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La est de vest Poesis
PUBLICAŢIE DE LIMBA ROMÂNĂ

Parlamentului Republicii Moldova 
Fracţiunii parlamentare a 

Partidului comuniştilor din R.Moldova 

În acest an, guvernarea comunistă a 
sărbătorit cu mare tam-tam (citez): „650 
de ani de la constituirea Republicii Mol-
dova”.

Chit că ultima a luat naştere abia la 
27 august 1991. Dar Voronin-Vodcă s-a 
vrut descendent direct din Dragoş-Vodă 
şi Bogdan-Vodă.

Şi Igor Smirnov se declară în Moldo-
va sa de dincolo de Nistru continuator al 
lui Dimitrie Cantemir, punându-i chipul 
pe „rublele” sale fără de nici o valoare.

Dar dacă studiem atent perioada de 
constituire a Statului Moldovenesc din 
jurul anului 1359, găsim că Dragoş şi 
Bogdan, care au trecut munţii cu mara-
mureşenii lor, ca să-i aşeze la apa Mol-
dovei, au dat dincoace de Carpaţi tot 
de… valahi.

Acest detaliu e unul în plus care vor-
beşte de continuitatea noastră, de istoria 
noastră neîntreruptă pe aceste locuri.

În 1362, în sudul Moldovei e menţi-
nut un stat tătăresc în frunte cu „Deme-
trius, principe al tătarilor” (Istoria ilus-
trată a României, p. 149, vezi şi Anuarul 
Institutului de Istorie „A. D. Xenopol”, 
XXIV, 1987, p.351).

Dar Demetrius nu e un nume tătă-
resc.

E un nume creştin.
E posibil ca statul tătăresc să fi fost 

unul condus de un valah, mai-mare peste 
o populaţie valaho-tătărească.

La 1386, în sudul actualei Moldove, 
exista o „ţară valahă”, condusă de „hanul 
Costea”. Costea nu e nicidecum un nume 
de tătar. Argument că acesta n-a fost han 
tătar este includerea lui în pomelnicul de 
la Bistriţa.

Această „ţară valahă” ulterior va pur-
ta numele Ţara de Jos a Moldovei.

Statul Moldovenesc a fost creat de 
ofensiva Poloniei şi Ungariei contra nă-
vălirilor „tătăreşti” care veneau dinspre 
câmpiile Moldovei.

Dragoş din Giuleşti, trimisul regelui 
Ungariei Ludovic de Anjou, creează pe 
la 1352 o „marcă” de apărare pe valea 
Moldovei.

Bogdan de Cuhea obţine cu valahii 
săi independenţa noii ţări, smulgând-o 
de sub tutela regalităţii ungare, în anii 
următori regele ungur trimiţând nume-
roase expediţii militare contra lui, meni-
te să-şi readucă dominaţia asupra acestor 
teritorii şi să-l pedepsească pe „infidelul 
notoriu” Bogdan.

În 1365 el învinge uriaşa oaste un-
gară, înlăturându-l pe Balc, fiul lui Sas, 
succesorul lui Dragoş de la conduce-
rea „căpităniei” de pe apa Moldovei, şi 
transformând această marcă militară un-
gurească într-un stat valah de sine stătă-
tor.

Acesta e anul întemeierii Moldovei – 
1365 (mai puţin 1359), când se încheie 
etapa de confruntări cu regele ungur şi 
controlul acestuia asupra acestei căpită-
nii.

Aproape două decenii de acţiuni mi-
litate ale lui Ludovic de Anjou s-au în-
cheiat cu victoria lui Bogdan.

Bogdan cu românii săi maramureşeni 
din cele nouă sate de pe moşia Cuhea n-ar 
fi reuşit să populeze un teritoriu atât de 
vast şi – doar cu oastea sa de câteva mii 
de oşteni – n-ar fi avut şanse în confrun-
tarea sa cu puternica armată a Ungariei.

Pe cine i-a avut Bogdan aliaţi contra 
ungurilor?!

Când au trecut Carpaţii, Dragoş şi 
Bogdan au dat aici de o populaţie majo-
ritară valahă, ceea ce a determinat carac-
terul românesc al noului stat.

Meritul lui Bogdan este acela de a fi 
dat structură statală acestui spaţiu, popu-
lat de valahi şi tătari, ultimii lăsaţi aici 
de oştile mongolo-tătare ale lui Cinghiz-

Han la 1241-1242.
Citisem ceva mai demult în Anuarul 

Institutului de Istorie „A. D. Xenopol” 
o informaţie care mi s-a părut puţin ciu-
dată, despre investigaţiile unei comisii 
care făcuse cercetări în mormintele vo-
ievozilor de la Biserica „Bogdana” din 
Rădăuţi. Aceasta descoperise pe degetul 
inelar al lui Bogdan Întemeietorul, pri-
mul voievod al Moldovei independente, 
un inel de aur masiv pe care era săpată 
o inscripţie arabă: „Nu există alt Dumne-
zeu decât Allah şi Mahomed este trimi-
sul său”.

