 
Şi Cuvîntul Acelui ce pe toţi ne-a născut.

Cîteodată, cînd greul mă ajunge la os, 
Mă întreb, cînd veni-va în lume Cristos?...

A promis doar că vine, ţi-aminteşti, 
îmi spuneai 

Că planeta albastră se va-ntoarce în rai.

Deocamdată pe Terra Lucifer e stăpîn –
Curge sîngele valuri l-al său rînjet hain,

Nu ieşim din războaie, inundaţii, văpăi, 
Căci cu sînge-i adapă pe toţi demonii săi.

Pe tereştri - cu banii. Face mari din 
cei mici, 

Banul e la putere, iar nu duhul pe-aici!

Iar eu, frate, mă chinui şi, te rog, pe 
ce-i sfînt, 

Ai trăit două’ş’patru de ani pe pămînt.

Ai băut din izvoare, ai visat în cîmpii, 
Ai iubit tot ce-i datu şi ai scris poezii.

Te rog, frate, în noapte, lumînările ard, 
Te rog, bunule, dragule meu Leonard,

Nu uita de rămaşii pe-aici, nu uita, 
Spune-mi, cînd vine Mielul, sigur, 

ştii tu ceva..

Noaptea e pe sfîrşite, cînt’ cucoşii, de zi, 
Lumînările-s arse, dar Cristos va veni!

RUGĂ PENTRU PROOROC

Eu sînt un filosof daco-roman,
Se-ntîmplă să văd zi ce-aduce-un an, 
Se-ntîmplă să văd an ce-aduce ziuă, 
Cînd unii lucră, alţii bat apa-n piuă.

Pe la hotarul între Bine-Rău, 
Eu sînt mereu prezent cu clanul meu: 
Cîini, flori, copaci, pisici şi alte mute 
Ce ne-apără de bolile stătute.

În zariştea luminii ce-mi dă rost, 
Cunosc orice conflicte care-au fost, 
Chiar dacă-n juru-mi n-au căzut cadavre, 
Din care-apoi să se îmbuibe javre.

Însingurat cum stau, cu văzu-mi trist, 
Văd şi pe nevăzutul anticrist, 
Umblînd mereu la ale Ţării schele, 
Tot cumpărînd, şi-apoi vînzînd lichele.

Unde-s ai noştri, adică români? 
E-o întrebare: s-au ascuns la stîni... 
Sau şi mai şi, cu duşmani peste dînşii, 
Cei mai de spirit s-au ascuns într-înşii.

Oricum o fi Dumnezeiescul plan, -
Eu sînt un filosof daco-roman, 
Şi-oricît se cern în jur civilizaţii, 
Eu reprezint gîndirea astei naţii!

Sînt filosof, suflare încă vie, 
Dar dacă vreţi ca Ţara să mai fie, 
Dar dacă vreţi să-şi aibă-n lume locul,
Rugaţi-vă, să meritaţi proorocul!

SCRISOAREA UNUI DAC
Sînt un dac liber, dar încătuşat 
De-acei care cîndva s-au închinat 
În faţa mea şi-acum mă bat cu pietre, 
Pe unde dacii îşi făcură vetre.

Da, sînt un dac din cei cu gîndul greu 
Din Cernăuţi pînă la Chişinău, 
De pe la Nistru, Bug şi cît încape 
Niomja, Rovul pe-ntinsori de ape.

Şi, eu, un dac, am un priveghi acum –
Un frate-al meu s-a prăpădit pe drum 
Şi nu de aceea că-adastat-au spînii, 
De aceea că se samănă românii.

Da, precum sameni grîul lot cu lot, 
Se samănă români cu neam cu tot,
Încît ai putea spune: toată glia 
Nu e Sibir, e însăşi România.

Ce fac ai mei de-acasă? Cîţi mai sînt? 
Cînd tot ni s-a luat pe-acest pămînt, 
Şi nimeni nu îşi recunoaşte vina 
De Basarabia şi Bucovina.

Puţini cîţi sînt, stau trişti lîngă sicriu 
Şi, eu, un dac, încă mai simt că-s viu 
Şi-mi pun eu mie însumi întrebare: 
Au, locul mort, se-ntîmplă că mai doare?

Telegramă
Stimată colegă Leonida Lari,
La ceas aniversar, Vă transmitem alese urări de bine şi sănătate, noi succese de 

creaţie.
Poetă, eseistă, traducătoare, om politic, deputat al poporului din URSS (1989), 

deputat în Parlamentul României (din 1992), aţi contribuit substanţial la victoria de-
mocraţiei în spaţiul dintre Nistru şi Prut. Nu întâmplător, colegii scriitori, dar şi toată 
intelectualitatea D-voastră supranumit Ioana d’Arc a Basarabiei.

Dăruită cu o certă vocaţie mesianică, aţi întruchipat şi comunicat prin poemele  D-
voastră „o rară şi desăvârşită armonie cu sine şi cu vocaţia, cu fabulosul ţinut moldav, 
care v-a zămislit, dar şi cu Fiinţa Absolută care Vă luminează” (Cezar Ivănescu).

În versurile D-voastră , începând cu volumul de debut Piaţa Diolei (1974), urmat 
de Marele vânt (1980), Mitul trandafirului (1985), Scoica solară (1987), Dulcele foc 
(1989), Al nouălea val (1993), Scrisori de pe strada Maica Domnului (1995), Învin-
gătoarele spaţii (1999), Epifanii şi Teofanii (2005), Sibilă (2006) şi multe altele, eti-
cul, esteticul şi religiosul se topesc într-un enunţ de o sublimă candoare…

Vă dorim şi de acum înainte inspiraţie, noi realizări poetice.
La mulţi ani!

Consiliul Uniunii Scriitorilor  din Moldova

Sirena şi delfinul Desen: Lenida Lari
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Festivalul Internaţional de Poezie “Grigore Vieru”

În cadrul Festivalului Internaţio-
nal de Poezie Grigore Vieru , la 
10 octombrie, în Sala cu Cămin 

a Uniunii Scriitorilor a avut loc Simpo-
zionul Grigore Vieru, poet al spaţiului 
românesc. Academicianul Mihai Cim-
poi, pe post de moderator, a spus: „Gri-
gore Vieru, care a fost un liric, a avut o 
deschidere spre marea poezie universa-
lă (vroia să facă şi o antologie), a avut 
intuiţia extraordinară a copilului care 
recreează lumea, a ţinut la tablele vechi 
şi noi, promovând valorile maternităţii, 
ale copilăriei, ale sacrului, vine cu o lo-
gică nouă. Dovada popularităţii sale de-
osebite au fost şi enormele tiraje. Astfel 
tirajul „Albinuţei”, în anii 1988-1989, a 
ajuns la un milion. Prefeţe magistrale la 
creaţia lui Vieru au scris Stănescu, So-
rescu şi alţi scriitori români importanţi, 
au urmat traduceri în italiană, germană, 
bulgară... În dialogul valoric european, 
unde fiecare vine cu identitatea sa, noi 
mergem cu valorile noastre”.

Valeriu Matei a constatat că despre 
Vieru s-a scris foarte mult, atât în spa-
ţiul postsovietic – în Armenia, Ucraina, 
Rusia, Letonia ş.a., cât şi în România: 
a intrat în panteonul culturii române, în 
perimetrul sacru, alături de marii clasici 
ai literaturii române.

Nicolae Dabija a vorbit despre sufe-
rinţa Marelui Vieru, hăituit în Basarabia, 
căruia: „Dumneavoastră, prietenii lui, 
i-aţi dăruit multe bucurii. Poetul spunea: 
“În România mă simt om”. A rezistat 
acelor lovituri datorită dvs. Vieru aducea 
saci cu cărţi din România, era în relaţii 
foarte bune cu Iaşiul. Când era lovit la 
Chişinău, se ducea în România. Vieru a 
rezistat unor lovituri neomeneşti, sufe-
rinţe pentru care Voronin trebuie tras la 
răspundere. Următorul festival trebuie 
să-l facem la bustul lui Vieru. Vieru este 
un mare poet al Limbii Române”. 

Theodor Codreanu a venit cu 10 
argumente pentru canonizarea literară 
a lui Grigore Vieru, prima motivaţie 
fiind controversa (ca şi în jurul lui 
Eminescu) în jurul creaţiei lui Grigore 
Vieru, care este un scriitor emblema-
tic. 2. Geniul literaturii române  a fost 
întruchipat prin Eminescu, după cum 
spunea Titu Maiorescu. La fel şi Vie-
ru avea un simţ extraordinar al limbii, 
a scris cele mai frumoase versuri de-
dicate Limbii Române, care este Casa 
Fiinţei. 3. Poezia sa descinde din ge-
niul folcloric românesc, aforismele lui 
descind tot din folclor, se vede şi le-
gătura cu proverbele. 4. Este un poet 
al arhetipurilor: Mama, Patria, Limba, 
Copilăria. 5. Este un poet creştin al 
profunzimilor: avea simţul căutării di-
vinului. 6. A întruchipat cu asupra de 
măsură ceea ce numim omenia româ-
nească, are substanţa religioasă în pro-

funzimea liricii. 7. A militat toată viaţa 
pentru unitatea românităţii: vine pe ur-
mele lui Eminescu. 8. Într-un anumit 
sens, poemele lui s-au folclorizat. 9. 
S-au scris deja multe cărţi despre Gri-
gore Vieru (sunt cel puţin 5-6 autori); 
are o posteritate imediată, nu s-a lăsat 
tăcerea după ce a trecut în eternitate. 
10. A intrat în zona picturalului, a mu-
zicii, în substanţa rebusistă. În publi-
cistica Poetului se va descoperi şi un 
mare ziarist militant,  se va descoperi 
un suflu eminescian”.

Catinca Agache a spus că Grigore 
Vieru, fiind un poet universal, a intrat 
profund în conştiinţa românească, şi că 
trebuie să-l aşezăm în literatura română 
unde merită.

Victor Crăciun a subliniat că Mare-
le Poet s-a simţit un român al Români-
ei Mari, într-o Românie restrânsă statal  
dar nu şi naţional, unde era primit cu 
cea mai mare căldură şi respect: şi de 
aromâni, şi de machedoni, şi de vlahi, în 
toate zonele cu românii istoriceşte cro-
iţi. „Vieru este fondator al Ligii pentru 
Românii de Pretutindeni, a fost primit 
de românii din America şi din alte ţări, 
este tradus în 17 limbi. Vieru nu a fost 
doar poet sau gazetar, a fost un luptător 
pentru cauza noastră, de revenire la pă-
mântul în care se născuse” – a mai spus 
Victor Crăciun.

Adrian păunescu a accentuat: „Dis-
cuţia despre poezia lui Vieru abia înce-
pe. Vieru are un har absolut special pen-
tru a fi liant în viaţă şi liant în moarte 
pentru unitatea naţională. Trăim o epocă 
a nebuniei diferenţei: suntem diferiţi, dar 
nu putem fi altceva decât români. Vieru 
acţionează pentru unitatea naţională şi 
în moarte. Şi este mare lucru că doi pri-
mari de pe două maluri ale Prutului s-au 
regăsit. Am convingerea că nu voi muri 
înainte să văd România întreagă”. 

Daniel Corbu a făcut nişte bilanţuri, 
menţionând că la concursul de poezie 
Grigore Vieru, la care au fost 5 câştigă-
tori, au sosit 41 de manuscrise, 14 dintre 
ele fiind din Basarabia. Adrian Păunescu 
pe post de preşedinte al juriului, i-a în-
mânat Premiul 3 (premiul revistei „Li-
teratura şi arta”) Doinei Cezara Anton, 
elevă în clasa a 10-a din Chişinău, care 
a rostit cuvinte din inimă despre Grigore 
Vieru, iar premiul II - Elenei Guzun din 
Mărculeşti, Floreşti, care, copleşită de o 
profundă emoţie pentru cel care a fost 
Marele Poet Grigore Vieru, s-a exprimat 
prin lacrimi.

ion Mărgineanu din Alba-Iulia, 

care a luat premiul Uniunii Scriitorilor 
din Chişinău pentru relaţii culturale, 
anunţând că la Alba-Iulia va fi dezvelit 
bustul Poetului şi o stradă îi va purta nu-
mele, a accentuat că Grigore Vieru face 
parte din Casa Sufletului Românesc. 

Distinsa doamnă Raisa Vieru a 
mulţumit din inimă tuturor organizatori-
lor că a luat fiinţă acest minunat festival 
Grigore Vieru închinat poeziei româ-
neşti, menit să încurajeze şi tinerele ta-
lente: „Sper că guvernul va susţine acest 
festival şi în continuare. Grigore Vieru 
lucra foarte mult, avea câte 5-6 variante 
la fiecare poezie: îi îndemn pe tineri să 
muncească la fel de mult, şi să-i citeas-
că nu doar poeziile, ci şi aforismele. Şi 
iertaţi-mi emoţiile – încă nu pot să-mi 
revin după tragedie”.

Filomena Corbu a adus mulţumiri 
tuturor pentru reuşita acestui Festival.

Radu Cosma, director la Departa-
mentul Românilor de Pretutindeni din 
Bucureşti, a anunţat că departamentul 
va susţine financiar inaugurarea bustului 
Poetului la Chişinău, la 27 martie.

Ana Bantoş a constatat că se reia 
discuţia despre tradiţie şi modernitate, 
iar Grigore Vieru, care şi-a asumat un 
capital foarte dificil - valorile trecutu-
lui, este foarte ancorat în modernitate: 
„Iar lupta pentru modernitate este de 
fapt lupta pentru universalitate. Fiind 
modern, Vieru şi-a făcut o misiune din 
a-şi educa cititorul. Poetul a eminescizat 
poezia, spiritul eminescian se împleteş-
te strâns în poezia lui. Vieru ne apropie 
pe noi de noi înşine, deschide un dialog 
spre Europa”. 

Adrian păunescu a precizat, printre 
altele: „Formula este naţiunea, iar Gri-
gore Vieru este un Poet naţional. Astăzi 
este la zi sloganul Divide et impera, dar 
ce e dedesubtul acestor lupte? Trăim o 
vreme când cimilitura şi fabula sunt la 
mare preţ: nu se spune nimic de-a drep-
tul. Dacă nu suntem destul de deştepţi şi 
de curajoşi ca să ne confruntăm cu des-
tinele Patriei, suntem vrednici să ne în-
toarcem în maimuţă”.

Preotul prof. dr. Mihail Milea (alias 
Sava Bogasiu) din Buzău a spus că Po-
etul Grigore Vieru este „un  sacerdot al 
cuvântului”, care a simţit limba română 
ca pe o Mireasă, şi că este mare pentru 
că a fost o candelă a neamului româ-
nesc, avea o legătură vie cu Dumnezeu, 
şi creează împreună cu îngerii, împreună 
cu noi.

Sultana Mihai Vicol a dezvăluit că 
poeţii din Basarabia şi Bucovina scriu 
mai bine decât mult lăudaţii poeţi din Is-
toria Literaturii Române a lui Manoles-
cu, şi că critica reală este cea a lui Cim-
poi, Codreanu, Dinescu...

Vasile Tărâţeanu a intuit: „Grigo-
re Vieru a fost un liant al literaturii de 
aici şi de Acolo. În volumul „Taina care 
mă apără” sunt şi versuri închinate unor 
mari teologi. Duşmanii lui sunt acum 
duşmanii noştri: nu avea în suflet răuta-
te, dar era nevoit să le răspundă. Avea o 
tărie de oţel de Damasc, se ridica şi lo-
vea în trădare, minciună... A fost un lup-
tător curajos, lucru care se vede din pu-
blicistica lui. Să continuăm cauza pentru 
care s-a jertfit, să însuşim lecţia pe care 
ne-a dat-o, s-o aplicăm în viaţa de toate 
zilele”.

Vitali Kolodii a transmis celor 
prezenţi salutul scriitorilor ucraineni, 
insistând: „Vom putea asuma calitatea 
dacă-l vom asuma pe Grigore Vieru în 

literatura ucraineană. Am descoperit 
genialitatea lui Grigore Vieru, care este 
continuator al poeziei lui Şevcenko, şi 
astfel ne vom îmbogăţi. La următorul 
festival voi veni cu argumente că Vieru 
e poet ucrainean”.

Ne-a părut interesantă propunerea lui 
Viorel Dinescu din Galaţi, ca cineva să 
facă o paralelă între Eminescu şi Vieru, 
în baza unei teze de doctorat. Exegetul 
a mai vorbit despre o carte foarte bună  
- volumul lui Vieru „Curăţirea fântânii”, 
care a apărut la Galaţi, la Editura Porto-
Franco; tot la Galaţi este spre aprobare 
strada Vieru, iar o filială a unei biblio-
teci îi poartă numele. Viorel Dinescu a 
mai relatat despre ultimele ore, înainte 
de trecerea în eternitate, petrecute îm-
preună cu Poet la Cahul, când Poetul l-a 
rugat să-i cumpere două pâini negre, ca-
re-i plăceau foarte mult. 

Distinsa doamnă Raisa Vieru, com-
pletându-l pe vorbitor, a spus că a găsit 
în maşină, după tragicul accident, cele 
două pâini: o pâine era fărâmată, iar alta 
era întreagă, detaliu care i-a impresionat 
profund pe cei prezenţi la simpozion.

Prof. ion Teleman din Iurceni, 
Nisporeni, şi-a amintit că în anul 1994, 
în sat, a fost o întâlnire nemaipomenit de 
frumoasă cu Grigore Vieru, a accentuat 
că la Iurceni Vieru va fi veşnic, mai des-
tăinuind că din anul 2009 liceul îi poartă 
numele, iar curând va fi dezvelit un bust 
de bronz al Poetului şi strada care vine 
spre şcoală îi va purta numele.

Alexei Marulea, care a finanţat apa-
riţia calendarelor dedicate Poetului, un 
covoraş cu chipul Poetului, i-a îndemnat 
pe cei prezenţi să contribuie şi la inau-
gurarea Casei-Muzeu Grigore Vieru. 

Reprezentanta tinerei generaţii de 
poeţi de la revista „Clipa siderală”, stu-
denta Nina Caraman, a citit o poezie 
dedicată lui Grigore Vieru. Ludmila 
Scalnâi, care ar fi dorit ca la astfel de 
simpozioane să fie prezenţi mai mulţi 
tineri, a depănat mai multe amintiri des-
pre Poet.