Să fi fost Bogdan tătar?!
Ba bine că nu.
Bănuim că acesta, trecând munţii în 

Moldova, a avut alte relaţii cu tătaro-
valahii pe care i-a găsit în spaţiul dintre 
Carpaţi, Nistru, Siret şi Marea Neagră, 
mai degrabă de alianţe militare, întărite, 
poate, şi de una matrimonială: e posi-
bil ca el să fi fost căsătorit cu o fiică de 
han tătar, inelul fiind un dar de nuntă… 
Alianţele matrimoniale de acest fel erau 
la modă, şi Dragoş se căsătorise cu o 
săsoaică, „ de legea sască”, fiul lor Sas-
Vodă fiind de rit catolic, pentru a putea 
încheia ulterior o alianţă militară cu ca-
tolicii…

E doar o presupunere.
În confruntarea lui cu puternica oaste 

a regelui Ludovic nu se exclude ca Bog-
dan să fi apelat la sprijinul valahilor pe 
care i-a găsit aici şi la tătarii cu care ar fi 
făcut alianţe, numai aşa acesta ar fi pu-
tut distruge uriaşa oaste ungară, trimisă 
de Ludovic de Anjou să-l pedepsească şi 
să-l readucă sub ascultare, cu tot cu teri-
toriul pe care şi-l luase în stăpânire.

La acea oră Hoarda era în defensivă, 
din acest considerent tătarii de la Orhe-
iul Vechi, Costeşti şi Cetatea Albă ar fi 
preferat să facă mai degrabă alianţe de 
moment cu Bogdan I.

Tot tătarii vor fi cei care vor numi 
Moldova lui Bogdan I, după numele 
acestuia, Cara-Bogdan, denumire ulteri-
or preluată şi de turci.

Abia mai apoi urmaşii lui Bogdan – 
Laţcu, Petru I Muşat, Roman I Muşat, Pe-
tru II Muşat, Ştefan I, Iuga Ologul – vor 
renunţa la alianţele cu tătarii şi-i vor sili 
cu armele să se mute dincolo de Nistru.

Astfel putem vorbi de două etape ale 
obţinerii independenţei statale, prima: o 
alianţă a maramureşenilor lui Bogdan I 
cu tătarii şi valahii găsiţi la sud de Car-
paţi, pe actualul teritoriu al Moldovei, 
contra ungurilor şi o alta – cu polonezii 
şi valahii dintre Carpaţi, Nistru şi Marea 
Neagră contra tătarilor, ultima încheiată 
sub domnia lui Roman I Muşat, care se 
va intitula la 30 martie 1392: „Noi Ro-
man, voievod al Moldovei şi moştenitor 
al întregii Ţări Valahe, de la munţi şi 
până al ţărmul Mării”.

În poemul „Muşatin şi codrul”, Mi-
hai Eminescu avea să-i vadă pe Muşa-
tini stăpâni deplini ai Ţării Moldovei de 
la Carpaţi până la Dunăre şi Marea cea 
Mare:

„…Iar în linişte de vânt
Trec departe de pământ,
Cu-a lor pânze atârnate
Mii corăbii încărcate.
Iar privind spre miazăzi
Dunărea el o zări
Într-un arc spre Mare-ntoarsă
Şi pe şapte guri se varsă…”.
… Dunărea şi Marea, pe care urmaşii 

de peste secole ai Muşatinilor aveau să 
le piardă şi de care aveau să-şi aminteas-
că tot mai vag cu sentimentul că nici nu 
le-au aparţinut vreodată.

Nicolae DABIJA

(Continuare în pag. 6)

George COŞBUC

Scut ŞI ARMĂ
Domnul sfânt să ne iubească,
Şi-al său Duh ocrotitor
Plin de pace să plutească
Peste Ţara Românească
Şi-al românilor popor!

Noi prin vremi ce ne-ncercară 
Altă armă n-am avut
Decât dragostea de ţară
Ce strămoşii ne-o lăsară,
Şi pe sfântul Domn de scut.

Dar ne-a fost destul atâta!
Fruntea sus, voi, fraţi ai mei! 
Astfel Cerul hotărât-a
Să se nalţe amărâta
Ţară, prin puterea ei!

Mai făţiş, mai fără veste
Ne-aţi lovit, duşmani de voi!
Dar ce-a fost, a fost poveste! 
Dragostea de ţară este
Şi mai tare-acum în noi.

Şi de cine ne-o fi teamă?
Mult a fost să vă răbdăm,
Nebăgaţi de voi în seamă –
Astăzi ştiţi voi cum ne cheamă,
Dacă nu, să vă-nvăţăm!

Numai Domnul ne iubească
Şi-al său Duh ocrotitor
Plin de pace să plutească
Peste Ţara Românească
Şi-al românilor popor!

Scrisoarea săptămânii

Stimaţi Domni, 
Ca Preşedinte de onoare al Ligii Veteranilor Forţelor 

Armate ale Republicii Moldova, care cu preţul vieţii au 
luptat cu arma in mână pentru a păstra integritatea ţării, 
aparând cinstea si onoarea neamului, mă adresez către 
Dvs., în numele sutelor de mii de combatanţi şi camarazi, 
ce s-au sacrificat pentru neam si ţară, cu apelul de a soluţi-
ona pozitiv conflictul dintre putere şi opoziţie, participând 
la votarea preşedintelui Republicii Moldova şi susţinând 
candidatura lui Marian Lupu, propusă de Alianţa pentru 
Integrare Europeană. 

Deja de optsprezece ani Republica Moldova luptă 
pentru a supravieţui, pentru a progresa economic, pentru 
o viaţă mai bună, decentă a cetăţenilor ei. Cel mai grav 
lucru care s-a întâmplat în acest răstimp în istoria noas-
tră şi de care m-am ciocnit, din fericire, nu se va repeta – 
războiul civil provocat şi declanşat de nostalgicii păstrării 
URSS intre locuitorii din stânga şi din dreapta Nistrului a 
rămas în istorie. Cu regret, de mai mulţi ani continuă răz-
boiul politic susţinut in primul rând din exterior, războiul 
între putere şi opoziţie, care se răsfrânge extrem de dău-

nător asupra economiei, asupra vieţii sociale şi culturale 
a ţării noastre, asupra procesului de reintegrare, compro-
miţând în faţa cetăţenilor instituţia puterii ca atare, ideea 
statalităţii şi independenţei Republicii Moldova. 

A sosit momentul să se pună capăt divergenţelor poli-
ticianiste. Din această cauză suferă mereu întreaga socie-
tate, oamenii de rând. Cel mai bun mijloc de a face acest 
lucru este ca, prin eforturile tuturor fracţiunilor din orga-
nul legislativ, să fie ales şeful statului. Nici un fel de prin-
cipii politice nu pot constitui un impediment în acest sens 
dacă într-adevăr ţinem la acest pământ si la aceşti omeni 
amărâţi. Este vorba de viitorul ţării, care trebuie să iasă 
din prăpastia crizei economice mondiale. 

Ca cetăţean al Republicii Moldova şi militar de cari-
eră-general (r) ex. ministru de Interne şi al Apărării, care 
a trecut prin război şi prin cea mai complicată etapă de 
constituire a structurilor de stat, la care mi-a fost dat să 
particip nemijlocit, Vă îndemn să demonstraţi că sunteţi 
apţi pentru un compromis şi conciliere in numele aces-
tui mult chinuit popor. Cetăţenii Republicii Moldova vor 
aprecia eforturile deputaţilor din fracţiunea parlamentară a 

Partidului Comuniştilor din R.Moldova care îl vor vota pe 
Marian Lupu – om politic cu o vastă experienţă în eşaloa-
nele superioare ale puterii, care se bucură de popularitate 
atât în rândul alegătorilor şi al colegilor din clasa politică 
de la noi, cât şi în rândul partenerilor străini ai Republicii 
Moldova. 

Astăzi nimic nu împiedică cooperarea Partidului Co-
muniştilor din RM cu cel care a fost cândva remarcat de 
această formaţiune drept un om cu talent de activist de 
stat. 

Liga Veteranilor Forţelor Armate ale Republicii Mol-
dova cere insistent fracţiunii PCRM să conştientizeze 
înalta sa responsabilitate în faţa poporului, importanţa is-
torică a momentului şi să-şi aducă contribuţia la alegerea 
preşedintelui – garant al Constituţiei, ceea ce va semnifica 
depăşirea crizei politice, unirea clasei politice şi a societă-
ţii civile. 

G-l divizie (r) Ion COSTAŞ, 
ex-ministru de Interne, 

ex-ministru al Apărării al Republicii Moldova
06.11.2009 

I. „tĂtARII” 
ERAu VAlAhI?!

AVIZ
La 27 noiembrie, vineri, Forul De-

mocrat al Românilor din Moldova, vă in-
vită la manifestarea „1 decembrie – Ziua 
Naţională a României, Ziua Naţională a 
Românilor de Pretutindeni”, consacrată 
împlinirii a 91 de ani de la Marea Unire 
din 1918, care se va desfăşura la Centrul 
de Cultură şi Artă „Ginta Latină” (str. 
Sfatul Ţării, nr. 18).

Vor participa distinse personalităţi, 
colective artistice, actori, interpreţi din 
România şi Republlica Moldova.

Să fi m împreună în această zi sfântă 
a Neamului Românesc.

Începutul la ora 16.00

Dragi români,
Anul acesta a fost unul plin de încercări pentru Repu-

blica Moldova. Un an în care aţi dat dovadă de mult curaj 
şi aţi luptat pentru a apăra ceea ce avem mai scump - li-
bertatea.

Doresc să vă asigur, cu acest prilej, că atât anul aces-
ta, dar şi pe parcursul întregului mandat de Preşedinte al 
României, nu am încetat nici o clipă să susţin că locul 
Republicii moldova este în cadrul unei Europe unite 
şi prospere.