Mihai Cimpoi a observat că simpo-
zionul s-a transformat într-o discuţie vie 
despre Marele Poet,  despre opera lui, au 
fost evocate amintiri şi întâmplări intere-
sante din viaţa lui Grigore Vieru.

Adrian păunescu a citit cu mul-
tă însufleţire, în finalul simpozionului, 
„Doina” lui Eminescu.

În holul Uniunii Scriitorilor au fost 
prezentate secvenţe din clipul documen-
tar imnul Forului Democrat al Româ-
nilor din Moldova, realizat de cunoscu-
tul cineast-jurnalist ioan Bujor (regizor-
producător Larisa Eremia, cameraman 
Veaceslav Cerepita). Filmul a fost tra-
dus în limba engleză şi acceptat pentru 
participarea la 3 festivaluri de film do-
cumentar, în Franţa, Anglia şi Germania. 
În februarie anul curent, filmul a obţinut 
o diplomă de laureat la un festival de fil-
me documentare din America. 

ion Chiriac de la Vaslui a inter-
pretat, acompaniat la chitară, mai mul-
te cântece pe versuri de Grigore Vieru, 
printre care: „Răsai”, „Dumnezeu prima 
oară când a plâns printre astre”, „Bucu-
raţi-vă, prieteni” ş.a., cuvinte pe care le 
cântau, în surdină, şi toţi cei prezenţi.

Simpozionul s-a încheiat cu o minu-
nată poezie de Adrian Păunescu, dedi-
cată poetului Grigore Vieru, recitată de  
Filomena Corbu. 
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La 9 octombrie, în Holul Uniunii Scriitorilor 
a avut loc o interesantă şi originală Expoziţie de 
carte, pictură, afişe şi fotografii Grigore Vieru, 
prezentată de moderatorul manifestării, poetul 
Valeriu Matei, care a atras atenţia celor prezenţi 
asupra apariţiilor editoriale ale Poetului începând 
cu anul 1957, însumând şi circa 20 de traduceri în 
alte limbi ale operei lui Grigore Vieru. 

Gheorghe Vrabie a vorbit despre faptul că nu 
este un alt scriitor a cărui creaţie i-ar fi inspirat atât 
de mult pe artiştii plastici, şi-a exprimat bucuria de 
a fi ilustrat volumul lui Grigore Vieru “Taina care 
mă apără”, şi-a împărtăşit fericirea de a o fi cunos-
cut pe mama Poetului. 

Viorel Dinescu s-a referit la cartea “Curăţirea 
fântânii”, apărută la Galaţi, la volumul “Duminica 
mare a lui Grigore Vieru” de Theodor Codreanu, 
editat de Daniel şi Filomena Corbu la Iaşi, a pre-
zentat volumele lui Grigore Vieru “Taina care mă 
apără” şi “Pâine cu rouă” şi le-a dorit celor pre-
zenţi la manifestare: ”Să aveţi roua lui Vieru care 
vă va înroura sufletul”.

Valeria Filimon, directoarea Editurii “Ago-
ra” din Bucureşti, care a editat volumul de poves-
tiri “Pâine cu rouă” de Grigore Vieru din colecţia 
“Povestiri pentru toţi”, 
l-a prezentat ca pe o car-
te de învăţături morale 
pentru noi toţi: şi mici şi 
mari, accentuând că per-
sonajele acestor povestiri 
sunt copiii, şi că editura 
pregăteşte o nouă ediţie 
revăzută şi completată de 
Mihai Cimpoi.

Mihai Sultana Vi-
col (despre care, ulterior, 
acad. Mihai Cimpoi a 
spus că a fost în Cecenia, 
Transnistria şi Afganis-
tan), autorul cărţii „Gri-
gore Vieru, pontiful lim-
bii române”, a destăinuit: 
„Am scris această carte 
cu gândul de a fi cât 
mai aproape de basara-
beni, care au tânjit după 
Unirea cu Ţara. Deşi cred că Grigore Vieru stă în 
ceruri în dreapta lui Eminescu, mă doare sufletul, 
pentru că marele Poet a fost blând cu mine, a fost 
pentru mine un frate mai mare. 

Pe de altă parte, de ce nu-i cereţi Parlamentului 
să-i retragă cetăţenia lui Conţiu, care l-a asasinat 
moral pe marele Poet? Iar cartea să fie un justiţiar 
în această privinţă”.

Vitali Kolodii care a recunoscut că, deşi nu 
cunoaşte limba română, are totuşi intuiţia acestei 
limbi, care este la fel de frumoasă ca şi cea ucrai-
neană, a spus: „Am avut momente deosebite când 
am tradus “Luceafărul” de Eminescu, iar a doua 
mare bucurie mi-a fost prilejuită de familiarizarea 
cu creaţia lui Vieru, cu versurile lui nemuritoare, 
pe care le poate scrie numai un geniu – sunt sim-
ple, dar şi complexe, profunde”. După ce a citit 
câteva poezii de Grigore Vieru pe care le-a tradus 
în limba ucraineană, a dăruit cinci dintre volumele 
sale Muzeului Literaturii Române din Chişinău, pe 
care le-a înmânat scriitoarei Efimia Ţopa, angaja-
tă la acest muzeu. Daniel Corbu a vorbit despre 
simplitatea creaţiei poetului Grigore Vieru, care 
ascunde foarte mari profunzimi, despre superbii 
curenţi literari din Copou şi Ţicău, unde zboară 
ca un înger Grigore Vieru, care spunea despre vo-
lumul ”Taina care mă apără” că este „cartea vieţii 
mele”; a prezentat volumele: „Grigore Vieru, po-
etul arhetipurilor” de Mihai Cimpoi, „Grigore Vi-
eru, pontiful limbii române” de Mihai Sultana Vi-
col, propria antologie „Grigore Vieru în amintirile 
contemporanilor”, cu texte preluate în marea lor 
majoritate din săptămânalul „Literatura şi arta”, şi 
volumul de versuri “Convoi de tăcere” semnat de 
Ştefan Ciobanu, câştigătorul marelui premiu Gri-

gore Vieru - toate apărute la Editura Princeps Edit 
din Iaşi, al cărei director este.  

Solistul de operă Mihai Munteanu, care şi-a 
împărtăşit fericirea de a-l fi văzut de mai multe 
ori pe marele Poet, a interpretat câteva cântece pe 
versurile lui Grigore Vieru, printre care “Trei mari 
iubiri” şi “Pentru limba noastră” (muzică Ion Al-
dea Teodorovici), iar toţi cei prezenţi s-au ridicat 
în picioare, susţinându-l pe interpret.

Mihai Sălcuţan din Buzău a prezentat vo-
lumul “Grigore Vieru Luceafărul de dincolo de 
Prut al Limbii Române” (Editura “Alpha MDN”, 
Buzău) de Sava Bogasiu (pseudonimul literar al 
preotului prof. dr. Mihail Milea, preşedintele Fun-
daţiei pentru Copii “Sfântul Sava” de la Buzău), 
volum care reprezintă, deopotrivă, un pios omagiu 
şi o deschidere pertinentă şi caldă către înţelege-
rea omului Grigore Vieru şi a operei sale, şi care 
include şi mărturiile scrise ale recunoştinţei îndu-
rerate ale celor care l-au cunoscut şi l-au iubit pe 
marele Poet (mărturii, copiate de distinsul preot 
Mihail Milea, care l-a privegheat pe Poet la Chi-
şinău, împreună cu alţi preoţi, întreaga noapte). 
Cei prezenţi au mai aflat de la acelaşi vorbitor că 
la Catedrala „Sfântul Sava”din Buzău pr. prof. dr. 

Mihail Milea îi îngrijeşte pe bătrânii care n-au pe 
nimeni, iar la Campusul pentru Copii „Sf. Sava” 
din Bisoca, organizat de asemenea de inimosul 
Preot, se odihnesc anual, peste 1.500 de copii şi 
tineri, printre care şi mulţi copii din Basarabia, iar 
anul trecut a fost organizată aici Tabăra Naţională 
de Limba şi Literatura Română. 

Distinsa doamnă Raisa Vieru, soţia marelui 
Poet, profund emoţionată, şi-a exprimat bucuria că 
într-un timp atât de scurt s-a scris şi s-a publicat 
atât de mult, şi, amintind aforismul lui Grigore Vi-
eru: “Un poet nu poate învia decât în limba în care 
a scris”, a constatat că spiritul Poetului este aici. 
Apoi doamna Raisa Vieru a vorbit cu multă căl-
dură şi recunoştinţă, în cunoştinţă de cauză, des-
pre fiecare volum în parte, oprindu-se mai detaliat 
la volumul de poezii „Taina care mă apără” şi la 
volumul “Pâine cu rouă” – unica scrisă în proză, 
ambele de Grigore Vieru, la monografia lui Mihai 
Cimpoi „Grigore Vieru, poetul arhetipurilor” care 
se deosebeşte de alte monografii, la volumul „Gri-
gore Vieru, pontiful limbii române” de Mihai Sul-
tana Vicol, care a redat foarte reuşit omul, poetul 
şi caracterul Vieru, la volumul “Grigore Vieru Lu-
ceafărul de dincolo de Prut al Limbii Române ” de 
Sava Bogasiu (alias pr. prof. dr. Mihail Milea), cât 
şi la truda literară a Editurii Princeps Edit din Iaşi, 
care a scos mai multe cărţi despre genialul Poet.

Minunata manifestare s-a încheiat cu un spec-
tacol muzical prezentat de grupul etnofolcloric 
Moştenitorii şi de Teatrul Etnofolcloric „Ion 
Creangă” (conducător artistic – Valeriu Chiper), 
şi cu spectacolul de poezie şi muzică  Steaua de 
vineri cu poeţii şi interpreţii prezenţi la festival.
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SIMPOZIONUL “GRIGORE VIERU, 
POET AL SPAŢIULUI ROMÂNESC“

DE SUFLET, DE GÂND ŞI DE 
DOR DE POET 

Festivalul a trecut Prutul
Grigore Vieru: “Din Basarabia vă scriu,/ Dulci fraţi de dincolo de Prut...”

Festivalul anunţat cu toată evlavia în titlu 
după cele două zile de frumoasă şi rodnică 
activitate la Chişinău a pornit peste Prut. 

Sâmbătă, pe la chindii, două autoturisme cu mari 
prieteni ai Basarabiei, participanţi la inaugurarea 
Festivalului Internaţional de Poezie Grigore Vieru 
s-au desprins de celelalte şi au ţinut calea spre mi-
nunata şi vechea capitală a Moldovei prin Ungheni-
Sculeni. Şi se convingeau că Dumnezeu, vorba lui 
Creangă, până se mai hodineşte, chemând norii cu 
caierele despletite ale ploilor de toamnă, mai rosto-
goleşte între timp pe cer aluatul de aur al soarelui, 
mai împestriţează cu frumuseţi coloristice peisajul 
strămoşesc… Şi peisajul Ţării este coborât din sfân-
tă poveste, trebuie să recunoaştem, şi culorile res-
pectă cel mai larg spectru posibil… Şi doar Prutul, 
ca un cal „împiedicat” în inima Ţării, cum simţea şi 
dragul Grigore Vieru, mai sângerează zbătându-se 
printre negre vămi despărţitoare de fraţi, lovindu-
se pe malul lui stâng de sârma ghimpată, trasă încă 
în 1940 de criminalul pact Ribbentrop-Molotov. Şi 
porţiunea cu sârmă de pe Prut, dintre fraţi şi fraţi, 
este de unicat în Europa şi se mai păstrează doar pe 
malul stâng, basarabean, nu se ştie cât! 

Iaşiul este copleşit şi el de aceeaşi foarte lungă vară 
şi de frumoase coincidenţe autumnale: festivalul care a 
debutat vineri la Chişinău continuă, iată, în dulcele târg 
al Ieşilor, vegheat din ceruri de zilele din preajma Hra-

mului Sfintei Cuvioase Parascheva, ocrotitoarea Mol-
dovei şi a intelectualităţii româneşti de pretutindeni… 
Tot oraşul este pregătit de marea sărbătoare – târguri de 
articole de meşteşug popular şi artizanat tradiţional se 
întind pretutindeni, grătare şi instalaţii moderne pentru 
fierberea vinului – a izvarului, cum se zice pe la noi – 
sunt gata pentru oaspeţi, iar străzile şi casele din centrul 
oraşului pur şi simplu sunt o bijuterie firesc împletită 
din file de istorie, monumente de arhitectură şi de cul-
tură şi flori ale anotimpului – ghivece aproape sferice 
de parfumate crizanteme sunt montate pe nişte suporturi 
piramidale şi creează minunate multicolore spaţii ver-
zi de-a lungul trotuarelor, bucură ochii şi în scuaruri… 
Orăşeni eleganţi, mulţime de pelerini evlavioşi, credin-
cioşi de pretutindeni duc „daruri pentru Cuvioasa”, per-
soane implicate în buna desfăşurare a Hramului Moldo-
vei duc spre Catedrala Mitropolitană imense buchete de 
busuioc – cât nişte snopi bogaţi de grâu – pentru a nu 
se epuiza marea de flori sfinţite… De pretutindeni se 
aude slujba şi bătăi de clopote… În mirul dumnezeiesc 
al acestor muzici ne reîntâlnim cu Mioara pop, directo-
rul Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” din Alba-Iulia, 
cu ioan Bodea, director executiv al Consiliului Jude-
ţean Alba, cu mica echipă albaiuliană de mari prieteni 
ai Basarabiei, ai cărţii româneşti şi ai bibliotecilor „B.P. 
Hasdeu” (director – Lidia Kulikovski) şi „Alba-Iulia” 
(director – Elena Roşca) din Chişinău, ne bucurăm că 
venind aseară din Basarabia mica delegaţie, iată, a re-

uşit să atingă sfintele moaşte ale Cuvioasei, rugându-se 
pentru reîntregirea Ţării la slujbă, pe parcursul nopţii şi, 
credem cu toţii, această reuşită e o minune a Sfintei Cu-
vioase Parascheva.

Aşadar, e 11 octombrie şi orologiul Primăriei ne 
anunţă că e ora 10.00 şi că în Sala de Consiliu, ve-
gheată de o valoroasă galerie de portrete ale tuturor 
primarilor de Iaşi, din clipă în clipă va avea loc des-
chiderea oficială a Festivalului Internaţional de Poezie 
Grigore Vieru, partea a doua. Oraşul Iaşi, pe care l-a 
iubit şi venerat atât de mult poetul şi care i-a răspuns 
cu reciprocitate la înaltele-i sentimente, aşteaptă eve-
nimentul, iar Sala de Consiliu este acea care i-a primit 
şi lansarea cărţii Steaua de vineri, apărută aici încă în 
1978, redactori ai cărţii fiind Mircea Radu iacoban şi 
Andi Andrieş.

În prezidiul de onoare – primarii Dorin Chirtoacă 
şi Gheorghe Nichita, amfitrionul de Iaşi, marii prie-
teni ai poetului omagiat – Adrian păunescu, Mihai 
Cimpoi… Daniel Corbu, directorul Muzeului Lite-
raturii Române din Iaşi – şi pe post de moderator, şi 
amintim că ideea festivalului aparţine editoarei Filo-
mena Corbu, soţia poetului Daniel Corbu, şi a fost 
anunţată la Chişinău la 14 februarie, în Sala cu Orgă… 
Revenim în sala arhiplină, unde sunt prezenţi marii 
admiratori şi prieteni ai lui Grigore Vieru, ai creaţiei 
Sale şi ai Basarabiei, iar printre ei sunt nobila doam-
nă Raisa Vieru, generalul în rezervă Mircea Chelaru, 

scriitorii Victor 
Crăciun (Bucu-
reşti), Theodor 
Codreanu (Huşi), 
Nicolae Dabija, 
Viorel Dinescu 
(Galaţi), Vasile 
Tărâţeanu (Cer-
năuţi), Mihai 
Sultana Vicol 
(Suceava), Horia 
Zilieru, Grigo-
re ilisei, Nichita Danilov, ion Muscalu (Iaşi), ioan 
Mărgineanu, Grigore Bâscă (Alba Iulia), Mihai Săl-
cuţan (Buzău)… Sunt anunţaţi şi traducătorii din ma-
rea operă a lui Vieru: ognen Stamboliev (Bulgaria), 
Leons Briedis (Letonia), Vitali Kolodii (Ucraina), 
Marco Carpentari din Italia, care ne vorbeşte atât 
de dulce româna ca şi excepţionalul Leons Briedis… 
Prezente încă foarte multe personalităţi de pe ambele 
maluri ale Prutului şi care întregesc fericit Ţara: Lucia 
Culev, Ninela Caranfil, acad. Gheorghe Ghidirim, 
Efim Tarlapan, ioana irimia, Vasile iovu, Vasile 
Şoimaru, Anişoara Ciubotaru, Constantin Chiri-
lă, ion Bujor, Alexei Marulea, Viorica Demici… Şi 
foarte mulţi radioreporteri şi telereporteri, mass-media, 
printre care o recunoaştem pe colega Ala Stâncaru-
Luncă, actualmente la Radio-Bucureşti, care relatează 

pe larg despre evenimentele de la Chişinău şi Iaşi… Şi 
reuşim să schimbăm tocmai la Iaşi câteva vorbe!

În luările de cuvânt primarii celor două  municipii, 
Dorin Chirtoacă şi Gheorghe Nichita, au salutat şi la 
Iaşi debutul Festivalului Internaţional de Poezie Grigo-
re Vieru, care tinde să devină emblematic, acad. Mihai 
Cimpoi a subliniat că Iaşiul şi Grigore Vieru întregesc 
unitatea spirituală românească şi împreună cu Asociaţia 
„Plai Mioritic Iaşi-Chişinău-Cernăuţi”, condusă de Ioa-
na irimia, cu Liga Culturală pentru Unitatea Românilor 
de Pretutindeni, condusă de Victor Crăciun, şi prietenia 
sinceră cu Adrian păunescu fac realitate „visul de aur 
al lui Grigore Vieru” de a uni malurile de Prut, Pererita 
sa şi Miorcaniul lui Pillat…

(Continuare în pag. 5)

Palatul Culturii din Iaşi

În perioada 9-12 octobrie 2009, la Chişinău şi iaşi a avut loc Festivalul internaţional de poezie “Grigore Vieru”, ediţia i, desfăşurat cu concursul Uniunii Scriitorilor din Moldova şi Editura “princeps Edit”, 
(iaşi) sub egida primăriilor din muncipiile Chişinău şi iaşi.