Din prima zi a mandatului meu de Preşedinte mi-am 
asumat public rolul de a contribui decisiv la întărirea 

relaţiilor unice pe care trebuie sa le avem între statele noastre.
Am început prin a face prima mea vizită în calitate de şef al statului la Chişinău,
după o perioadă lungă de îngheţ a relaţiilor noastre, sperând că voi reuşi să con-

ving autorităţile că este în interesul cetăţenilor noştri să avem relaţii cât mai strânse 
- pentru că suntem acelaşi popor!

Nu am încetat, însă, şi am insistat în toate vizitele importante atât la Bruxelles, 
Washington şi Moscova, să susţin faptul că cetăţenii Republicii moldova merită 
un destin în uniunea Europeană.

am solicitat în repetate rânduri Parlamentului şi Guvernului României să 
înlesnească de urgenţă procedurile de redobândire a cetăţeniei române, pentru 
că este un drept ce vă aparţine. Astăzi, legea este funcţională, iar în fiecare săptămâ-
nă românii îşi reprimesc cetăţenia luată abuziv.

am mărit cu 1000 de locuri numărul burselor acordate tinerilor basara-
beni în instituţiile de învăţământ din România. Am insistat ca toţi elevii şi stu-
denţii români aflaţi la studii în ţară să primească, imediat, cetăţenia română, pentru 
a se putea bucura de toate drepturile pe care le au astăzi cetăţenii europeni.

Am admirat cum tinerii basarabeni s-au opus regimului totalitar pentru a apăra 
democraţia! Pentru ei m-am adresat în plenul Parlamentului României şi am făcut 
apel către toţi românii să fie solidari cu cetăţenii Republicii moldova.

Voi continua să lupt pentru idealurile românilor, oriunde s-ar afla, pentru 
că am convingerea că România există prin aceşti români, prin toţi, iar atâta timp cât 
limba română, identitatea şi conştiinţa naţională ne va uni, ţelul meu va fi acela de 
a-l promova şi proteja!

Vă aştept pe 22 noiembrie 2009 în cele 13 secţii de votare deschise pe teri-
toriul Republicii moldova, pentru a vă exprima dreptul de vot. Vă aştept să vă 
spuneţi cuvântul şi să optaţi pentru reformarea României şi pentru reîntâlnirea noas-
tră cât mai curând în cadrul Uniunii Europene.

Cu deosebită preţuire,            Traian BĂSESCu

Alegerile pentru Preşedintele 
României au loc duminică,

22 noiembrie 2009,
între orele 07.00 -21.00!
Secţia/ secţiile de votare se află

1. 172 CHiŞinĂu 1 — or. Chişinău, str. 
Bucureşti nr. 66/1 (Ambasada României);

2. 173 CHŞinĂu 2 - or. Chişinău, str. 
Vlaicu Pârcălab nr. 39 (Secţia Consulară);

3. 174 CHiŞinĂu 3 - or. Chişinău, str. 
Grigore Ureche nr. 2 (Secţia Consulară, etaj 
1);

4. 175 CHiŞinĂu 4 - or. Chişinău, str. 
Grigore Ureche nr. 2 (Secţia Consulară, etaj 
2);

5. 176 ORHEi - or. Orhei, str. Chişinău-
lui nr. 9 (Scoala de muzică pentru copii);

6. 177 niSPOREni - or. Nisporeni, str. 
Ioan Vodă nr. 8 (Şcoala de muzică);

7. 178 unGHEni - or. Ungheni, str. Na-
ţională nr. 13 (Liceul Teoretic Vasile Alec-
sandri);

8. 179 BĂlŢi - or. Bălti, str. 26 Martie 
nr. 2 (Liceul Teoretic N. Gogol);

9. 180 CaHul - or. Cahul, str. Inde-
pendenţei nr. 1 (Universitatea de Stat B. P. 
Hasdeu, Sala Grigore Vieru);

10. 181 GiuRGiulEŞTi - or. Giurgiu-
leşti (Primăria Giurgiuleşti);

11. 182 anEnii nOi - or. Anenii Noi, 
str. Suvorov nr. 6 (Primăria Anenii Noi);

12. 183 CĂuŞEni - or. Căuşeni, str. Mi-
hai Eminescu nr. 29 (Casa Limbii Române);

13. 184. SOROCa - or. Soroca, str. Di-
mitrie Cantemir nr. 26 (Liceul Constantin 
Stere).

Scut ŞI ARMĂ

Dragi români,

Monumentul lui Bogdan-Voievod de la Cuhea (azi Bogdan-Vodă) din Maramureş, 
de unde a început acum 650 de ani descălecatul Ţării româneşti a Moldovei

Fotografi e: Vasile Şoimaru

Interviu
A fost depistat virusul H1/N1.
- Ce planuri aveţi pe viitor?, l-a întrebat corespondentul nostru.
- Să intru în partidul comuniştilor. 