Continuăm relatarea activităţilor care au avut loc în cadrul acestui eveniment cultural de importanţă majoră.

Vorbeşte poetul Adrian Păunescu

Scriitorii: Viorel Dinescu, Nicolae Dabija, Mihail Milea, Vasile 
Tărâţeanu şi Mihai Sultana Vicol, participanţi la simpozion
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... Academicianul nostru a dăruit Muzeului 
Literaturii Române manuscrisul ediţiei reac-
tualizate a monografiei sale despre creaţia lui 
Grigore Vieru „Mirajul copilăriei”. Vasile Tă-
râţeanu a menţionat că s-a „bucurat de sufle-
tul lui Grigore Vieru”. Nicolae Dabija a amin-
tit că pentru limba română, pentru scrisul latin, 
în numele căruia a luptat pe viaţă şi pe moarte 
Grigore Vieru, în Transnistria în 1937-1938, 
au murit zeci de poeţi doar pentru faptul că 
au scris cu grafie latină, a mai menţionat că în 
Basarabia sunt deja peste 20 de şcoli ce poar-
tă numele lui Grigore Vieru, zeci de străzi îi 
poartă numele. Poetul a recitat, în continuare, 
un excepţional poem dedicat lui Grigore Vie-
ru, despre care marele poet Adrian Păunescu 
avea să spună: “Impresia lăsată de poemul lui 
Dabija, cred, poate fi comparată în timp doar 
cu cea a “Doinei”, citite de Eminescu tot în-
tr-o sală din Iaşi”. Prozatorul ion Muscalu, 
„cel mai iubit dintre muscali”, vorba lui Vi-
eru, a dedicat Festivalului un fragment recitat 
din prozele-i, vorbirea Domniei Sale amin-
tind, cu siguranţă, de vorbirea povestitorului 
de geniu Ion Creangă… Dna Raisa Vieru, 
pe undă de lacrimă,  şi-a amintit despre pri-
ma vizită a lui Grigore Vieru în Ţară, vizită 
ce a fost să fie în 1973, de primul volum în 
grafie latină al lui Grigore Vieru, „Steaua de 
vineri”, apărut în 1978 tot la Iaşi, de faptul că 
şi ultimul volum al poetului – „Taina care mă 
apără” – apare tot la Iaşi în decembrie 2008, a 
mulţumit soţilor Corbu, tuturor celor care fac 
posibil un frumos festival de poezie ce poartă 
numele lui Grigore Vieru. Filomena Corbu, 
directorul Festivalului, a mulţumit la rându-i 
celor care au răspuns, care au îmbrăţişat ide-
ea Festivalului, marele poet român şi marele 
prieten al lui Vieru Adrian păunescu a men-
ţionat că „mi-am dat libertatea” de a participa 
cu „emoţii incomparabile la două manifestări-
gemene care sunt începutul Noii Mari Uniri”, 

eveniment pentru care „ar trebui să ne facem 
mari prieteni în lume, care să ne sprijine în 
realizarea lui”, adică a realizării Marii Uniri, 
imediate şi definitive…

Au mai luat cuvântul pentru a doua oară 
primarii de Chişinău şi Iaşi, iar din partea pri-
marului de Chişinău a venit ideea construirii 
căii ferate Chişinău-Iaşi-Bucureşti cu ecarta-
ment european, pe care să circule şi un tren cu 
numele poetului Grigore Vieru, cum sunt în 
lume multe trenuri, nave maritime şi aeriene 
ce poartă nume de personalităţi, tradiţie exis-
tentă şi în Ţară.

A urmat un alt eveniment emoţionant – 
dezvelirea plăcii cu numele Grigore Vieru la 
începutul fostei Străzi a Sulfinei, care se va 
numi de acum înainte Strada Grigore Vieru. 
Toată lumea prezentă la Festival s-a îndrep-
tat spre sectorul respectiv al oraşului, cei mai 
mulţi deplasându-se cu un autocar cu numărul 
de înmatriculare B 24619, autocar ce ar putea 

să fie primul vehicul ce ar purta numele Gri-
gore Vieru! Acolo, în zona ridicată a oraşului, 
pânza de pe indicatorul de stradă a fost scoasă. 
Au fost rostite scurte discursuri, iar Ninela Ca-
ranfil a prezentat un mini recital de poezie din 
creaţia poetului:

„…Din Basarabia vă scriu,

Dulci fraţi de dincolo de Prut,
Vă scriu cum pot şi prea târziu,
Mi-e dor de voi şi vă sărut…”
Şi pe Strada Grigore Vieru din Iaşi şi-a 

pornit paşii spre eternitate Poezia cu respirări 
de Lumină, Dragoste, Bunătate şi Omenie a 
poetului de geniu Grigore Vieru, un demn ur-
maş al lui Mihai Eminescu, cum susţin de la 
un timp încoace foarte mulţi cunoscători ai 
operei vierene…

Toată lumea s-a fotografiat lângă indicato-
rul străzii Grigore Vieru, o echipă de la TVR 
e prezentă aici (şi nu ştim când va reveni în 
Basarabia TVR-ul nostru drag, izgonit de de-
functul regim comunist) şi Adrian păunescu, 
Raisa Vieru, Călin Vieru, Victor Crăciun, 
Mihai Cimpoi, Nicolae Dabija, primarii de 
Iaşi şi Chişinău acordă interviuri… O frumoa-
să şi înverzită stradă din zona veche a oraşului 
care, cu siguranţă, a purtat paşii poetului spre 
Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, crede şi 

Grigore Ilisei, scriitorul, ziaris-
tul şi omul de radio şi televizi-
une care a realizat în octombrie 
trecut ultimul interviu cu dragul 
nostru Grigore Vieru, la Mănăs-
tirea Neamţ, inclus într-o emisi-
une pentru TVR…

Urmau alte două mari eve-
nimente în aceeaşi zi: în Sala de 
Spectacole a Casei de Cultură a 
Studenţilor din Iaşi au loc la ora 
17.00 spectacolele extraordina-
re în memoria marelui dispărut 
cu participarea dragilor actori 
Tudor Gheorghe din Craiova 
şi Nicolae Darie. Actorul de la 

Chişinău s-a produs în spectacolul „Strigat-am 
către tine” pe versuri de Grigore Vieru, specta-
col pe care poetul l-a vizionat, spectacol mon-
tat de bunul său prieten, de poetul, regizorul de 
teatru şi film, acad. Anatol Codru la Teatrul 
de Poezie „Alexie Mateevici”… Şi fantasticul 
Adrian Păunescu participă cu o alocuţiune… 

La 12 octombrie, la Muzeul Literaturii Româ-
ne din Iaşi, la Muzeul „Mihai Eminescu”, în 
Parcul Copou are loc vernisajul de carte, gra-
fică şi fotografie „Grigore Vieru, contempora-
nul nostru”, în prezentarea lui Daniel Corbu, 
Valeriu Matei şi Mihai Cimpoi, urmat de 
Colocviul traducătorilor din opera poetului – 
„Grigore Vieru în dialog liric european”, pre-
zentat de poetul şi traducătorul Leons Briedis, 
iar seara are loc spectacolul „Taina care mă 
apără”, pe versurile lui Grigore Vieru, cu par-
ticiparea lui Fuego, Mihai Munteanu, Maria 
Mocanu, Cristian Aldea-Teodorovici, con-
certe ce au fost primite cu aplauze şi ovaţii…

În cadrul Festivalului Internaţional de 
Poezie Grigore Vieru, Ediţia I, Chişinău-Iaşi 
au fost decernate şi premii şi lista laureaţilor, 
însoţită de cordiale felicitări, o publicăm ală-
turat.

Festivalul Internaţional de Poezie Grigore 
Vieru Iaşi-Chişinău, Ediţia I, a devenit istorie. 
Festivalul ne aparţine în măsura în care am re-
uşit să-l primim în inima noastră, să-l trecem 
prin sufletul nostru, să-l onorăm cu prezenţa 
noastră… Urmează să ne amintim de el, de 
căldura blândă a zilelor de desfăşurare care, 
în mare, au copiat portretul fizic al poetului 
nostru îndrăgit - au fost luminoase, calde, se-
nine, cu un cer foarte înalt... Urmează să aş-
teptăm şi celelalte ediţii, opera poetului fiind 
prilej de reîntoarcere la lecturi, de meditaţie, 
de studiu, cum şi presupune a fi soarta unei 
mari creaţii…

La 14 octombrie Sala cu Cămin a Uniunii 
Scriitorilor a găzduit o masă-rotundă organiza-
tă de Asociaţia Oamenilor de Cultură şi Artă, 
în colaborare cu Forul Democrat al Românilor 
din Moldova, unde s-au discutat pe larg teme 
legate de Viaţa şi Opera marelui nostru poet 
cu care am avut norocul să fim contemporani, 
să-l cunoaştem, materialele căreia le pregătim 
pentru a fi publicate în unul din numerele vii-
toare. 

Elena TAMAZLÂCARU

LAUREAŢII 
CONCURSULUI 

INTERNAŢIONAL 
DE POEZIE 

“GRIGORE VIERU”
Ediţia I, octombrie 2009

Juriul, format din scriitorii Adrian 
păunescu (preşedinte), Mihai Cimpoi, 
Theodor Codreanu, Nicolae Dabija, 
Viorel Dinescu, paul Gorban, Nicolae 
Sava, Daniel Corbu, a acordat următoa-
rele premii:

Marele Premiu al Festivalului Interna-
ţional de Poezie “Grigore Vieru”

Premiul revistei „Literatura şi arta” 
Chişinău

Premiul revistei „Feed Back”
Ştefan Alexandru Ciobanu – Bucu-

reşti
 
premiul i
Premiul Uniunii Scriitorilor din Ro-

mânia, Filiala Iaşi
Premiul Revistei „Convorbiri litera-

re”
Diana Suciu –Deva

premiul i
Premiul revistei „Poezia”
Elena Guzun –or. Floreşti, Republica 

Moldova

premiul ii
Premiul revistei „Viaţa Basarabiei” 

Chişinău
Marius-Ştefan Aldea – Timişoara

premiul iii
Premiul revistei „Literatura şi arta” 

Chişinău
Doina Cezara Anton – Chişinău

Acest articol e gândit la Chişinău şi termi-
nat la Iaşi, conform unui itinerariu de câteva 
sute bune de km pe care 1-am parcurs, la iniţia-
tiva celor doi primari Gheorghe Nichita şi Dorin 
Chirtoacă şi a oamenilor de cultură din cele două 
mari oraşe româneşti. Au fost zilele Grigore Vi-
eru. Nu ştiu dacă ar fi putut exista, în cuprinsul 
zilei noastre istorice, o altă idee mai interesantă, 
un substrat sentimental mai îmbietor, o altă sete 
fraternă mai expresivă decât îmbarcarea noastră a 
tuturor pe puntea acestei poezii deopotrivă naţi-
onală şi universală. M-am trezit simţind, în toate 
momentele de vârf ale celor două manifestări de 
cultură, semne îmbucurătoare de Unire.

Am trecut, pentru prima oară în viaţa mea, 
absurda graniţă dintre români şi români ca pe o 
bucată de pământ din curtea comună 
a doi fraţi care numai simbolic mai 
păstrează un gard între ei. Atmosfera 
s-a detensionat la Albiţa-Leuşeni şi 
parcă Europa respira şi acolo, decon-
centrată. Privirile celor care reprezen-
tau autorităţile încetaseră de a mai fi 
neguroase. O fată frumoasă a avut 
chiar inspiraţia să-mi spună: „Bine 
aţi venit, domnule Păunescu!”. La 
Casa Scriitorilor, pe Aleea Clasicilor, 
în prezenţa a sute de iubitori de Emi-
nescu şi de Vieru, cu cei doi admira-
bili primari, prezenţi mereu, chiar în 
ţesătura clipei, cu scriitori din întrea-
ga Basarabie, din Transnistria şi din 
Bucovina de Nord, din Transilvania şi din Iaşi,  şi  
din Bucureşti,  şi  din Suceava, şi din Galaţi, ace-
eaşi tensiune spre ideal. Parcă a trecut prea mult 
timp, pe care 1-am pierdut în hăţişurile politicii, 
ca să nu regretăm că venim prea bătrâni la cumi-
necarea istorică, în fine, construită în două oraşe 
gemene, ca drumul Unirii să reînceapă, din fieca-
re către celălalt.

Sigur că, în toată această revanşă istorică, în 
curs de prefigurare, toate sunt bune, cu excepţia 

absenţei unuia dintre marii arhitecţi: poetul Gri-
gore Vieru. Fiinţa lui se risipeşte în pământul Ba-
sarabiei, contaminându-1 de iubire şi speranţă. 
Dar e prea trist. El a murit acum câteva luni şi 
nu a apucat să vadă forţele democratice care au 
venit să conducă Republica Moldova. E adevărat 
că fiul său, Călin Vieru, este deputat în parlamen-
tul Moldovei şi că îşi urmează părintele în voca-
ţia lui de patriot român - e adevărat că e o altă 
atmosferă la Chişinău şi în împrejurimi, doar că 
pregătind starea de normalitate la care va trebui 
să ajungem. Voi mai scrie despre acestea toate. 
Deocamdată doar atât, în acest final de articol pe 
care-1 dictez la telefon. Forţele politice de la Bu-
cureşti ar trebui să se regrupeze atent şi urgent în 
jurul acestei idei, a regăsirii românilor de pretu-

tindeni, şi, în primul rând, a românilor de pe cele 
două maluri ale Prutului. Istoria nu ne aşteaptă. 0 
putem rata din nou, cu acelaşi talent balcanic de 
care ne-am învrednicit când ni s-a cerat dăruire 
şi jertfă. A sprijini mişcarea culturală Chişinău – 
Iaşi înseamnă a pregăti noul şi decisivul „1 De-
cembrie 1918”. Doamne, ocroteşte-i pe români! 
Doamne, fertilizează semnele de Unire dintre ei!

Adrian PĂUNESCU

Primul însemn în amintirea trece-
rii pe pământul nostru a poetului se află 
la Iaşi, unde Municipalitatea a inaugu-
rat duminică, 11 octombrie 2009, la ora 
12.45 strada ce poartă numele lui Grigore 
Vieru, gestul simbolic fiind făcut de către 
primarii Nichita şi Chirtoacă în prezenţa 
scriitorilor Adrian Păunescu, Nicolae Da-
bija, Horia Zilieru, Andi Andrieş, pentru 
ca să nu cităm decât câteva dintre cele 
mai reprezentative nume, a unui numeros 
public alcătuit din istorici şi critici literari, 
pe toţi putând să-i cuprindem sub numele 
de iubitori ai poeziei lui Vieru. „O stradă 
cu sens unic”, spunea generalul Mircea 
Chelaru, adică o stradă care duce spre un 
singur ţel: Unirea, ideal căruia Grigore 
Vieru i-a dăruit întreaga sa viaţă. Şi căre-
ia, în fapt, i-a dăruit şi unica sa moarte.

Strada Grigore Vieru de la Iaşi re-
prezintă începutul unei căi prospective 
care să pună în valoare conştiinţa mare-
lui poet în contextul unităţii neamului. 
Următoarea etapă a acestei re-sădiri în 
sufletul neamului a amintirii poetului se 
va desfăşura la Alba-Iulia, oraşul Uniri-
lor neamului, unde oficialităţile locale, 
în cadrul Congresului Spiritualităţii Ro-
mâneşti vor aşeza un bust Grigore Vie-
ru pe Aleea Clasicilor de la Alba-Iulia, 
unul dintre cele mai vechi municipii ale 
acestui pământ. Dealtfel, la manifestările 
de la Chişinău şi Iaşi, Alba-Iulia a fost 
reprezentată de o delegaţie, formată din 
Ion Bodea, Mioara Pop, Ion Mărgineanu 
şi Ion Bâscă, angajată în acest proiect în 
organizarea Congresului, împreună cu 
conducerea Asociaţiei Congresului, pre-

zentând proiectul celei de-a XIII-a ediţii 
şi perspectivele unităţii spirituale cu cele 
aproximaiv 13 milioane de români care 
trăiesc dincolo de  hotare, a celor 35 de 
milioane de români din lume, unitate în-
treţinută de Programul Congresului.

Vor urma alte şi alte trepte ale înveş-
nicirii lui Grigore Vieru: la Craiova, la 
Bucureşti, la Râmnicu Sărat, la Galaţi, 
la Constanţa. Iar Departamentul pentru 
Relaţiile cu Românii de Pretutindeni a 
anunţat sprijinul său acordat Ligii Cultu-
rale pentru Unitatea Românilor de Pre-
tutindeni în vederea aşezării a încă unui 
bust pe Aleea Clasicilor din Parcul Cen-
tral din Chişinău, după ce în aceste zile 
se va dezveli, în sfârşit, cel al lui Liviu 
Rebreanu: la 18 ianuarie 2010 va fi sfinţit 
bustul lui Grigore Vieru.

Poetul obişnuia să spună: „a înălţa 
monumente contemporanilor înseamnă a 
arunca cu piatra în posteritate.” Ceea ce 
urmează a se înfăptui reprezintă tocmai 
dovada că neamul românesc şi-1 meri-
tă pe poet, pe acest suflet şi conştiinţă a 
neamului, ridicându-1 în durata lui româ-
nească.

Nu putem încheia aceste rânduri fără 
a comunica frumoasa idee lansată de Pri-
marul Chişinăului, Dorin Cbirtoacă, în 
memoria lui Grigore Vieru şi ca năzuinţă 
a unui fapt absolut necesar al legăturilor 
Chişinăului cu Europa. Deoarece poetul 
afirmase cu decenii în urmă că dorinţa lui 
cea mai aprigă era să vină în România, 
Dorin Chirtoacă a făcut propunerea ca 
trenul care va veni spre ţară şi va circula 
pe noua cale ferată europeană să poarte 
numele poetului. Va fi, suntem convinşi, 
acel pod de conştiinţă

Victor CRĂCiUN

Spectacole 
memoriale

Grigore Vieru a fost evocat nu numai prin cuvinte 
omagiale, prin analize ştiinţifice, prin evocări, ci şi prin 
aducerea în memoria participanţilor a versurilor sale 
cele cu verb românesc desăvârşit.