Cazuri, nazuri şi necazuri
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Editorialul dumitale din numărul trecut, dragă Nicolae, 
m-a răscolit rău şi m-a trimis imediat cu gândul la regreta-
tul Vladimir Ţurcanu din Bălţi, un bătrân care a zăcut în la-
gărele pentru deţinuţi politici opt ani şi care se îndărătnicea 
să nu moară (avea peste 90 de ani) până nu se va săvârşi 
Reunirea cu Ţara. Crezând cu fanatism în idealul Reîntregi-
rii, plângea cu adevăratelea când auzea de o nouă cârdăşie 
a partidului lui Iudoşca cu clanul Voronin, dar, ca să ne în-
curajeze pe noi care-i treceam pragul, adeseori ne spunea: 
„Veţi vedea voi: Roşca are să facă Unirea”. Şi-am văzut.

După eliberarea din lagăr, reveni la Bălţi. Mai continua 
să sosească-n Basarabia scursura din oraşele Rusiei, în cea 
mai mare parte, din târgurile de la provincie. Directorului 
fabricii de beton armat la care se angajase, un rus robust, 
aspru, fost ofiţer în armata roşie, îi plăcuse acest moldovean 
tânăr, îndesat şi vânjos, ce făcea zilnic câte două-trei norme, 
şi-l chemase la el într-o zi, întrebându-l: „Tu de ce-ţi per-
miţi în prezenţa mea să vorbeşti cu ai tăi moldoveneşte?” 
„Pentru că asta e limba mamei mele – dumneata nu vorbeşti 
în limba mamei ce te-a născut?” urmă răspunsul. Directorul 
îl privi lung, după care: „Îmi place răspunsul tău. Nu mă aş-
teptam... Mâine-dimineaţă să-mi vii cu nişte ajutoare, să-ţi 
dau o maşină ca să-ţi cari boarfele într-o locuinţă din blocul 
întreprinderii noastre”. A doua zi chiar s-a mutat, el cu soţia 
şi copila, într-o locuinţă modestă, dar nouă, cu două camere 
nedecomandate într-unul din aşa-numitele blocuri hruşcio-
viste, la parter, fără balcon, aducând în mica lui familie o 
bucurie nemaipomenită, pentru că o primise, fenomen rar 
întâlnit pe atunci pentru băştinaşi, într-un cartier al coloniş-
tilor veniţi de aiurea, ce erau declaraţi la sosire specialişti şi 
băgaţi în apartamente noi ori în casele băştinaşilor refugiaţi 
peste Prut în ‘40 de groaza tancurilor roşii.

Rusul îi oferi locuinţa pentru demnitate. Ceilalţi cona-
ţionali ai săi cu şira spinării încovoiată au rămas să locu-
iască în camere minuscule din căminele muncitoreşti până 
la finele vieţii lor. De-aceea, dragă Nicolae, Ţările Balti-
ce primesc gaz de la ruşi mai ieftin de două ori decât R. 
Moldova – ruşii îi urăsc pe baltici pentru nesupunere, dar 

îi respectă pentru demnitatea pe care au avut-o şi pe timpul 
sovietelor. Dacă guvernul Filat nu va renegocia cu ruşii pre-
ţurile la gaz, nu va refuza în continuare să achite datoriile la 
gaze ale Transnistriei, nu va înainta condiţii dure Rusiei ca 
să retragă Armata a 14-a de pe teritoriul ţării, ale cărei inde-
pendenţă, suveranitate, neutralitate Kremlinul pretinde că le 
recunoaşte, Alianţa n-a meritat votul nostru şi nu merită să-i 
acordăm încrederea.

Acelaşi bătrân pe care l-am făcut protagonist într-o nu-
velă dintr-un viitor volum ne povestea despre torturile îndu-
rate înainte de sentinţă. La numeroasele interogatorii, mâr-
şavii de anchetatori nu făceau altceva decât să verifice de 
fiecare dată, să verifice în plus: ţi-a mai rămas vreun gram 
de demnitate? Şi dacă determinau sau, cel puţin, intuiau că 
mai păstrezi în tine, ca o pâlpâire de lumânare, o flăcăru-
ie de demnitate, încercau prin viclenie sau prin tortură să 
ţi-o stranguleze, să ţi-o nimicească. Mai importantă misiu-
ne anchetatorii bănuiţilor de subminare a regimului roşu nu 
aveau. Şi odată convingându-se definitiv că neputinciosul 
„criminal” din faţa lor e cu demnitatea demolată, demolată 
ireversibil, îi dădeau sentinţa. Satrapii se despărţeau de jert-
fele lor fără pic de regret, cu convingerea datoriei împlinite. 

Rămaşi fără propria demnitate, acel foc sacru ce-l deo-
sebeşte, în ultima instanţă, pe om de animal, individul devi-
ne o foarte reuşită potenţială lichea. Adică un servil, o slugă 
devotată regimului instaurat de ei prin forţa armelor.