La Casa de Cultură a studenţilor din Iaşi a avut loc 
un grandios omagiu adus poetului, prin însăşi opera lui. 
Începutul a fost marcat de Imnul Congresului Spiritua-
lităţii Româneşti, pe versurile poetului Grigore Vieru, în 
interpretarea şi muzica regretatei Tatiana Stepa, vocea 
de aur a folkului românesc, şi ea plecată de curând în 
lumea umbrelor. A fost un semn al unităţii spirituale sub 
care s-au desfăşurat cele două acte ale spectacolului: 
primul, Strigat-am către tine, o viziune teatrală pe ver-
surile lui Grigore Vieru, înfăptuită de poetul, regizorul 
şi cineastul Anatol Codru, clamare venind de dincolo 
de moarte, pentru unirea neamului românesc întreg sub 
aura răspicat arătată de Mihai Eminescu. Al doilea act a 
fost oferit de poetul. actorul, compozitorul şi interpretul 
Tudor Gheorghe. şi el vechi prieten al lui Grigore Vieru, 
cel dintâi care i-a răspândit creaţia în întregul românesc 
şi la românii de pretutindeni, cu vocea şi harul său in-
confundabile.

În încheierea acestui spectacol - veritabilă sărbătoa-
re pentru iubitorii versurilor poetului pe care publicul îl 
alinta cu numele de nenea Grig -, au fost decernate de 
către cei doi primari ai înfrăţirii Iaşi - Chişinău, celor 
doi poeţi reprezentativi ai limbii şi pământului româ-
nesc unic, Adrian Păunescu şi Nicolae Dabija care prin 
întreaga lor activitate publicistică manifestă şi prin liri-
ca lor duc mai departe idealul lui Grigore Vieru. Aceşti 
distinşi poeţi ai literaturii româneşti contemporane vor 
purta de acum înainte în chip emblematic cununile Gri-
gore Vieru şi Marele Premiu cu care au fost onoraţi.

Li s-au acordat, de asemenea, premii de excelen-
ţă interpreţilor Nicolae Darie şi Tudor Gheorghe, doi 
dintre maeştrii care dau viaţă liricii lui Grigore Vieru. 
Aceste nume se vor înscrie în istoria Festivalului Inter-
naţional Grigore Vieru drept cei dintâi poeţi şi interpreţi 
laureaţi, deschizând calea altor şi altor creatori, căci ma-
nifestarea, avem convingerea, va avea viaţă lungă.

Strada Grigore Vieru

Podul de conştiinţă Grigore Vieru

Lansări de carte dedicate lui Grigore Vieru. 
Vorbeşte soţia Poetului, dna Raisa Vieru

Pe strada “Grigore Vieru” din Iaşi

„Ziua bună se 
cunoaşte de dimi-
neaţă”, zice un dic-
ton, iar 14 octombrie 
2009 a fost una sem-
nificativă care, după 
atâta amar de supri-

mare comunistă, părea să fie una cu adevărat 
deosebit de promiţătoare în contextul valorilor 
spirituale, sărbătoarea oraşului fiind organizată 
de către Consiliul Primăriei în colaborare cu 
Guvernul R.M. 

Pe strada 31 august, care duce spre Uniu-
nea Scriitorilor, de obicei foarte plină de lume, 
de un permanent „du-te-vino”, în această zi era 
linişte. Dar mai mult o linişte născută de tăce-
rea Poetului. O linişte care îţi poartă paşii ce 
respiră cu poezia sa – măreaţa poezie care l-a 
făcut nemuritor. 

Printre exclamaţiile de bucurie ale copiilor 
de pe Aleea Clasicilor Români, în dansul în-
volburat, de o tristeţe apăsătoare, a frunzelor 
arămii, parcă se făcea auzită vocea domoală a 
maestrului: „De ce mă căutaţi printre cei morţi 
atunci când sunt alături de voi?” Paşii intuiţi,  
puţin mai grăbiţi ca de obicei se îndreaptă ho-
tărât spre acei care îl aşteaptă la Uniunea Scri-
itorilor. 

Lume multă şi dragă aici…E în toi şedinţa 
de totalizare a ediţiei I a Festivalului Internaţi-
onal de Poezie Grigore Vieru, care s-a desfăşu-
rat între 9-12 octombrie 2009 la Chişinău-Iaşi, 
cu participarea a peste 60 de iubitori ai poeziei  

maestrului Grigore Vieru. Pe post de organiza-
tor, moderator se află preşedintele FDRM Ni-
colae Dabija, redactorul-şef al săptămânalului 
„Literatura şi arta” înconjurat de echipa sa şi 
de mulţi împătimiţi de poetica viereană.

Nicolae Dabija vorbeşte de marea singu-
rătate a maestrului care îşi găsea refugiu în sâ-
nul colegiului de redacţie, iar Raisa Ciobanu îl 
completează cu noi şi însufleţitoare amintiri.

El, care nu a sfidat moartea („Nu am, 
moarte, cu tine nimic ./ Nici măcar nu te 
urăsc..”), „cu moartea pe moarte călcând”, 
a devenit veşnic. Pentru că „naşterea lui Vieru 
n-a fost întâmplătoare, el a fost…(Dar de ce a 
fost?), el este un geniu”(actriţa Ninela Caran-
fil), el „este fratele lui Eminescu”(Nicolae Da-
bija), care „a ars pentru noi  şi are nevoie de o 
rupere din indiferenţă, dar nu din nefiinţă” (po-
etul Traianus)…

Personalităţi notorii, promotori ai valorilor 
naţionale… 

Academicianul, criticul literar Mihai Dol-
gan, printr-o hermeneutică demnă de un mare 
şi fidel cititor al literaturii româneşti, descoperă 
noi şi noi sensuri ale poemului „Formular”…

Academicianul matematician Petru Soltan 
imprimă colorit şi emotivitate formulelor ma-
tematice… Iar Poetul le ascultă pe toate recu-
noscător. 

Rând pe rând, se pronunţă promotorii valo-
rilor naţionale: G.Movilă, A.Codru, H.Moraru, 
A.Strâmbeanu, E.Tamazlâcaru, A.Aristin Cup-
cea, M.Morăraş … 

Poetul, compozitorul, profesorul A. Docto-
reanu a venit tocmai de la Bacău cu un manus-
cris – „Omagiu lui Grigore Vieru” – proiect pe 
care îl vede realizat în viitorul apropiat şi des-
pre care vom mai auzi.

Surpriza cea mare, dar şi cireaşa de pe tort 
în cadrul acestei manifestări culturale, care s-a 
înscris cu „brio” în programul activităţilor con-
sacrate Hramului oraşului au constituit-o tinerii 
poeţi, prezenţi în sală, care s-au învrednicit de 
premii şi diplome în cadrul Festivalului de po-
ezie patriotică, venind şi cu un recital emoţio-
nant de poezie în cadrul acestei sărbători.

Omniprezenţa lui Grigore Vieru în sală, 
conturarea pronunţată a imaginii lui, vocea 
blândă – toate şi-au făcut loc într-un conglome-
rat de voci. Iar Poetul, care adineauri ne cople-
şea cu fascinantele-i meditaţii metaforice, de 
astă dată le asculta pe cele izvorâte din mediul 
fantastic al elitei spirituale româneşti – din par-
tea acelor care l-au iubit mult drept recompensă 
a iubirii sale nemărginite faţă de oameni. Tris-
teţea lui, altădată de o singurătate sfâşietoare, 
nici pe departe bănuită vreodată ca realitate, as-
tăzi era tratată de forţa magică a cuvântului sin-
cer pe care îl accepta ca pe un soare ce îl înălţa 
din moarte spre ne-moarte – „un sfânt hărăzit 
eternităţii” (Traianus).

 Geniul se naşte pentru a păşi în nemurire. 
Fiindcă, zicea N.Dabija, „nu poate muri acel, a 
cărui operă urmează să trăiască în veacuri”.

Lidia GRoSU

MAGIA CUVÂNTULUI 
ŞI CEA A SUFLETULUI ROMÂNESC “Neclintit la datoria sa, neiertător numai faţă de sine, plin de bună-

tate faţă de neajunsurile şi greşelile celorlalţi, purtător în orice împreju-
rări ale socotelei chibzuite şi al vorbei cu tâlc…” (Nicolae Iorga)

Nicolae Arsen, inginer cadastral la Cahul. Despre el se pot scrie 
nu file, ci cărţi întregi. Căci povestea lui e şi povestea noastră. Azi, la 
cei 60 de ani ai lui, dorim să spunem, ca să ştie toată lumea: e un om 
modest, cu suflet mare şi darnic, precum darnice sunt soarele şi ploa-
ia, drept ca adevărul şi de neînvins precum un munte. E fiu de ţărani 
din Baimaclia, judeţul Cahul, acolo unde încep codrii Moldovei, lângă 
zbuciumata pădure a Tigheciului. 

A văzut lumina zilei la 23 octombrie 1949. Noi am zice că trebuie 
să fie un om fericit. A trecut de cumpliţii ani de război şi de foamete. 
Războiul a lăsat o urmă sângerândă în sufletul lui Nicolae: tatăl său se 
întorsese de pe front cu o durere arzătoare în inimă. Despre ea aflase 
şi fiul său. Foametea a fost şi mai groaznică decât războiul şi despre 
aceasta aflase Nicuşor. Începuse colectivizarea forţată. Tot în anul în 
care s-a născut au avut loc şi deportările forţate, care i-au marcat nu 
doar pe cei de au fost duşi până dincolo de Cercul Polar, dar şi pe cei 
rămaşi la vatră, inclusiv pe părinţii lui Nicolae Arsen, care l-au educat 
în spiritul Dreptăţii şi Adevărului.

A absolvit şcoala din satul Baimaclia. Dar mereu a muncit alături 
de părinţi la pământ, ajutându-i, totodată învăţând de la ei cu râvna. Ei 
i-au format caracterul: i-au educat dragostea de Neam pentru a nu fi 
indiferent la durerea celor mulţi. 

Adolescentul Nicolae Arsen şi-a continuat studiile în or. Leova. A 
hotărât să se facă inginer cadastral, apoi a fost înrolat în armată. Studii-
le le-a terminat cu eminenţă, deşi a învăţat în limba ucraineană. 

Activitatea de muncă şi-a început-o în calitate de inginer cadastral 
la Institutul pentru Organizarea Teritoriului din Chişinău, apoi în Con-
siliul Raional Basarabeasca, iar mai târziu a ajuns la Cahul. A mai ab-
solvit Facultatea de Drept Imobiliar la Universitatea Tehnică din Chişi-
nău. Începând cu anul 1986 s-a încadrat activ în Mişcarea de Eliberare 
Naţională. 

În 1990 a trecut Prutul şi s-a dus la Sibiu să vadă locurile sfinte, de 

unde venise unul dintre bunicii lui. Acesta 
era un vis al său. Acest vis s-a realizat, cînd 
pe clădirea comitetului raional de partid din 
Cahul a fost arborat tricolorul. “Steagurile” 
comuniste au fost scoase şi puse pe foc. A 
fost greu, dar cu acele zile se mîndreşte Ni-
colae Arsen şi-şi aminteşte cu pietate de re-
gretatul Gheorghe Ghimpu, cel trecut prin 
închisorile sovietice.

Domnul Arsen are şi amăreală în suflet, mai ales după ce comuniş-
tii au venit din nou în fruntea Republicii Moldova din nou comuniştii. 
Comunistul Ştefan Bratu din Cahul şi cu şeful Serviciului Cadastral 
din republică, Aleksandru Bannikov, croiau nişte nereguli pentru a-şi 
construi magazine, care trebuiau să fie legiferate, şi domnul Arsen n-a 
acceptat. Pentru aceasta a fost scos din serviciu. A. Bannikov are toa-
te centrele mari ale republicii, o reţea întreagă de magazine. La Cahul 
nu i-a mers. A dat peste omul cu voinţă de fier. De trei ani se judecă 
cu afaceriştii comunişti, dar nu vor nici în ruptul capului să-i plătească 
salariul cât timp nu a lucrat şi recompensele pentru daunele morale. Ju-
decata, de când e lumea, e ca să facă lucrurile complicate mai simple, 
pe cele simple să le facă fireşti, iar pe cele fireşti să le facă plăcute. Dar 
cele 35 de şedinţe judecătoreşti n-au hotărît nimic. Doar au făcut ca 
domnul Arsen să-şi piardă sănătatea, stând prin spitale. Se zice că omul 
obţine ceva doar atunci când crede în puterile sale. Dl Nicolae Arsen e 
unul dintre aceştia. Dovadă este că îndeplineşte funcţia de preşedinte 
al Filialei din Cahul a Forului Democrat al Românilor din Moldova, şi 
duşmanii nu-i pot ierta nici acest “păcat”.

Noi, cahulenii adevăraţi, îi dorim sănătate şi ani mulţi înainte, dă-
ruindu-i toate florile toamnei şi odată cu ele toată dragostea şi recunoş-
tinţa noastră pe care o merită, căci cu acestea e frumoasă înfăţişarea 
omului.

Alexandru TECUCi, Nicolae ToDoS, Tudor LUpAN,
membri ai FDRM, Filiala Cahul

Frumoasa înfăţişare a omului

SEMNE DE UNIRE

PREMIILE 
FESTIVALULUI 

INTERNAŢIONAL 
DE POEZIE 

„GRIGORE 
VIERU”, 

EDIŢIA I, OCTOMBRIE 2009

premiul opERA oMNiA 
pentru poezie – Adrian Pău-
nescu

premiul pentru exegeză 
asupra operei poetului Gri-
gore Vieru – Mihai Cimpoi

premiul pentru traduce-
re într-o limbă de mare cir-
culaţie a operei lui Grigore 
Vieru – Vitali Kolodii (Ucrai-
na)

premiul pentru atitudine 
civică în instaurarea demo-
craţiei în Republica Moldo-
va – Nicolae Dabija şi 
Valeriu Matei

Diplomă de excelenţă 
pentru interpretare artistică 
a poeziei lui Grigore Vieru – 
Tudor Gheorghe

Diplomă de excelenţă 
pentru mecenat în dome-
niul culturii – Neculai Apos-
tol (iaşi) şi Alexei Marulea 
(Chişinău).
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Reporter: Dnă Renata Verejanu, cum 
credeţi, ce semn o fi fiind să te naşti „pe o 
brazdă, la arat” de toamnă, cînd e strâns 
deja ultimul snop de porumb? 

Renata Verejanu: Înclin să cred că 
acel om, acea persoană e datoare să pro-
ducă rod, să nu treacă prin viaţă aşa, în-
tâmplător… Ai dreptate, m-am născut în 
câmp, pe o brazdă, şi răbdătoare am stat 
şi am aşteptat până pe câmpia de alături 
a fost strâns ultimil snop, şi abia seara am 
mers şi eu acasă, cu o căruţă, sus, pe sno-
pi. Ăsta a fost alaiul regesc, lucru pentru 
care îi mulţumeam mamei mereu, când 
îmi povestea despre aceste clipe… Atât 
de adânc în suflet mi-a pătruns mireas-
ma câmpiei proaspăt arate, încât a crescut 
odată cu mine, şi, uite, cu paşaport şi cetă-
ţenie română de peste un deceniu şi nu fug 
în nici o Italie, în nici o Spanie… Aici mă 
ţine acea mireasmă a aratului de toamnă, 
acea putere a câmpiei…

Rep. De unde a venit poezia peste 
fata care avea doar note de «foarte bine» 
la matematică şi nu era în şcoală secţie 
sportivă în care să nu fi fost implicată, ba 
chiar fiind şi «căpitanul» echipei de bas-
chet, de volei…

R.V.: De la acea câmpie, din partea de 
miazăzi a satului, dar şi de la cele şapte 
coline, din partea de miazănoapte, coline 
de o rară frumuseţe naturală, pe care e aşe-
zată comuna Verejeni, de la Ocniţa… 

Rep. …mai este un Verejeni, în preaj-
ma Orheiului…

R.V.: …da…şi priveşte satul meu de 
sus spre Nistru, de parcă ar privi de pe o 
cetate… Mulţi semeni, care au avut ocazia 
să treacă prin locurile noastre, toţi mi-au 
vorbit cu drag de acel lanţ de coline care 
începe de la Naslavcea şi ţine, ţine…zeci 
şi sute de kilometri, până după Soroca… 
Şi la fiecare două, trei coline – câte o bi-
serică… Şi când bat clopotele şi sunetul se 
răsfrânge peste pădurea de salcâmi înflo-
riţi, până la celălalt mal al Nistrului, nu-ţi 
mai vine să pleci nicăieri în lume… De 
la cinci anişori am fugărit vacile pe aces-

te coline sau, mai bine zis, ne-au fugărit 
pădurarii pe noi, copiii satului… Tufele 
mari, înalte de măceş le săream de parcă 
eram sportivi de performanţă la cele mai 
importante competiţii mondiale. Veneam 
seara acasă cu rochiţa ferfeniţă şi picioare-
le pline de ghimpi… Şi mă fugărea mama 
cu mătura în jurul casei… şi eu fugeam şi 
compuneam un vers, şi altul… până mama 
arunca mătura după mine, şi eu o prindeam 
şi mă grăbeam să scriu undeva acea stro-
fă, nu cumva s-o uit, dacă se mai ia mama 
de mine… Dar mama se ducea să mulgă 
vaca, şi să se laude la toată mahalaua că, 
uite, nu ştie pe unde paşte fata asta vaca, 
dar mulge în fiecare seară câte o căldare 
de lapte… Şi dădea laptele, fără să ia un 
ban, la toată mahalaua… Ce apă chioară 
cumpărăm noi acuma de la supermagazi-
ne… Şi iar le mulţumesc părinţilor, sper să 
mă audă de acolo, de sus, pentru că m-au 
învăţat să muncesc de mic copil… Îmi 
plăcea şi-mi place să muncesc… Profunzi-
mea poeziei, metafora vine, cred eu, şi din 
această mare dragoste a mea de a munci… 
Am şi o carte de poezii care se numeşte «A 
Munci, a Iubi, a Trăi».

Rep. Deşi blonda de la Verejeni, o 
adolescentă foarte neastâmpărată, scria 
deja poezii, şi chiar publica la ziar…

R.-V:… şi sătenii întrebau ce înseamnă 
cuvântul «ziar»…

Rep. …a absolvit şcoala cu medalie 
de argint… 

R.V.: …pe acele timpuri copiilor de la 
sate nu li se dădea aur…

Rep. …nu a mers la Litere, ci la In-
gineri-Economişti… Cum aşa? Pentru că 
la acel timp Politehnica era o instituţie de 
prestigiu? 