Demnitarii noştri trebuie să-şi asume cea mai mare res-
ponsabilitate, cum zici, Nicolae, de a cultiva, prin spusele, 
acţiunile lor, sentimentul înaltei demnităţi naţionale la în-
tregul electorat din Basarabia şi la fiecare în parte. Şi să în-
ceapă această muncă deosebit de dificilă cu implicarea în 
colectivele de la grădiniţe şi din şcoli, cum am mai spus-o 
recent. Ah, cum să înţeleagă cât mai rapid şi mai profund 
protipendada Alianţei că e absolut obligată să confunde în-
totdeauna, cum afirmi, politica cu interesul naţional? 

Gheorghe CalamanCiuC 

Prin Nicolae 
Testemiţeanu s-a 
confirmat că se 
poate să avem o 
medicină sănătoa-
să, şi medici pe po-
trivă.

Cu concursul 
nemijlocit al lui Va-
sile Cherdivarenco, 

al echipei care îl însoţea s-au făcut încercări de 
a însănătoşi învăţământul. În acest domeniu a 
fost mai greu, chiar deosebit de greu. La câteva 
materii, de pe segmentul ştiinţelor umanistice, 
cadrele didactice au minţit pe parcursul a 50 de 
ani – o jumătate de secol. Noi, care absolveam 
şcoli de cultură generală, instituţii de învăţă-
mânt superior, eram destul de bine instruiţi cum 
să călcăm în picoare trecutul nostru istoric şi 
rădăcinile noastre. Ni s-a impus o istorie falsă 
şi un trecut al cuiva, al oricui, numai nu al vi-
ţei româneşti. În rest, şcoala din Basarabia, în 
perioada sovietică, a fost pe alocuri aşa şi aşa, 
pe alocuri – bună, pe alocuri – foarte bună. Mi-
nistrul Vasile Cherdivarenco a lucrat pentru a o 
face peste tot bună.

... Într-o zi, să fi fost prin 1978, am mers cu 
mai mulţi reprezentanţi de la Minister în raio-
nul Străşeni. Pentru un control frontal. În care 
şcoală urma să mergem am decis chiar acolo 
– la Străşeni. Şi am ajuns pe nepusă masă. Ca 
oaspeţii nepoftiţi. Întru a se înţelege cum a fost, 
operez cu următorul detaliu – am văzut cum sar 
profesorii şcolari peste geam. Fugeau, auzind 
că dă buzna în şcoală controlul frontal. Şi a de-
venit clar – colectivul nu era pregătit pentru un 
asemenea examen. Adică, bunii noştri profesori 
nu vin la lecţii, chiar în fiecare zi, cu tema pusă 
la punct.

Am publicat, despre asta, patru sau cinci ar-
ticole. În urma controlului frontal, cam treizeci 
la sută dintre profesorii de la acea instituţie au 
fost destituiţi. Rezultatul, fireşte, se cere trecut 
în contul echipei de la Minister. Prin secţiile 
raionale de învăţământ însă se vorbea că dacă 
scriu eu, jumătate din colectivul şcolii vizate 
este înlăturat. Era, nici vorbă, o exagerare şi o 
teamă de prisos.

Însoţit şi de această „faimă”, am mers într-o 
delegaţie de câteva zile în raionul Ocniţa. Sunt 
iarăşi multe de scris şi în legătură cu această 
deplasare. Nu mă las totuşi pradă ispitei. Ţin 
doar să-mi amintesc de o revelaţie – şcoala din 
Lipnic, în frunte cu domnul Vladimir Rolinschi. 
Domnia sa a insistat să nu-mi rezerv o cameră 
la hotel. M-a luat, ca pe un oaspete dorit, acasă 
şi la şcoală. Şi am trăit o experienţă de neuitat.

În fiecare zi, alt director de şcoală – în or-
dine alfabetică, unul dintre elevii din clasele 
superioare. Domnul Rolinschi îşi declina parcă 
toate drepturile, rămânea doar marele profesor 
de matematică. În rest, curăţenia, clopoţelul, 
cantina şi toate celelalte probleme – în seama 
elevului – director.

În ce mă priveşte, nu mi s-a stabilit vreun 
program. Eu alegeam la care lecţie să asist. Mai 
întâi, l-am rugat pe domnul Rolinschi să-l înso-
ţesc la matematică. Şi am văzut ceea ce nu am 
mai văzut până în acea zi, nici de atunci încoa-
ce. Întreaga clasă a fost întrebată. În mod obiş-
nuit, conform rigorilor, se consideră foarte bine 
dacă profesorul lucrează pe parcursul unei ore 
academice cu 10-15 elevi. Asta e o performanţă. 
Vladimir Rolinschi reuşea să lucreze, zi de zi, 
cu întreaga clasă. În mod diferenţiat cu fiecare 
elev. În funcţie de nivelul de pregătire. La ace-
eaşi lecţie predă, să zicem, unui elev din clasa a 
opta matematica pentru clasa a zecea ori o temă 
prevăzută pentru anul doi sau trei de la faculta-
te. Nu exagerez. Era un stil ce trece de hotarul 
performanţei. Da, era peste performanţă. Absol-
venţii şcolii din Lipnic nu aveau probleme cu 
examenele de admitere. Dintre ei mulţi îşi con-
tinuau studiile la cele mai prestigioase instituţii 
de învăţământ din fosta Uniune Sovietică. La o 
distanţă de ani de la acea deplasare, îmi amin-
tesc de un absolvent, Boris Ursu, care studia la 
Moscova, la o instituţie unde aveau şanse doar 
cei aleşi. Să aminesc, de asemenea, că Vladi-
mir Rolinschi, în baza rezultatelor cu adevărat 
excepţionale, a fost şi membru netitular al Aca-
demiei de Ştiinţe Pedagogice din Uniunea So-
vietică. Dau, în cazul dat, U şi S majuscule nu-
mai şi numai pentru că Academia vizată a ştiut 
să aprecieze pe merit munca şi experienţa unui 
conaţional de-al nostru care s-a născut la ţară. A 
lucrat la ţară. A făcut din domeniul profesat un 
model, modelând, respectiv, şi colectivul peda-
gogic.

Fie spus, cât am stat la Lipnic nu am asis-
tat la lecţiile de istorie, limbă sau literatură. 
Mergeam la celelalte discipline – ca un elev. 
La obiectele de studii pe care, cu regret, nu le-
am prea onorat în anii de şcoală - matematică, 
chimie, fizică. Aşa cum îl mai văd pe Vladimir 
Rolinschi, îl revăd pe Vasile Ştepa, profesorul 
de fizică. Pe alţi profesori de-acolo. Din nou, 
nu exagerez – în câteva zile, am învăţat mate-
matica pe care nu o învăţasem în şcoală, de ase-
menea, chimia, fizica...

Acolo, la Lipnic, întregul colectiv lucra la 
fel cum muncesc oamenii de creaţie. Mereu în 
căutare. Spre exemplu, l-am surprins pe dom-
nul Rolinschi cum se trezea pe la două-trei de 
noapte. Îşi lua caietul şi căuta noi şi noi soluţii 
pentru o problemă sau pentru un exerciţiu. Iar 
la o lecţie, în faţa elevilor din clasa a noua, un 
băiat pe care l-a scos la tablă a fost notat de că-
tre domnul profesor cu un „doi”. Băiatul nu s-a 
pierdut cu firea. S-a uitat în ochii profesorului 
Vladimir Rolinschi şi l-a rugat să urmărească 
împreună cum a rezolvat problema. S-a dove-
dit, în cele din urmă, că găsise o soluţie pe care 
profesorul încă nu o identificase. Parcă-l mai 
aud pe domnul director: Îmi cer scuze. M-ai 
depăşit. Credeam că am dat de toate soluţiile. 
Mata ai mai descoperit una. M-ai depăşit. Nota 
„cinci”! – pe atunci cea mai mare notă.

Nu uit şi mă rog să nu uit niciodată experi-
enţa pe care am trăit-o la Lipnic. Mi-a fost dat 
să văd ceea ce se poate întâmpla, probabil, o 
singură dată în viaţă: elevul – director de şcoa-
lă, iar profesorul, când e cazul, elev. Profeso-
rul, în postură şi de elev, iar elevul – pe picior 
egal cu profesorul. Toţi câţi treceau pragul şco-
lii ajungeau din prima clipă în acelaşi colectiv. 
Timp de câteva zile, am fost şi eu parte din acel 
detaşament.

Adică, se cere accentuat – e întotdeauna de 
unde învăţa. Asta realizase Vladimir Rolinschi 
– un loc unde să poată să înveţe şi să mai înveţe 
fiecare. Nici vorbă, e peste hotarul performan-
ţei. Ceea ce era o excepţie, deşi nu ar trebui să 
fie. Pentru că să judecam simplu de tot – pro-
fesorii angajaţi la şcoala din Lipnic absolviseră 
aceleaşi instituţii de învăţământ superior pe care 
le-au absolvit colegii lor de la şcoala din raio-
nul Străşeni, vizată la începutul acestui articol. 
Într-un caz, profesorii fugeau de la lecţii, sărind 
peste fereastră, în prezenţa elevilor. În cazul de 
la Lipnic, domnul director m-a luat de mână şi 
m-a rugat să mergem împreună la şcoală.

Nu comentez. Sper însă că se înţelege ceea 
ce e numaidecât de înţeles, şi de crezut – este 
posibilă, în învăţământ, performanţa şi peste 
performanţă. Doar că depinde de. Mereu depin-
de numai de. Probabil, acest de ar fi sinonim cu 
Omul, cu Profesionistul. Vladimir Rolinschi şi 
colegii săi au fost şi rămân Oameni, Profesio-
nişti, Cetăţeni. Doar un profesionist poate recu-
noaşte şi poate să se bucure că a fost întrecut de 
un elev.

 În satul Lipnic, raionul Ocniţa, şcoala a fost 
şi, sper, s-a păstrat sănătoasă. De acolo numai 
să împrumuţi multă sănătate. O sănătate atât de 
necesară pentru fiecare localitate din Basarabia 
noastră. Un director de şcoală şi un colectiv au 
înălţat învăţământul pe culmi. De unde se vede 
şi se pătrunde până departe şi până în adânc.