R.V.: Şi acest lucru influenţează dese-
ori un adolescent… În cazul meu – a fost 
altceva: o simpatie deosebită pentru pro-
fesorul de matematică… Am mers acolo 
unde şi examenul scris şi oral era matema-
tica întâi de toate. Am mers pe calea ma-
tematicii, pentru că o dată, când nu a ştiut 

lecţia toată clasa, şi am fost trecută la ta-
blă eu, mă rog, eleva care nu putea să nu 
ştie, – şi nu am ştiut nici eu, nota de doi 
nu a fost pusă la nimeni, iară eu am luat 
un «bine» (patru, cum era sistemul de note 
atunci), notă care m-a pălmuit foarte mulţi 
ani, şi n-o uit nici azi. 

Rep. Şi sentimentul?
R.V.: Despre acel sentiment ştiam doar 

eu, nu adolescenta, ci eu, poetul… Cu tim-
pul acel sentiment s-a transformat într-un 
respect profund pentru profesorul de ma-
tematică, pentru oamenii înţelepţi…Azi, 
când copiii de la ONG-urile noastre îmi 
spun cum se pun notele, le zic doar atât: 
voi nu învăţaţi pentru note. Deşi, ca să fii 
profesor, e necesar să fii mai întâi de toate 
un înţelept…

Rep. …şi capitala? 
R.V.: Capitala de altădată… nu era 

capitala de azi… Am început să scriu in-
tens, să frecventez seară de seară teatrul, 
cenaclul de la Politehnică, cenaclul de la 
ziarul «Tinerimea Moldovei»… să public 
în presa naţională… deci, intram în lumea 
măriei sale POEZIA… Şi nici economia 
nu o părăseam. Apoi am studiat şase ani 
la Moscova, patru ani la Bucureşti… Am 
făcut carte, ca răspuns la atitudinea unor 
colegi. Mai am câteva manuscrise din acel 
timp… needitate.

Rep. Care e motivul că manuscrisele 
tale au fost reţinute prin sertarele Uniu-
nii Scriitorilor, apoi zece ani în sertarele 
editurii ?

R.V.: Unul dintre primii poeţi care 
mi-a citit poeziile şi m-a susţinut a fost po-
etul Anatol Ciocanu. Dar au fost şi critici 
care o pagină lăsau şi o pagină tăiau, să 
aducă dovada că au citit şi că au «lucrat» 
cu tânărul autor… Era puţin că veneam în 
poezie cu întârziere, a mai fost necesar să 
mi se reţină manuscrisele… Poate că unii 
credeau că mă voi dezice de scris… 

Rep. Cred că şi Dumneata porţi o 
vină: cînd a venit democraţia, prea mult 

timp te-ai dedat cu trup şi suflet activită-
ţii în Societatea Civilă. Zeci de ONG-uri, 
sute de proiecte…

R.V.: Apropo de proiecte. Multă lume 
crede că proiect înseamnă bani. Proiect în-
seamnă activitate, eveniment. Bani – e o 
finanţare, a obţine un grant, se mai zice… 
Ca om de cultură, am creat proiecte cultu-
rale, mai simplu – evenimente. Şi majo-
ritatea au fost implementate fără a obţine 
de undeva bani. Dovadă a viabilităţii şi 
necesităţii proiectelor lansate şi realiza-
te de ONG-urile din Reţeaua OMCT e că 
aceste proiecte au devenit o tradiţie, că au 
inspirat alte ONG-uri să preia multe dintre 
obiectivele noastre. La ONG-urile din Re-
ţeaua OMCT nimeni nu a fost salarizat pe 
parcursul a două decenii. Am făcut muncă 
de voluntariat deoarece am dorit să umplu 
timpul în care trăiesc cu evenimente inte-
resante în această perioadă de tranziţie şi 
mare dezastru. Ăsta e motivul reţinerii în 
activitatea din Societatea Civilă atât de 
mult, ca durată de timp (peste două dece-
nii) şi atât de serios, de parcă aş duce pe 
umeri nu unul, ci trei ministere, vorba unui 
coleg de breaslă. 

Rep. Acel coleg a spus în auzul tu-
turor că Renata Verejanu a înlocuit trei 
ministere: Ministerul de Externe, Minis-
terul Educaţiei, Ministerul Culturii… 

R.V.: ...prin activitatea ONG-urilor pe 
care le-a creat. Aceasta a fost spus acum 
cîţiva ani… Azi e alta situaţia.

Rep. Oricum, se plasează în funcţii 
doar membrii de partid… 

R.V.: Eu sper că noua putere va cu-
noaşte nu doar membrii de partid, ci şi 
personalităţile ţării. 

 
Rep. Să revenim la poezie. Care e ge-

neraţia literară de care ţii?
R.V.: Este generaţia venită după Gri-

gore Vieru, Liviu Damian, Ion Vatamanu, 
Pavel Boţu, Gheorghe Vodă… Este gene-
raţia lui Nicolae Dabija, Leonida Lari, Ion 
Hadârcă, Vasile Romanciuc… deşi eu am 
venit „prin Facultatea de Economie”, prin 

Ministerul de Finanţe, am venit mai târ-
ziu…

Rep. Debutul editorial l-ai avut în 
aceeaşi colecţie… cu această generaţie. 
Unii colegi au atâtea cărţi câţi ani au. Ce 
zice poeta Renata Verejanu?

R.V.: Grigore Vieru spunea că el scrie 
o singură carte. Cartea la care ţin mult e 
«Ofranda omeniei», volumul antologic 
care a fost reţinut zece ani. 

Rep. Şi cartea În lumea Renatei Vere-
janu (maxime şi cugetări) a fost o surpri-
ză pentru mine la Salonul Internaţional 
de Carte. Am găsit-o şi on-line. În aceste 
zile a apărut o carte la Bucureşti: Renata 
Verejanu, 101 poeme…

R.V.: E prima carte editată în Româ-
nia, este o carte simpatică, cu care poetul 
şi editorul Vasile Căpăţână mi-a făcut o 
surpriză chiar de ziua Hramului Chişină-
ului. Am şi avut o primă lansare la şcoa-
la din comuna Hruşeva, Criuleni, lansare 
la care au participat majoritatea elevilor, 
a profesorilor şi chiar primarul comunei. 
Deşi a fost o lansare fulger, a fost o ade-
vărată sărbătoare. Şi aceste editări sunt 
nişte evenimente, mai modern zis, nişte 
proiecte, cu care încerc să umplu timpul 
vieţii mele. Azi, desfăşurăm ediţia a VI-a 
Conferinţei Transfrontaliere a Tinerilor, la 
care tinerii pun în discuţie tema “Comuni-
carea transfrontalieră la frontierele de est 
ale UE”. Şi acesta e un eveniment.

Rep. De ce anume în ziua de naştere?
R.V.: Acestea sunt cadourile pe care 

mi le fac mie sau fiului meu, sau pe care 
fiul mi le face.

Rep. Originale cadouri. Eu vă doresc, 
dnă Renata Verejanu, o mulţime de ca-
douri: noi evenimente, noi sărbători, noi 
proiecte. Şi multă sănătate.

R.V.: Mulţumesc pentru bunăvoinţă.

Consemnare: Alina ŞTiRBU, 
studentă la USM,

reporter AMp-internaţional

Un dialog cu Renata Verejanu în chiar ziua ei de naştere

Renata VEREjANU

Poeme din prima carte editată 
la Bucureşti

Toţi bărbaţii
Toţi bărbaţii
Care au trecut prin inima mea –
Unii în fugă,
Alţii reţinându-se îndelung -
Ar putea şi azi să mai revină
Cel puţin
Pe frunte să lase un sărut.
Toţi bărbaţii
Din vina cărora
Inima mi-e palidă deseori
Ar putea să intre 
În una din pagini
Cu ocazia acestei sărbători.
Ar putea să recunoască măcar unul
Că în umbra mea i-a fost comod
(Şi un sfat a reţinut precis),
Şi apoi să-şi ia în mâini destinul
Prins la pieptul meu
Precum un bold.

Toţi bărbaţii...
Aş dori, chiar toţi –
Unii tineri, veseli,
Alţii deja morţi...
Să mă ierte, când nebună cer –
Stropul meu de aer, palma mea de cer.

2008

Ultima lumânare 
În colivia deşteptăciunii tale 
O simplă lumânare voi intra, 
Haşurată c-un curcubeu pe şale, 
Năpădită de ecoul ce mă va sugruma. 
 
Plictisite lacrimile nopţii 
Se-adună-n ceara deznădejdii iar – 
Nu-ncap în creierul meu toţi morţii 
Şi iată-i, coborâţi pe al clipei altar. 
 
Absorbită, ultimă lumânare, Iisuse, 

Şi picurată în rugă de seară 
Cu mirt mi-s tălpile unse 
Sculptate intens pe afară. 
 
Graiuri de cărbune incandescent, 
Priviri îndelung aruncate... 
Ţara mea salvată recent 
Dintr-un accident de moarte. 

Viaţa poetului
Respir cu ochii celui dus departe
Aromele celeste din grea singurătate
Precum aş da pământului noroc...
Eu nu prefer să fiu pe jumătate
Zgură... şi restul - foc.

Aleg înaltul nopţilor, în care
Incandescent e sufletul, şi doare
Clipa vieţii netrăite intens...
Din liniştea gliei atât de amare
Preschimbată – zori vii
                din mine-am să ies.

Vâltori străine mă agită aprins
De-mi urlă timpul lângă tâmplă,
De propria inimă parcă-aş fi respins...
Căci nu e noapte să nu văd în vis:
Dezastrul care mâine se întâmplă.

Sărut
M-am născut
C-o frumoasă alunică pe spinare...

M a m ă,
Cine ţi-a furat o sărutare?...

1979

Cei din memoria mea
Sub protecţia timpului dus
Te-am urât, şi te-am sedus...
Te-am ştiut om mare, mare...
Dar nu pentru-mbrăţişare,
Te-am dorit parlamentar -
Să te văd cât pot de rar,
Şi ministru te-am dorit –
Numai să nu-mi fii iubit,
Te-am visat şi domnitor -
Ca să-mi fie tare dor
Şi să nu pot să te am
Nici prieten, nici duşman:
Ci o simplă amintire
Ce m-a dus în nemurire...

Logodnă
Atunci, când august încă nu se termină,
Iar trecătorii presimt că reţinerea lui 

îmi place,
Şi zarea îmi ascunde umerii rugumaţi 

de lumină,
Şi în stea, şi pe pământ – e numai pace.

Atunci, când ceea ce gândesc
e un strop de ploaie

Oprit pe orbită pentru un alt anotimp,
Livada în adânc rădăcinile îşi dezdoaie

Şi rodul să se coacă e grăbit.

Atunci, când cineva crede că-s acea 
femeie

Care stelele a răspândit pe cer –
Noi, împerechem degetele-idee
Şi le îmbrăcăm într-un singur inel.

O lacrimă
O lacrimă... Ce fel de bogăţie?...
Îmi aruncaţi reproşul, indignaţi.
O lacrimă rămasă-ntre bărbaţi
Ca un simbol de mare omenie.

O lacrimă ce şi-a pierdut stăpânul
Şi cum de moarte oare s-o salvez?
Când ea încă nerotunjită-n văz
O zbughi din ochi cu plinul.

O lacrimă din an în an purtată
A bucurie şi a mari dureri...
(C-o lacrimă acuma-s mai bogată),
În ea se vede ziua cea de ieri...
O lacrimă - e cheie ori lăcată?...

1981

Caut o ţară
Caut o ţară a copiilor talentaţi...
Intru în societatea amorfă până la brâu
Înspăimântată când o zi întârziată
Se frânge între un nume descoperit

şi propriul fiu.

Las uşa deschisă, şi plec din mine 
deseori,

De bunăvoie în inimă să intre
Nenumăratele sărbători
Pe care le-am născut doar eu cu minte –
a mea. Să mi le-ntorc din nou
În sufletul cât luna 
          ascuns în acest mic cadou. 
Stol de păsări - un şir de tristeţi –
Le dau zborul zilnic şi nu le număr...
Să nu mă prindă o vârstă anume
Cu zorii înfloriţi pe un singur umăr.

Caut o ţară de copii talentaţi
Să prindă de aripi câte o bucurie,
Să am motiv aici să mă reţin
O toamnă, o viaţă, o mie...

Caut o ţară şi copii cuminţi –
Să am umerii amândoi înfloriţi.

La umbra toamnei
La umbra toamnei
Privirea ta, calmă,
Ca acum foarte mulţi ani,
Mă priveşte ironic.
E prea puţin
Pentru democraţia acestui veac...
Ci eu sărut
Vorba de leac,
Îţi sărut vocalele
Una câte una...
Pornite spre civilizaţia 
Revoltată a iubirii.
Gesturi solemne
Îmi stăpânesc furia
Cu care te-aş înfăşura
La nesfârşit...
Păcat, tu nu poţi ieşi
Din micul ecran
Şi eu... nu sunt invitată
La TV-uri politice...

Promit să revin la toamnă,
Peste un an –

Te voi căuta, precis
În câteva renovări poetice...

2008

Bucurie, spice
Aripile umerilor mei încearcă 

să mă bucure:
În zori spre adevăr să mă ridice –
Ce vânturi pretind să-mi scuture
Nedespărţita pereche de spice?
Mă înalţ cu gura la raza fierbinte

Cât mai simt Pământul sub picioare:
Aş fi bucuroasă 
cu hrinca mea de cer înainte,
De nu mi-ar strânge vorbele 
nici o secerătoare.
Aş face legătura între oameni şi stele,
I-aş deprinde cu zborul şi pe cei 

invalizi –
Invidia să nu pândească de după 

perdele
Cum pleacă în concediu 
bucuria cu două valizi.
Îşi adună putere blândele aripi-perechi,
Creşte mândria în zborul lor înalt:
(Închid la ochi obloanele caselor vechi
şi mă mut de la un gând la alt).

În umbra tăcerii
În umbra tăcerii acum odihnesc,
Îmi caut de glume, de trecerea zilei –
Precum sorb ochii pe care-i iubesc
Şi nu mă laud la nimeni.
Încerc să m-apropii, şi să rămân
De mine însumi alături mai mult –
Mă-nţeapă gândul la care nu ţin,
Dar să-l gonesc din nou n-am putut.
Mă străbate cu gerul său acel glas,
Ce altă dată era vorbă lină...
De ce-ai îmbătrânit aşa, de ţi-a rămas
Şi cea din urmă iubire – străină?

În umbra tăcerii acum odihnesc,
Ridicându-mi leneş pleoapele, pline

De ochiul tău, pe care nu-l găsesc,
Şi nici el, să mă caute – nu vine...

Acuarelă
Trag plapuma ruşinii pe corpul 

meu bronzat:
O, cum mai latră gerul, trezind 

întregul sat.
Strâng pumnii disperării 

sub capul meu, fierbinte –
Nu cred să te iubească de astăzi 

înainte
Aşa altcineva. 
Ci visele ca mrejele, ca un desiş 

ghimpos...
Trag plapuma, trag pielea 

dezvelindu-mă până la os,
De parcă-ar stărui ceru-n carnea-mi 

să se împlânte,
Ca-n mine tinereţea o viaţă 

să tot cânte.

Ci alt vis mă trezeşte, mă lasă pălmuită,
Şi ca nicicând bogată, şi ca nicicând 

iubită...
Eu dintr-un vis în altul aş trece nopţi 

întregi
Când ochii tăi senini – ascultătorii regi,
Mi-s pază lângă buze, şi-mi însoţesc 

silaba...
Ca fiarele nicicând să-şi vâre-n cântec 

laba.

1980

Telegramă

Stimată colegă Renata Verejanu,
Ajunsă la vârsta primelor bilanţuri, 

Vă felicităm pentru reuşitele pe care le-
aţi obţinut în activitatea D-stră literară. 
Aţi venit în literatură dintr-un domeniu 
al economiei naţionale, dar dragostea 
de literatură şi talentul v-au îndemnat 
să studiaţi  la Institutul de Literatură 
„M.Gorki” din Moscova. Aţi fondat în 
1992 revista pentru copii „Micul prinţ”, 
devenită un reper important în descoperi-
rea şi promovarea copiilor talentaţi.

Volumele D-stră de poezie Până la 
dragoste, Ofrandă omeniei, A Munci, a 
Iubi, a Trăi, Stăpân pe suflet şi altele şi-au 
făcut drum spre inimile cititorilor, contri-
buind la educaţia lor estetică şi spirituală.

Vă dorim sănătate şi noi succese lite-
rare.

La mulţi ani!

Consiliul Uniunii Scriitorilor 
din Moldova

La lansarea volumului “101 poeme”

Renata Verejanu:
„sunt acea 
melodie...”

„Sunt acea melodie/ Pe care aveai s-o 
scrii/ A doua zi după moarte…” îi spune 
poeta într-un vers memorabil lui Mozart. 
Ne spune şi nouă, probabil, prin această 
metaforă că ar veni din alte timpuri, cu alte 
simboluri şi căutări estetice, dar că e pre-
destinată cotidianului agresiv, obosit, abrupt 
şi încărcat cu de toate. Un peisaj care mai şi 
inspiră poeziei „hărnicia sufletească”. Ră-
mânem la poezia-i de debut.

Renata Verejanu în placheta-i de debut 
Până la dragoste înscrie şi următoarele rân-
duri: „Trăieşte-n noi prevăzătoare, zveltă, 
gata/ De-a pune-n folosinţă orice templu, 
gest –/ Ca pruncul de a mistui pe toate, –/ 
Mulţumită de starea sa, sigură. În rest/ Ce-
ar fi în putere mâinile să muncească?.../ 
Avem nevoie mai întâi de hărnicie sufle-
tească.” (Alfabetul)

Aceste câteva rânduri selectate vin, par-
că, să ne spună nouă, oamenilor, un lucru 
esenţial: pe lângă toate bucuriile şi bogăţiile 
cu care ne-a hărăzit natura mai avem nevoie 
şi de o aşa calitate ca „hărnicia sufletească”.

Este fiica mai mică a părinţilor săi şi a 
„tatălui – Nistru”, cărui i-a moştenit, pare-
se, temperamentul primăvăratic. Chiar din 
primele poezii observăm semnul distinctiv 
al eu-lui poetic, pe care-l avem a întâlni pe 
întreg parcursul plachetei: „O sete de-a râde, 
o sete de-a plânge, / De-a trece mândru, aşa 
cum gerul, / Aşa cum o creangă când roada 
o frânge, / Aşa cum mi-i roşu ce strigă din 
sânge. / O sete mi-i dorul, o sete mi-i ura, / 
O sete mi-i cântul ce-mi ţine căldura. / Cu-
vântul – o sete, şi gândul – o sete, / Tăcerea 
– o sete... Iubirea pe toate le vede...”

Pe poetă o doare până la „roşu ce strigă 
din sânge”, „pasul de lemn al tatei” (Paşi de 
lemn). În poezia Ochii tatei fiica mai întâi 
constată: „Aceşti ochi / ştiu să adune / toată 
lumina din cer / şi s-o toarne cu privirea / la 
rădăcina florilor, / în geamul casei, / în pal-
ma mamei...”, ca apoi să se întrebe: „Aceşti 
ochi, / ce-au privit în faţă moartea, / au urât 
căldura focului de război, / purtaţi prin îm-
puşcături, / cum de mai pot fi / atât de cu-
raţi, de-mi oglindesc / chipul în ei!” După 
câte vedem, sunt constatări şi întrebări 
demne de ziua în care trăim, zi ce cucereşte 
atât de greu, atât de scump fiecare secundă 
de pace.

Poezia Renatei Verejanu este axată în 
jurul a tot ce doare: omul cu problemele 
lui de zi de zi şi de sărbătoare, baştina şi 
Moldova noastră cu oamenii şi cu totul ce 
le întregeşte noţiunile sfinte prin esenţa lor. 
În poezia M-a trezit în zori o şoaptă este re-
dată metamorfoza vieţii omului prin soarta 
seminţei, bobului de grâu care, după ce-şi 
termină ciclul vieţii, are nevoie să afle cine 
îl va trezi ca să se vadă aruncat din nou în 
brazdă, ca să mai dea naştere altui spic... E 
veşnică categoria filosofică negarea negaţi-
ei şi ea o frământă şi pe poetă.

Poezia poetei nu e orfană nici de tot ce 
se numeşte univers intim.

La cele spuse mai sus despre poezia 
unei femei ce s-a autodeterminat într-un 
vers din tripticul Scrisori: „Sunt acea melo-
die / Pe care aveai s-o scrii / A doua zi după 
moarte...” (Scrisori către Mozart), ţinem să 
adăugăm că e o poezie cu puls sănătos, prin 
care sevele timpului demonstrează veridice-
le viteze accelerate, îmbogăţite de sensuri, 
gânduri, trăiri.

Rânduri ce rămân valabile şi astăzi. 
„Sunt acea melodie / Pe care aveai s-o scrii 
/ A doua zi după moarte…” Memorabil vers 
din creaţia Renatei Verejanu, o poetă care, 
îl credem pe Mihai Cimpoi: „are prinsă în 
păr o coroniţă ciudată împletită dintr-o jer-
bă de flori şi o altă de spini, simboluri ale 
dragostei şi urii… Versul e înverşunat, fără 
edulcorări cantabile, cu fulgerări de impre-
caţie şi blestem şi cu proiectări romantice, 
în spaţiul purităţii, care e chiar cel al ne-
morţii. La stâlpul infamiei sunt ţintuiţi bi-
rocraţii, ticăloşii, nepatrioţii, impostorii…, 
toţi cei  certaţi cu visul, bunul simţ, iubirea 
înălţătoare, omenia” (O istorie deschisă…, 
p. 231-232). Dincolo de „coroniţa” poetică 
din flori şi spini poeta fixează în versuri si-
tuaţii cotidiene din care ar trebui să răzbată 
şi înţelepciunea.

Elena TAMAZLÂCARU
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Vasile BAHNARU, 
director al institutului de Filologie al AŞM

Stimate domnule Preşedinte, onorată asistenţă,
1. Academia trebuie lichidată! Iată ce le căşu-

nează unora! Acesta e laitmotivul preocupărilor unor 
indivizi lipsiţi de bunul-simţ şi de dreaptă judecată. 
Distrugerea este un deziderat de sorginte bolşevică 
ce nu identifica altă cale de edificare a „viitorului 
luminos” decât nimicirea, devastarea totală a univer-
sului existent, masacrarea potenţialului intelectual, 
inclusiv temelia acestuia, iar în pustia creată în mod 
deliberat doresc să înalţe idealul dintotdeauna al 
omenirii – societatea utopică bazată pe echitate soci-
ală, adică pretinsa societate a fericirii eterne, care nu 
este altceva decât calea în neunde, poarta neantului, 
existenţa inexistenţei, fericirea tiranului, bucuria ne-
bunului, infernul paradisiac, perspectiva apocalipti-
cului. Mai există şi alte idei abracadabrante care mi-
şună în capetele unor pretinşi oameni politici sau de 
cultură. De exemplu, unii vehiculează ideea trecerii 
Academiei în subordinea Ministerului Educaţiei, de 
parcă ministerul în cauză ar fi soluţionat deja toate 
problemele educaţiei şi nu are altă ocupaţie decât să 
mai hăţuiască niţel şi în domeniul ştiinţei. Reforme 
de acest fel s-au încercat în anii 90 ۥ, ca la puţin timp 
să fie abandonate ca fiind ineficiente. Aceste idei 
pretins avangardiste nu sunt decât nişte elucubraţii 
care urmăresc, practic, lichidarea potenţialului nostru 
ştiinţific din prezent sau reducerea acestuia la o exis-
tenţă de paradă, butaforică, fără a avea posibilitatea 
de a-şi exercita funcţia sa primordială: cea de factor 
determinant de producţie.

2. În perioada de criză pe care o traversăm în 
prezent, constatăm că la noi criza se manifestă în 
mod special, întrucât are un caracter polivalent, ea 
fiind determinată nu numai de factori de natură eco-
nomică şi financiară, ci mai ales de factori politici, 
din care considerente efectele crizei sunt deosebit 
de dezastruoase. Să sperăm că factorul politic a fost 
anihilat ca urmare a victoriei obţinute de forţele de-
mocrate în alegerile recente şi, odată cu înscăunarea 
la conducerea Republicii Moldova a elementului de-
mocrat naţional, situaţia în economie va fi redresată, 
iar criza depăşită. Dar componenta de importanţă 
majoră a crizei noastre generale este lipsa de iden-
titate naţională şi lingvistică, adică aspectul spiritual. 
Este vorba despre denumirea corectă a limbii noas-
tre, a neamului nostru, despre istoria adevărată a po-
porului nostru, dar nu despre una contrafăcută, din 
considerente geopolitice şi ideologice, în birourile de 
aiurea. În anii ’90 -’91 această criză spirituală părea 
că va fi depăşită cu facilitate, fără eforturi deosebite, 
ulterior s-a dovedit a fi, cel puţin pentru moment, in-
surmontabilă. De această dată ar putea fi culpabiliza-
tă nu atât mulţimea, adică populaţia noastră, cât mai 
ales politicul, inclusiv persoanele care practică acti-
vitatea politică, şi în mod special forţele retrograde, 
nostalgicii regimului din trecut, pretinşii comunişti 
şi social-democraţi. În această ordine de idei, ţin să 
menţionez cu deosebită satisfacţie că oamenii de şti-
inţă, Academia noastră în ansamblu au dat dovadă de 
o autentică conştiinţă ştiinţifică, fără a se lăsa antre-
naţi în varii polemici politice şi ideologice.

3. Desigur, situaţia în Academie este departe de 
perfecţiune. Sunt necesare unele remanieri de fond 
în modul ei de funcţionare şi de dirijare. Se cere, de 
urgenţă, debarcarea imediată de pe acest vas pe cale 
de naufragiu a unor epave pseudosavante, a unor 
cvasioameni de ştiinţă, care au făcut serviciu, mai 
bine zis - aport, unor regimuri antinaţionale, susţi-
nând şi promovând nişte aberaţii străine neamului şi 
idealurilor noastre naţionale. În unele privinţe, Aca-
demia a devenit, evident, nu fără presiunea partidului 
aflat până odinioară la putere, adăpostul „vitelor de 
pripas” (vorba poetului). Avem în vedere retragerea 
unor foşti demnitari din fotoliile ministeriale în bi-
rourile de conducere a ştiinţei. Aceştia împreună cu 
nostalgicii din arsenalul sovietic al Academiei, deşi 
nu neagă direct că basarabenii vorbesc limba româ-
nă, pedalează pe existenţa unor deosebiri, caracteris-
tice fie limbii, fie literaturii, fie, în fine, culturii noas-
tre în genere. Am ferma convingere că toate acestea 
se fac din rea-voinţă, fără a interpreta realitatea prin 
prisma opoziţiei dialectice identitate - diversitate. 
Limba noastră naţională este frumoasă, plastică toc-

mai datorită faptului că identitatea ei se manifestă în 
diversitate. În acest context este momentul potrivit 
să amintim că limba română, cu toate micile ei di-
ferenţieri regionale, se caracterizează printr-o unitate 
inimaginabilă în raport cu celelalte limbi romanice 
şi nu numai. Dacă vorbitorii unor limbi europene 
(italiana, franceza, germana etc.) pot comunica în-
tre ei numai datorită cunoaşterii limbii literare uni-
ce, atunci românii, chiar vorbind limba „de-acasă”, 
adică graiul lor de baştină, se pot înţelege cu orice 
român, indiferent din ce zonă este originar cel din 
urmă, întrucât diferenţele de pronunţie şi cele lexi-
cale sunt cunoscute, de regulă, de cei mai mulţi vor-
bitori de română. Astfel, dacă admitem că este vor-
ba de o comunitate regională în care oamenii spun 
burtă, a ciupi, cimitir, plapumă, varză, pepene verde, 
pepene galben etc. şi de o altă comunitate vecină sau 
îndepărtată în care oamenii spun foale sau pântece, 
a pişca, ţintirim, ogheal, curechi, harbuz, zemos etc., 
analizând această situaţie, vom constata că înţele-
gerea şi comunicarea verbală dintre vorbitorii celor 
două comunităţi se realizează practic fără niciun 
obstacol în pofida acestor deosebiri insignifiante de 
vocabular şi eventual de pronunţie. Astfel este întru 
totul justificată constatarea academicianului Iorgu 
Iordan conform căreia „pe teritoriul lingvistic româ-
nesc nu există o diversificare atât de adâncă, încât să 
dea naştere unui fel de bilingvism, adică la situaţii în 
care vorbitorii unui grai să vorbească acasă graiul lo-
cal, iar atunci când depăşesc zona acestui grai să fie 
nevoiţi a folosi limba comună a întregului popor ca 
pe o altă limbă, nici în ceea ce priveşte fonetismul, 
nici în ceea ce priveşte lexicul, nemaivorbind şi de 
sistemul lexical" (Iordan et alii, 29).

4. Sunt sigur că dezideratul reformelor interne 
din cadrul Academiei ţine de perspectiva imediată şi 
de voinţa conducerii ei. 

În pofida celor afirmate anterior, nu putem face 
abstracţie de valoarea incontestabilă şi incomensura-
bilă a Academiei în viaţa ştiinţifică, culturală, spiri-
tuală, socială, economică, mai ales, şi chiar politică a 
Republicii Moldova.

În primul rând, ţin să amintesc onoratei asistenţe 
că în procesul de renaştere naţională a basarabeni-
lor, care s-a declanşat în anii ’88-’89, cea mai mare 
parte a savanţilor noştri – lingvişti, literaţi, istorici, 
economişti, dar şi matematicieni, fizicieni, biologi 
etc. - s-a înregimentat total şi dezinteresat în acţiunea 
de promovare a ideii de revenire la alfabetul nostru 
românesc, de punere a limbii române în capul mesei 
când este vorba de funcţiile ei în stat, de studiere a 
istoriei noastre naţionale, istoria românilor, a culturii 
românilor, dar nu a unor naţiuni de aiurea. Evident, 
în această operă de revenire la origini, de dezînstră-
inare au fost persoane care au rămas servile, fidele 
vechiului regim şi continuă să vehiculeze fie idei 
perimate, aruncate demult la lada cu gunoi a istoriei, 
fie idei deghizate în haina moldovenismului primitiv. 
Toate acestea se fac urmărindu-se un singur scop: 
înstrăinarea de neamul nostru şi ţinerea noastră în 
ţarcul sufocant al inamicilor noştri. Mai mult, Aca-
demia a iniţiat după declararea Independenţei din 27 
august 1991, prin vocea unor savanţi de talia regre-
tatului academician Silviu Berejan, necesitatea actu-
alizării legislaţiei lingvistice aprobate de parlamentul 
sovietic în 1989, dar organul legiuitor de atunci, fie 
din teamă, fie din incompetenţa majorităţii agrariene, 
a rămas surd la opiniile savanţilor noştri. Mai mult, 
Constituţia elaborată în mare grabă şi adoptată tot în 
regim de urgenţă prin votul parlamentarilor vehicu-
lează ideea antiştiinţifică cu iz pestilenţial de nafta-
lină cu privire la existenţa aşa-zisei “limbi moldove-
neşti”, perpetuând astfel politica imperială sovietică 
şi ţaristă bazată pe principiul “divide et impera”, cu 
deosebirea că de această dată pseudoteoria în cauză 
era susţinută şi promovată de adepţii “moldovenis-
mului” de cea mai proastă speţă. Şi, ca urmare, în 
Basarabia nu se mai vorbeşte limba română, ci “lim-
ba de stat”. În acest context urmează să reamintim că 
toate acestea s-au făcut în pofida deciziei Academi-
ei de Ştiinţe, care susţinea, în baza unor argumente 
ştiinţifice imbatabile, că denumirea corectă a limbii 

noastre este Limba română. Opinia savanţilor nu a 
fost luată în considerare, a învins incultura şi igno-
ranţa agresivă a politicienilor nostalgici de factură 
neocomunistă şi antiromânească. În toţi aceşti ani, 
Academia, inclusiv conducerea ei, a perseverat în 
ideea adevărului ştiinţific: vorbim româneşte, sun-
tem români şi, ca urmare, aparţinem spaţiului istoric, 
cultural şi spiritual al românilor. 

Mai mult, conducerea Academiei a manifestat 
o dexteritate managerială de invidiat. Astfel, a fost 
elaborat şi adoptat de către organele de resort cadrul 
normativ de funcţionare a Academiei în conformi-
tate cu standardele europene, au fost extinse în mod 
substanţial resursele bugetare afectate ştiinţei şi ino-
vării, a fost reconstruită, practic, biblioteca ştiinţifi-
că centrală a Academiei, au fost inaugurate şi puse 
în funcţionare liceul şi universitatea Academiei, care 
urmează să prepare cadre în cele mai multe domenii 
ale ştiinţei noastre etc. 

5. În ceea ce priveşte Institutul de Filologie, aş 
vrea să susţin că acesta le stă ca osul în gât tuturor 
inamicilor noştri, fiind etichetat drept “cuib al naţi-
onalismului românesc”, întrucât cea mai mare parte 
a colaboratorilor au fost şi sunt adepţii adevărului 
ştiinţific. Tocmai din aceste considerente s-a făcut 
tentativa de a-l lichida prin diluarea lui în oceanul de 
străinisn al Institutului Patrimoniului Cultural. Gra-
ţie atitudinii ferme a colaboratorilor Institutului, a 
oamenilor de ştiinţă şi de cultură şi în special a con-
ducerii Academiei, tentativa comuniştilor a eşuat. 
De altfel, perioada de guvernare comunistă a fost un 
dezastru total pentru viaţa economică, socială şi spi-
rituală a Republicii Moldova, iar atunci când colap-
sul economic devenea inevitabil, ei, comuniştii, ne 
antrenau în discuţii sterile despre denumirea corectă 
a limbii, despre apartenenţa noastră naţională, des-
pre necesitatea de a atribui limbii ruse statutul de a 

doua limbă de stat 
şi despre fericita 
noastră istorie din 
Gulagul sovietic, 
ca şi cum româ-
nii ar fi apărut 
pe lume odată cu 
ocuparea Basara-
biei de Imperiul 
Ţarist şi odată cu 
“eliberarea” agre-
sivă, violentă din 
1940 de Imperiul 
Sovietic a Basara-
biei etc., de parcă 

toate problemele economice şi politice ar fi fost re-
zolvate definitiv şi ireversibil şi nu le rămânea decât 
să-şi încoroneze guvernarea cu soluţionarea proble-
melor enumerate. Am fost puşi în permanenţă în si-
tuaţia de a bate în uşi deschise!

6. Comuniştii au culpabilizat şi continuă să 
trâmbiţeze despre activitatea antistatală a forţelor de-
mocratice, ei erijându-se în postura de unici şi auten-
tici apărători ai statului Republica Moldova. Am cu-
tezanţa să afirm că, în realitate, ei au fost, pe timpul 
sovieticilor şi în prezent, inclusiv în perioada guver-
nării lor de tristă amintire, cei mai înrăiţi inamici ai 
statului Republica Moldova. Fără a aduce prea multe 
probe în această ordine de idei, voi aminti aici des-
pre funcţia politică a limbii ca element coagulant, ca 
factor integrator al unui stat. Fără cunoaşterea limbii 
majorităţii, minorităţile conlocuitoare nu pot promo-
va în ierarhia socială, nu pot beneficia de toate drep-
turile şi privilegiile oferite de stat. Existenţa a două 
sau mai multe limbi oficiale într-un stat conduce în 
mod obligatoriu la desfiinţarea unităţii statului. Prin 
urmare, dacă limba rusă ar fi legalizată ca a doua 
limbă de stat, acest lucru ar leza interesele populaţiei 
româneşti şi ar conduce la anularea existenţei statu-
lui, la formarea unui stat rusesc de tampon în sud-
estul Europei, aşa cum este Transnistria în prezent. 
Se vehiculează în continuare ideea bilingvismului 
“armonios”, care, în realitate, a fost şi continuă a fi 
unul român-rus, situaţie în care noi suntem obligaţi 
să vorbim ruseşte, în timp ce populaţia rusofonă nu 
depune eforturi deosebite pentru a ne însuşi limba. 
În acest context, vă amintesc că bilingvismul, ca şi 
plurilingvismul, este o caracteristică individuală şi 
salutară în orice societate, iar atunci când acesta ca-
pătă un caracter de masă, limba de mai mic prestigiu 
începe să delireze, să se deformeze, ca până la urmă 
să dispară. Anume din acest motiv bilingvismul de 
masă este denumit schizofrenie lingvistică. 

7. Cred că cel mai mare păcat al comuniştilor 
nu este ideologia lor utopistă şi tactica lor mefisto-
felică de manipulare a conştiinţei maselor, ci carac-
terul lor profund antinaţional, antiromânesc şi chiar 
antimoldovenesc, întrucât ei sunt dirijaţi, susţinuţi şi 
îndrumaţi de forţe străine, dintr-un spaţiu geografic 
cu intenţii expansioniste dintotdeauna. Mai mult, 

prin politica antinaţională a comuniştilor, românul 
basarabean a ajuns să fie, vorba poetului, “străin în 
ţara lui”.

Nu este dificil să identificăm existenţa unui mare 
număr de persoane care practică frecvent şi cu acte 
în regulă una sau alta dintre disciplinele umaniste la 
un nivel mediu (mau curând mediocru!), dar cu stră-
lucire exclusiv negustorească şi propagandistică, ce 
le autopropulsează în vârful piramidei sociale. Per-
soane născute mai ales să prezideze şi să arbitreze, 
decât să cerceteze şi să creeze. Tocmai persoanele de 
acest tip ne elaborează politica în genere şi cea ling-
vistică în particular! Unii dintre ei au susţinut chiar 
teze de doctorat, ca tov. Stepaniuc, de exemplu. Sunt 
de părerea că a venit timpul să fie reexaminat cadrul 
ştiinţific şi legal al unor astfel de teze. Slavă Dom-
nului că aceste persoane “omnisciente” şi omnipre-
zente nu au legalizat limba rusă în calitate de a doua 
limbă “oficială”! Ei nu au altă misiune decât a fi în 
serviciul străinilor. Şi cum să nu exclami, auzindu-le 
vociferările şi absurdităţile lor delirante, împreună cu 
poetul neprereche: Cine-au îndrăgit străinii,/ Mâncă-
i-ar inima câinii,/ Mânca-i-ar casa pustia,/ Şi neamul 
nemernicia!

8. Oamenii de bine, inclusiv forţele politice cu 
adevărat naţionale, perseverează în ideea redresării 
situaţiei politice, sociale, economice şi culturale prin 
promovarea unor idei şi modele europene. Acade-
mia noastră se aliniază şi susţine în totalitate aceste 
iniţiative şi va depune toate eforturile, folosind din 
plin potenţialul său ştiinţific, pentru a transpune în 
viaţă aceste demersuri social-economice şi politice. 
În acelaşi timp, comuniştii îşi explică eşecurile din 
politică şi mai ales din economie prin existenţa opo-
ziţiei de ieri şi a forţelor democrate din prezent. Idea-
lul comuniştilor dintotdeauna, ca şi al dictatorilor de 
pretutindeni, este omogenitatea socială! În acest caz, 
societatea este uşor manevrabilă sau manipulabilă!

Comuniştii au lăsat politica în general şi cea 
lingvistică şi naţională în particular pe seama celor 
care nu ştiu să o facă, nu ştiu să analizeze compe-
tent situaţiile politice, deşi au tupeul să pretindă că 
ştiu cum s-o facă! Chiar mai mult, fie din rea-voin-
ţă, fie din incompetenţă teoretică şi practică, comu-
niştii „noştri” consideră că Republica Moldova ar fi 
un „stat multinaţional”! Aş vrea să-i întreb care sunt 
aceste naţiuni? Ruşii? Ucrainenii? Bulgarii? Găgău-
zii? Sau poate cazacii din Transnistria? Am îndrăz-
neala să declar că în Republica Moldova nu este 
nicio naţiune, ci doar reprezentanţi ai unor naţiuni. 
În primul rând, ruşii şi ucrainenii au fost aduşi aici, 
în cea mai mare parte, în perioada Rusiei ţariste şi 
în anii de ocupaţie sovietică, în vederea diluării ele-
mentului etnic autohton, iar găgăuzii şi bulgarii sunt 
„cadoul” Rusiei ţariste, care, sub pretextul populării 
zonei de sud a Basarabiei, i-a stabilit pe teritoriul 
nostru tot în scopul de a modifica componenţa etnică 
de la noi. Autohtoni în Republica Moldova sunt nu-
mai moldovenii (numiţi astfel întrucât sunt locuitori 
ai Moldovei), care, de altfel, nu formează o naţiune 
distinctă în raport cu cea română, aşa cum transpiră 
să demonstreze neobolşevicii de astăzi şi cum au fă-
cut-o comuniştii sovietici de mai ieri. Dacă am urma 
logica „ilogică” a comuniştilor, ar trebui să renunţăm 
la termenul moldovean şi „limbă moldovenească” şi 
să recunoaştem existenţa unei naţiuni şi a unei limbi 
basarabene, dar în niciun caz moldoveneşti, căci cea 
mai mare parte a moldovenilor locuieşte în spaţiul 
dintre Marea Neagră, Dunăre, Milcov, Carpaţi şi 
Prut, aceştia fiind parte integrantă a naţiunii române.

Cu toate acestea, odată ce majoritară în Republi-
ca Moldova este etnia autohtonă, raţiunea existenţei 
acestui stat este susţinerea şi apărarea pe toate căile 
şi cu toate mijloacele a intereselor naţiunii majo-
ritare. Naţiunea nu este un produs al politicului, al 
ciocnirilor de interese şi de idei din sfera politicu-
lui, ci un rezultat al procesului istoric de evoluţie a 
popoarelor. Politicul se foloseşte de prezenţa sau de 
latenţa naţiunilor în structurile mentale colective, 
pentru a le dirija într-o direcţie convenabilă. E nece-
sară, prin urmare, disponibilitatea pentru cercetarea 
întregii problematici cu multă detaşare şi nu cu per-
manentă crispare, suspiciune, preocupare de a extra-
pola procese naturale în procese de intenţii în ideea 
fundamentării concepţiei de existenţă a unei naţiuni 
„moldoveneşti”, care, în principiu, este o categorie 
politică, chiar ideologică a rătăcirilor comuniste şi 
nu urmăreşte altceva decât detaşarea, îndepărtarea, 
chiar înstrăinarea de tot ce este românesc.

În această direcţie, Academia urmează să elabo-
reze studii competente şi bine documentate în dome-
niul limbii, literaturii, culturii, istoriei etc., demersul 
principal în această ordine de idei constituindu-l ade-
vărul ştiinţific. 

9. Conducerea Federaţiei Ruse din prezent ma-
nifestă o impacienţă permanentă pentru destinul 
conaţionalilor lor din fostele republici sovietice, pe 

motivul că aceştia ar fi limitaţi în drepturi, întrucât 
li se cere cunoaşterea limbii naţiunii majoritare din 
stat. Faţă de Republica Moldova, Rusia promovează 
o atitudine agresiv de impardonabilă la nivel politic, 
economic şi cultural. Datorită politicii ruseşti, mi-
norităţile etnice de la noi sunt cuprinse de paranoia 
independenţei! Rusia, ştiind că cel mai frecvent tip 
comportamental al unei minorităţi este cel de agresi-
une, incită grupurile etnice la luptă pentru o pretinsă 
autodeterminare politică (un exemplu concludent 
în această ordine de idei este minoritatea secesio-
nistă de la Tiraspol şi într-o anumită măsură cea de 
la Comrat) sau caută să inverseze echilibrul politic 
existent în Republica Moldova, minoritatea rusă, 
mai bine zis rusofonă, tinzând a deveni grup do-
minant asupra majorităţii autohtone, în ultimul caz 
fiind vorba de tipul de comportament de orientare 
hegemonistă de sorginte rusească. Drept dovadă că 
realitatea este cea prezentată mai sus serveşte faptul 
că şi la Tiraspol, şi la Comrat în mod special limba 
oficială este cea rusă. Cu alte cuvinte, îngrijorarea 
politicii ruseşti nu este axată pe ideea prosperităţii 
minorităţilor naţionale, ci pe ideea păstrării domi-
naţiei sale în această zonă de interes strategic pentru 
Rusia, inclusiv prin intermediul limbii ruse. 

Bunul-simţ indică faptul că metoda cea mai 
firească, mai eficientă şi mai logică de aplanare a 
tensiunilor dintre naţiunea dominantă şi minorităţile 
din cadrul statului ei este o politică îndreptată spre 
satisfacerea revendicărilor legitime ale minorităţilor, 
până la limita admisă de drepturile la fel de legitime 
ale celorlalţi cetăţeni ai statului.

10. În fine, am certitudinea că pe parcursul a 20 
de ani cea mai mare parte a politicienilor şi în special 
a celor de pretinsă orientare comunistă nu a urmărit 
altceva decât să-şi camufleze incapacitatea, incom-
petenţa şi impotenţa politică şi economică, distră-
gând lumea de la problemele stringente ale existen-
ţei cotidiene prin inventarea unor false pericole, ca 
„românizarea” basarabenilor, inclusiv a limbii aces-
tora, „necesitatea” de a acorda limbii ruse statutul 
de a doua limbă de stat, politica unionistă a politi-
cienilor din dreapta eşichierului politic, glotonimul 
limba română, istoria românilor etc., etc. Tocmai din 
aceste considerente aş propune să nu ne lăsăm atraşi 
în cursa întinsă de aceştia, să nu ne mai aventurăm 
în discuţii sterile despre denumirea corectă a limbii 
noastre, despre apartenenţa noastră naţională, despre 
istoria noastră, ci să promovăm în viaţă cu consec-
venţă adevărul istoric şi ştiinţific. Să nu mai consu-
măm în van cerneala şi hârtia! Există lucruri care nu 
trebuie demonstrate, ci afirmate în practică. Vorbim 
limba română, fiindcă suntem români! Şi, vorba lui 
Eminescu, punctum! 

11. În concluzie, credem că în domeniul umanis-
tic Academiei îi revin următoarele sarcini de natură 
teoretică şi practică:

- elaborarea unei politici lingvistice naţionale a 
statului;

- întocmirea unui plan strategic de aplanare a di-
sensiunilor interetnice, punând la bază numai adevă-
rul ştiinţific şi excluzând totalmente falsul şi cadrul 
de paradă;

- cercetarea problemelor legate de funcţiile sociale 
ale limbii ca factor integrator al populaţiei unui stat;

- identificarea ansamblului de obiective educa-
ţionale naţionale, care urmează să fie fundamentate 
pe următorii piloni: limba română, literatura, cultura, 
istoria şi spiritualitatea românilor.

Întru realizarea acestor demersuri, este necesar 
ca forţele politice să conştientizeze rolul ştiinţei ca 
factor determinant al progresului economic şi social, 
din care considerente urmează să fie asigurată auto-
nomia ştiinţei în raport cu factorul politic, adminis-
trarea ştiinţei să fie realizată de persoane competente 
şi, în fine, excluderea imixtiunii politicului în activi-
tatea ştiinţifică. 

Academia şi rolul ei în depăşirea 
crizei spirituale a societăţii

Prodigiosul om de ştiinţă Vasile Bahnaru, cunos-
cut lingvist, doctor habilitat în filologie, director 

interimar al institutului de Filologie al A.Ş.M., îm-
plineşte curând, la 24 octombrie 2009, 60 de ani - pri-
lej pentru a face anumite generalizări. Dedicându-se fără 
preget de-a lungul a mai bine de trei decenii cercetărilor 
de lingvistică, savantul Vasile Bahnaru poate privi îna-
poi cu mândrie, întrucât rezultatele muncii sale ştiinţifi-
ce sunt într-adevăr copleşitoare. Opera sa ştiinţifică, al-
cătuită din 4 monografii, 5 dicţionare, 1 manual şi peste 
100 de studii şi articole publicate în culegeri şi reviste de 
specialitate din ţară şi din străinătate, este diversă sub as-
pectul problematicii abordate (lexicologie, semasiologie, 
lexicografie, istoria limbii, sociolingvistică etc.), profun-
dă sub aspectul calităţii şi impresionantă sub aspectul 
cantităţii. Astfel, sunt bine cunoscute şi apreciate drept 
contribuţii de valoare în cercetarea şi cunoaşterea multor 
domenii ale lingvisticii româneşti studiile monografice 
Mutaţii de sens (cauze, modalităţi, efecte), Practicum la 
introducere în lingvistică (în colaborare), Elemente de le-
xicologie şi lexicografie, precum şi una dintre cele mai 
recente lucrări Elemente de semasiologie română, care a 
văzut lumina tiparului zilele acestea. De un interes bine-
meritat din partea publicului larg se bucură dicţionarele 
elaborate şi publicate de acelaşi Vasile Bahnaru. Printre 
acestea menţionăm: Dicţionar explicativ pentru elevi (în 
colaborare), Mic dicţionar de neologisme (în colaborare), 

Dicţionar de omonime ş.a. Or, în etapa actuală, când le-
xicul limbii evoluează vertiginos, când explozia informa-
ţională este cu adevărat uimitoare, completarea şirului de 
dicţionare de orice tip constituie o sarcină stringentă. Mai 
este important ca acestea să fie elaborate de persoane 
competente, care cunosc bine meseria. Şi din acest punct 
de vedere Vasile Bahnaru este un profesionist bine pregă-
tit ştiinţificeşte. Este demn de admirat pentru dexteritatea 
de care dă dovadă, întrucât dicţionarele sunt rodul unei 
munci asidue, riguroase şi migăloase. În această ordine 
de idei, nu vom insista asupra dificultăţilor enorme pe 
care le presupune realmente elaborarea unui dicţionar, ci 
doar îl invocăm pe ilustrul filolog italian Giulio Cesare 
Scaligero, care susţinea că „mai uşoară poate fi socotită 
pentru cineva osânda de a munci toată viaţa la ocnă decât 
aceea de a face un dicţionar”. Una dintre ultimele lucrări 
de acest gen semnată de lexicograful Vasile Bahnaru este 
Dicţionarul de antonime, apărut în 2007. Textul propriu-
zis al dicţionarului este precedat de un studiu introductiv 
profund şi de o notă asupra ediţiei, în care se expune suc-
cint şi în termeni accesibili problema antonimiei. Dicţio-
narul de antonime, de altfel ca şi celelalte dicţionare, este 
o lucrare originală, utilă şi recomandabilă, în special, prin 
faptul că prezintă o sursă inepuizabilă pentru sporirea ex-

presivităţii comunicative, constituind o bază solidă pen-
tru cultivarea gustului estetic al vorbitorilor de limba ro-
mână. Acestea sunt doar câteva dintre lucrările realizate 
de cercetătorul Vasile Bahnaru şi nu există nici o îndoială 
că potenţialul său creator este încă în stare să ne bucu-
re cu noi studii şi dicţionare. Dumnealui este foarte activ 
şi în viaţa comunităţii ştiinţifice, prezentând comunicări 
la numeroase întruniri ştiinţifice de amploare: congrese, 
simpozioane, colocvii, conferinţe etc.

O perioadă Vasile Bahnaru şi-a conjugat vocaţia de 
cercetător cu alte îndeletniciri, ocupând funcţii importan-
te în cadrul unor structuri guvernamentale şi de speciali-
tate: director general al Departamentului de Stat pentru 
Edituri, Poligrafie şi Difuzare a Cărţilor al R. Moldova 
(1990 – 1992), director adjunct al Centrului Naţio-
nal pentru Standarde de Limbă (1992 – 1993), director 
executiv al Asociaţiei Naţionale de Terminologie (1993 
– 1998). Din 1996 până în 2006 a exercitat funcţia de re-
dactor coordonator al Întreprinderii de Stat Editorial-Po-
ligrafice „Ştiinţa”. Cu toate acestea, preocuparea centrală 
a rămas în continuare investigaţiile ştiinţifice, fiind me-
reu un împătimit de problemele limbii, săpând neîntre-
rupt în cuvânt. Dânsul este un cunoscător temeinic, un 
adept şi un propagator al concepţiei lingvistice a unuia 

dintre cei mai de seamă savanţi din Republica Moldova 
în domeniul lingvisticii, regretatul Silviu Berejan, de a 
cărui prietenie şi apreciere profesională s-a bucurat.

Mereu în acţiune, energic, harnic, săritor la nevoie, 
consecvent şi temerar, aprig apărător al adevărului ştiin-
ţific, Vasile Bahnaru a fost printre primii pe baricadele 
marii bătălii pentru limbă, alfabet şi demnitate naţională. 
Dânsul a publicat în acest sens numeroase articole publi-
cistice şi ştiinţifice în presa periodică din anii 1988-1990, 
impunându-se în mod special articolele Mai adevărat ca 
adevărul („Nistru”, iunie 1988) şi Alfabet pe banca acu-
zaţilor („Literatura şi arta”, 10.06.1989), ambele fiind 
scrise în colaborare cu redutabilul cercetător lingvist şi 
publicist Constantin Tănase. S-a afirmat nu numai ca un 
specialist recunoscut în domeniul limbii române, ci şi ca 
un luptător consecvent pentru afirmarea acesteia în toate 
domeniile vieţii politice, economice şi spirituale.

La împlinirea celor şase decenii de viaţă, îi dorim 
distinsului savant şi stimatului coleg Vasile Bahnaru să-
nătate durabilă, bucuria unor noi şi frumoase realizări 
în munca de cercetare întru prosperarea ştiinţei şi întru 
menţinerea spiritualităţii neamului nostru. La mulţi ani şi 
tinereţe fără bătrâneţe!

Ana VULpE, 
dr., conf. univ.

Întru desăvârşirea 
Cuvântului...

Trei lucruri arată caracterul unui 
om: cărţile, prietenii şi cadourile, 
afirmă poetul latin din “perioada de 
aur” a literaturii romane Quintus Ho-
ratius Flaccus în una dintre Epistolele 
sale. 

Personalitatea doamnei Irina Con-
drea, cunoscut lingvist, doctor habili-
tat în filologie, conferenţiar universi-

tar, şef al Catedrei de limba română, 
lingvistică generală şi romanică de la 
Universitatea de Stat din Moldova, 
confirmă în totalitate spusa renumitu-
lui scriitor antic.

Cărţile domniei sale – Norma lite-
rară şi uzul local (2001), Comunica-
rea prin traducere (2001), Semiotica 
textului artistic tradus (2003), Curs 
de stilistică (2008), ca să nominali-
zăm doar câteva – o prezintă în pri-
mul rând drept o cercetătoare care a 
urmat „chemarea literelor”, dar nu în 
ultimul rând − un om de ştiinţă labo-
rios, cu spirit novator, cu pasiune pen-
tru limba română şi cu năzuinţa de a 
lăsa ceva folositor urmaşilor.

Prietenii doamnei Irina Condrea 
vorbesc despre rigurozitatea cu care 
ştie să-i aleagă: de bună calitate, dis-
ponibili, compatibili, aproape fără 
defecte şi care cu siguranţă nu cu-
nosc trădarea. Mereu alături de ea, 
în cabinetul de redactor la editură, în 
cel de prodecan şi de decan la Facu-
latea de Litere, iar din această toam-
nă şi în biroul  de şef de catedră, îi 
sunt amicii cei mai fideli – Cărţile şi 
Dicţionarele.

Şi cadourile pe care le oferă relie-
fează o calitate ce înfrumuseţează zes-
trea oricărei doamne – rafinament şi 
bun-gust. Şi cum pentru un intelectual 
nu este nimic mai frumos decât bucu-
ria de a cunoaşte, iar această bucurie 
Doamna Profesoară a plantat-o în toa-
te lucrările sale – articole ştiinţifice, 
studii, monografii, suporturi didacti-
ce, precum şi în fiecare lecţie ţinută 
în faţa studenţilor sau masteranzilor, 
doamna Irina Condrea nu pregetă să 
împartă daruri colegilor domniei sale, 
discipolilor şi tuturor celor care se 
află în căutarea Cuvântului.

Irina Condrea face parte dintr-o 
generaţie care posedă arta de a nu 
trăi degeaba. N. Dabija, V. Roman-
ciuc, A. Silvestru, L. Lari şi multe 
alte personalităţi ale culturii şi ştiin-
ţei româneşti din Republica Moldova 
i-au fost colegi de facultate. Şi dum-
neaei, prin toate activităţile pe care 
le iniţiază şi le dirijează, este demnă 
de colegii săi.

Ne dorim din tot sufletul să o 
avem printre noi mulţi, mulţi ani, cu 
noi împliniri, cu acelaşi entuziasm 
creator şi dăruire întru desăvârşirea 
Cuvântului Românesc.

Ludmila pĂDUREŢ,
lector superior la Catedra 

de limba română, lingvistică
 generală şi romanică a USM

Vasile Bahnaru - sexagenar

Telegramă

Stimate coleg Vasile Bahnaru,
La acest  bilanţ al activităţii, Vă do-

rim  multă sănătate, noi succese în demer-
sul Dvs. estetic. Lingvist, publicist, editor, 
profesor de română, director al Departa-
mentului de Stat pentru Edituri, Poligrafie 
şi Comerţul cu Cărţi, iar actualmente direc-
tor interimar al Institutului de Filologie al 
Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldo-
va, aţi dat dovadă de verticalitate în toate 
circumstanţele, opera Dvs. Omonimele în 
limbă şi în dicţionare (1988),  Mutaţii de 
sens: cauze, modalităţi, efecte (1990), Dic-
ţionar explicativ pentru elevi (în colabo-
rare) şi altele contribuind la valorificarea 
culturii noastre literar-lingvistice.

Vă dorim noi realizări în domeniul ese-
isticii, istoriografiei literare, lingvisticii.

La mulţi ani!
Consiliul Uniunii Scriitorilor

 din Moldova

Stimate Domnule 
ion Antohi,

Vă aducem since-
rele noastre felicitări 
cu ocazia împlinirii 
frumoasei vârste de 70 
de ani. Vă cunoaştem 
de mulţi ani ca pe unul 
dintre cei mai devotaţi 
intelectuali din lunca 
Prutului de Jos, fiind 
alături de noi atât la începuturile renaşterii na-
ţionale, cât şi acum, când lupta continuă pen-
tru binele poporului nostru. Fiind în diferite 
posturi de răspundere pe timpul sovieticilor, 
aţi avut curajul să spuneţi oamenilor numai 
adevărul. Ştim foarte bine că toţi cei din sudul 
Basarabiei, mai ales oamenii simpli, vă sti-
mează, fiindcă i-aţi ajutat şi le-aţi dorit numai 
binele. Sunteţi un adept consecvent al cauzei 
Forului Democrat al Românilor din Moldova, 
participând, practic, la toate manifestările fo-
rului de la Chişinău. Vă dorim să fiţi mulţi ani 
înainte lângă noi.

Consiliul Director al Forului Democrat
al Românilor din Moldova

(discurs ţinut la Sesiunea a XI-a extraordinară a AŞM din 15 septembrie 2009)

Vasile BAHNARU, 

60
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Programul european
 „Laptele şi cornul”

Iubiţi amici, palavre nu vă torn,
Dar lui Costel, vecinul de la şapte,
Îi pune zilnic soaţa câte-un corn,
Fiindcă e un mare papă-lapte…

Vasile Vajoga, iaşi

Ajutoare postbelice
Vecinii de la răsărit,
Extrem de-amabile persoane,
După război ne-au dăruit
Marxismul, seceri şi ciocane.

Eugen Albu, Cluj-Napoca

Unui tânăr poet
Animat de-un nobil vis,
Douăsprezece cărţi a scris,
Şi-a avut succes, încât 
A vândut mai mult de-atât!

ioan Toderaşcu, Costeşti

Soaţei
Pe-abrupta vieţii, grea cărare,
Alături ţi-am rămas mereu,
Din milă pentru cel pe care
L-ai fi „iubit” în locul meu.

Sângele
Lichid vital e pentru noi,
Aici nu poţi să faci confuzii,
Vărsat uşor când e război,
Greu de găsit când faci transfuzii.

Formule de învăţământ
Învăţământ de circumstanţă,
Alternativ sau la distanţă
Au o valoare mai aparte:
Te ţin de carte mai departe.

Constantin iuraşcu-Tataia, iaşi

Soţia necredincioasă
Era frivolă şi cochetă
Şi a plecat în drumul său.
Mai toţi vecinii o regretă,
Chiar şi lui „naşu”-i pare rău!

Nicolae paul-Mihail, Sinaia

Invocaţie
Vreau, Doamne sfânt, să recunoşti
Că minte-ai dat şi celor proşti,
Dar nu le-ai dat ca pe-o psaltire
Instrucţiuni de folosire.

Arcadie Chirşbaum, Făget, Timiş

Îngăduinţă
Venind la mine faina mea vecină,
Am pus-o să-şi aleagă o găină
Şi n-am putut să-i fac niciun reproş
Văzând că pune mâna pe cocoş.

Alexandru Hanganu, Brăila

Vecinul la nevoie se cunoaşte
Când căzusem pe o rână
Şi simţeam că nu mai pot,
Mi-a întins vecinu-o mână…
Până mi-a sărit din cot!

Nichi Ursei, Râmnicu-Vâlcea

Vecinii
Într-o ramă de-i aşezi
Sunt ca fraţii siamezi:
Când se bat ori când se ceartă
Cine poate să-i despartă?

George petrone, iaşi

Miracol
Cu vecina am discernământ,
Viaţa multe-ntorsături mai are;
Ca să duci o viaţă ca de sfânt,
Trebuie al dracului răbdare.

Vasile plăcintă, Galaţi

Reaua vecinătate
Părinţii, fraţii sunt acei
Ce dau istoriei temei.
Vecinii,-n schimb, de-ar fi şi-o mie,
Au ochii doar de geografie!

Vecinul ideal
Cu vecinul ideal
Nu te vezi la tribunal,
Ci, de ai puţin noroc,
Nu te vezi cu el deloc!

Vecinătatea originală 
(România – Rep. Moldova)

Cu-ndurerarea drept protest,
Deplâng un paradox funest,
Căci România e un Stat
Ce-i tot cu el învecinat!...

George Corbu, Bucureşti

Vecinul de la ţară
Cum soaţa îi dădea de bănuit,
Moş Gheorghe, un sătean prevăzător,
Un gard înalt de curte şi-a zidit,
C-avea vecinul tare… săritor!

iulian Bostan, Galaţi
Declin şi evaziune fiscală

Când astăzi criza ia avânt,
N-aş vrea să adâncesc o rană,
Dar cum s-ajungă “la pământ”
Economia subterană?

Vasile Larco, iaşi

Mesaj către amantul şofer
De astăzi totul s-a sfârşit,
Ai grijă, te-a văzut vecina,
Şi de-află soţul c-ai venit,
Precis îţi zgârie… maşina!

Grigore Chitul, Bistriţa

Paradox istoric
Vecinii: rusul şi tătarul
Mutau mereu, mereu hotarul,
Dar unii dintre fraţi pe hartă
Azi vor şi limba să împartă.

Vasile Mandric, Brăila

Prutul - piatră de hotar?
Nu e deloc o piedică prea mare
Fiindcă-această piatră de hotar
A fost şi este-o piatră de-ncercare…
Spre săvârşirea ţelului plenar.

Valerian Lică, Bucureşti

Simţ de observaţie
Unii nu pot pierde timpu’
Şi-asta chiar s-a observat,
Fi’ndcă un’se-ndreaptă GHIMPU, 
Pot s-afirm că e …”FILAT”!

Florina Dinescu, ploieşti

Ţări învecinate
Noi fraţi suntem, voinici, frumoşi,
Contrazicându-i pe lingăi:
Avem aceiaşi vechi strămoşi
Şi cam aceiaşi noi…călăi.

Dan Căpruciu, Galaţi

Voia Domnului
Adam, cel fără de prihană,
Primi o Evă – spun creştinii –
Să aibă-alături o persoană,
Şi-aşa au apărut vecinii!

Elis Râpeanu, Bucureşti

Ruga scriitorului
Doamne, spirit analitic,
Fă, cu milă creştinească,
Să am parte şi de-un critic
Care ştie să citească!

Mihai Frunză, Brăila

Armonie familială
La noi e-o viaţă minunată,
Şi toată casa numai flori.
La noi nu-i ceartă niciodată,
Dar ne-mpăcăm de zece ori.

Mihai Danielescu, ploieşti

Soţia Epigramistului (Eminesciana)
Se-aşterne bruma peste noi
Şi nu dăm anii înapoi,
Te-aştept în pat ca să mai vii
Şi tu tot scrii, şi tu tot scrii.

Laurian ionică, Dolj

Vecini cu fraţii
De secole mai mulţi stăpâni
Ne-au separat, ne-au învrăjbit:
La vest români, la est români…
Şi Prutul curge liniştit.

Nicolae Bunduri, Braşov
Unde dai şi (peste…) unde crapă

Soţia mea – de peste Prut – 
Când între PATRII este criză,
Dacă m-apropii s-o sărut,
Îmi cere de la mă-sa viză…

petru- ioan Gârda, Cluj-Napoca

Tematică
Diviza, Bâlici şi Cimpoi
Sunt tare şmecheri, bată-i vina:
“Vecinii” i-au pasat la noi,
Să le rămână lor “vecina”!

Gheorghe Bălăcianu, iaşi

Spusa vecinei
Un vecin de lângă casă
Niciodată nu mă lasă,

Dar de când bărbatu-mi zace
Nicio noapte nu-mi dă pace!

Vasile Moşneanu, ploieşti

Republica Moldova şi 
personajele lui Ion Creangă

Cu vecinul tău Gerilă
Vigilenţa mai sporită,
C-a trimis pe Flămânzilă,
Care vrea să te înghită.

Victor Macarevici, Bucureşti

Imigrant în America de Nord
Cum pot pretinde eu, Ion,
Că stau la cot cu mister John
Că tata mare din Dănceni
N-a omorât la indieni.

ovidiu Creangă, Toronto, Canada

Sinceritate
Pe plajă, după ce-am sosit la mare,
Femei, femei şi-arar cîte-un bărbat,
Iubita m-a surprins c-o întrebare:
- Aşa-i că-ţi pare rău că m-ai luat?

Vecinii despre vecină…
Voi despre ea aţi comentat
Că prea cu mulţi s-ar fi culcat…
Se culcă, ce atâta larmă,
Doar n-oţi fi vrând să nu mai doarmă!

Nic petrescu, piteşti

Ajutor reciproc
Tătic model, cum altul nu-i,
Vecinul creşte-al meu băiat,
Iar eu, profund îndatorat,
Am grijă…de nevasta lui.

Ştefan-Cornel Rodean

Vecin cu notorietate
Poporul rus din răsărit – 
E mare, fără de măsură – 
N-a fost de nimeni biruit…
Bine-nţeles, la băutură!

Mihai Sălcuţan, Buzău

Ruga şomerului basarabean
Doamne-a toate făcătorul
De minuni, de-mi dai servici,
Fă să fiu degustătorul
Cramei din Mileştii Mici…!

Marian Dobreanu, Târgu-Jiu

Coexistenţă
Pruncii noştri amândoi,

Sunt iubiţi la fel, vecine,
Prea se-aseamănă cu noi:
Tu cu-al meu şi-al meu cu tine!

Eugen pop, Cluj-Napoca

Deziderat
Spun că nu ne vor un rău,
Nici furtună din senin,
Doar gurvern la Chişinău,
Iar puterea la Kremlin.

Corneliu Costăchescu, Bucureşti

Întrebare de 1000 de puncte
Mă tot întreb, nedumerit,
De-aşa-i cum unii mi-au tot spus:

“Vecinul de la răsărit
Ajuns-a oare la apus?!”

Eugen Deutsch, iaşi  

Domnul Ţepeş
Ţeparii lui, la stirpe rară,
Durau cu ţeapa cinstea-n ţară!
Ţeparii noştri, noi standarde,
Îşi fac cu ţeapa miliarde…

Cornelius Enescu, Bucureşti

Vecina
Stau cu ochii în piscină 
La frumoasa mea vecină.
Cu un nud de nota zece,
Nu cumva… să se înece!

Viorel onica, Horodnicul de Sus

Unui coleg basarabean
Când scrii epigrame în bar
Să ceri, pe trezie, iertare
Lui Donici, lui Puşkin, ba chiar
Şi Ţarului Petru…Cărare!

Vasile Til Blidaru, Buzău

Primarul Dorin Chirtoacă, 
a fost agresat de unii membri 

ai partidului comunist
Pentru cei ce l-au votat, 
Faptu-n sine, nu contează.
Dacă ei l-au agresat,
Cei mai mulţi îl agreează!

Constanţa Apostol, Galaţi

Unui soţ becisnic
A auzit, şi nu-l încântă,
Femeia că ar fi o sfântă,
Dar crede, nu se îndoieşte,
Când soaţa îl mai altoieşte.

Maria Bâlici, Chişinău

Făptură în bronz
 Ce vecină, ce vecină
Are sculptorul Smochină!
I-ar turna în bronz făptura,
Ca să nu-i audă gura.

Titus Ştirbu, Chişinău

Vecina fără saţ
Vecina mea fiind sărmană,
I-am dat şi vin, i-am dat şi hrană,
Dar după asta a mai vrut
Şi soţul să i-l împrumut!

Ana Ababii, Chişinău

Epitaful unui poet beţiv
Un bun şi talentat confrate,
Mânat de sete şi idei,
Pornise spre eternitate
Şi-a adormit sub gardul ei...

ion Diviza, Chişinău

Mahalagioaica
O vecină se ruga
Pentru pace-n mahala.
Dumnezeu a ascultat-o
Şi în ceruri a luat-o.

ion Echim, s. Heleşteni, Nisporeni

Noroc din senin
Şi-a bătut potcoava-n cui,
Aşteptând noroc să-i cadă;
Doar cu voia Domnului
I-a fost dat să nu-l mai vadă.

Filimon Dimcea, s. Cociulia, Cantemir

Ajutor umanitar
Bucură-te, babă, iar
De-ajutor umanitar:
Trei băsmăli aproape noi
Şi-un caloş ... la amândoi.

Vasile Ciolac, Sângerei

Îndreptăţire
Soaţa-i caută pricina:
- Iar la mare cu vecina ?!
- Fii pe pace, fa, la Ialta
O să mă-ntâlnesc cu alta.

Dumitru popov, Drochia

Proverbială
Vecine, dragă vecine,
Ţine-ţi nevăstica bine –
De când soaţa mi-a plecat,
S-ascunde la mine-n pat.

ion Diordiev, Chişinău

Vecinul demnitar
Mi-a spus vecinul silitor
Că el e slugă la popor,
Dar cum e om de mare rasă,
El are slugi la dânsu-acasă.

Rodion Buciucci, Chişinău

Frumuseţi
Soţia mea cu care-mpart o casă
Decât vecina-mi pare mai frumoasă,
Iar când lipseşte dânsa, bat-o vina,
Observ cât de frumoasă e vecina.

Împrumut
Vecinul meu, dator cu bani,
Nu mi-i mai dă de câţiva ani
Şi-acuma viaţa mi-i un chin:
Nu am nici bani şi nici vecin!..

Teodor popovici, Chişinău

Filozofică
Ia priviţi cum Timpu`
Face   s i m b i o z a,
Ieri era doar Ghimpu,
Azi deja-i  S p i n o z a!

Familistul
Soaţa-i tocmai în Haway,
Cu speranţa doar la mine;
Mi-a lăsat în grijă - vai,
Doi copii... şi trei vecine.

Dumitru Soltan, Canada - Chişinău

Anunţ
Se vinde-o casă cu grădină,
Cu zeci de gâşte în coteţ;
De o luaţi şi pe vecină,
V-o dau la o juma’ de preţ.

Ştefan Agachi, Chişinău

Aviz
Recital de epigramă, festivitate 

de premiere a laureaţilor Festiva-
lului, în cadrul cărora vor evolua 
maestrul Gheorghe Urschi, inter-
pretele Silvia Grigore, Mariana 
Mihăilă ş.a. - la Teatrul Satiricus 
Ion Luca Caragiale, sâmbătă, 
24 octombrie, începând cu ora 
10.00. De la 9.30 - lansări de car-
te, expoziţie de caricatură  etc.

Beciul Vechi

Festivalul Internaţional de Epigramă 
“Donici, cuib de-nţelepciune”, ediţia a V-a

(Teme: vecinii, vecina, inclusiv temă liberă)

Desen A Dimitrov

Desen A Dimitrov

Desen  S. Tomşa

Desen  S. Tomşa

Desen  S. Tomşa

Desen  S. Tomşa
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Desen  S. Tomşa