Vladimir Rolinschi a înălţat şcoala întocmai 
cum a înălţat Medicina regretatul Nicolae Tes-
temiţeanu. Cum a încercat să înalţe învăţămân-
tul, pe cât era posibil în acele vremuri, Vasile 
Cherdivarenco. Trei nume – Nicolae Testemi-
ţeanu, Vasile Cherdivarenco, Vladimir Rolin-
schi – care au reprezentat două domenii prio-
ritare pentru însănătoşirea deplină a Omului. A 
unei comunităţi. A unui spaţiu geografic mai 
larg. În vremuri grele, de altfel. Când într-o altă 
şcoală, profesorii, pomenindu-se cu o echipă de 
la Minister şi cu un ziarist, au dat bir cu fugiţii 
– săreau peste geam, trânteau uşile...

La sigur, şi azi situaţia din şcolile noastre 
e în mare măsură aceeaşi. Pot demonstra. Prin 
exemple concrete. Dar nu acesta e scopul ar-
ticolelor. Mi-am propus să operez cu exemple 
bune – Testemiţeanu, Cherdivarenco, Rolinschi. 
Pentru a identifica o Salvare – prin care să tra-
tăm Medicina şi Învăţământul. Despre asta, în 
numărul următor. Când voi semna articolul de 
încheiere.

Haralambie mORaRu

În prezent, 
sunt două puteri, 
două forţe soci-
ale care ne atrag 
atenţia pe terenul 
vieţii economice, 
politice, culturale 
şi ideatice. Prima 
forţă o alcătuieş-
te Alianţa pentru 
Integrare Euro-
peană (A.I.E.) şi 
a doua este opo-
ziţia perdantă a 

lui Voronin. Regeneratorul luptei politice a 
devenit PCRM în frunte cu Voronin, Tkaciuk, 
Postoiko, Stepaniuc, Greceanîi şi Petrenco. 
Parafrazându-l pe Mihai Ghimpu, putem spu-
ne că acest partid se prezintă pe arena politi-
că într-un mod agresiv, destabilizator şi cinic, 
asemănându-se cu o “babă bătrână” care vrea 
să moară, dar încă nu poate. Această luptă 
politică se observă fundamental în ştiinţa is-
torică. Comuniştii au activat în 2001-2009 în 
aşa mod, încât au distrus Istoria Românilor şi 
Limba Română, au elaborat o serie de lucrări 
prin care ei au încercat să reînvie moldove-
nismul feudal, primitiv şi antiromânesc. Timp 
de opt ani comuniştii ai atacat Istoria Româ-
nilor, au distrus Institutul de Istorie al AŞM, 
au promovat minciuna şi intoleranţa în ştiinţa 
istorică, istoria românilor au scos-o din grila 
pentru bacalaureat, au profanat memoria lui 
Ştefan cel Mare şi Sfânt. Cu ajutorul minciu-
nii, cozilor de topor, metodelor administrati-
ve, ameninţărilor ei au reuşit să introducă „is-
toria integrată”. Despre această politică antiş-
tiinţifică a scris mai detaliat dr. hab. în istorie 
Ion Varta în lucrarea sa „Istoria integrată în 
versiune comunistă. Radiografia unui război 
identitar” (Chişinău, 2007, p. 3-300). Aici noi 
numai vom sublinia că comuniştii au reuşit 
să distrugă istoria română pentru că au fost 
susţinuţi de către nişte oameni slabi, nepregă-
tiţi în studiile universitare şi dornici de a se 
vinde comuniştilor. E foarte interesant faptul 
că aceste stafii comuniste au dispărut, nu mai 
sunt agreate de către comuniştii lui Voronin. 
Ne întrebăm câţi bani au primit pentru ma-
nualele şi programele cursului integrat isto-
ricii: V. Haheu, G. Gavriliţă, A. Dubrovski 
(Durakov), V. Beniuc, V. Ţvircun, A. Roman, 
S. Nazaria, P. Boico, Angela Popovici, Cor-
neliu Popovici (aceştia fiind şcoliţi la Uni-
versitatea din Iaşi), L. Barbuş, A. Buruian, 
M. Sprânceană, A. Dumbravă, M. Veveriţă, 
V. Cincilei, E. Certan, I. Moiseev şi alţii. Toţi 
autorii care au profanat şi au falsificat Istoria 
Românilor prin elaborarea aşa-numitului curs 
„integrat”, care nu poate fi utilizat în şcoală, 
urmează să restituie banii statului. Ar fi cazul 

(în atenţia domnului Ion Negrei) ca Curtea de 
Conturi să cerceteze cheltuielile Ministerului 
Educaţiei şi să ceară întoarcerea banilor. Ar 
fi cazul, de asemenea, ca Procuratura Gene-
rală să deschidă un dosar penal pentru a pe-
depsi pe acele persoane care au „furat” statul 
de banii contribuabililor. Cunoscutul savant 
englez Francis Bacon scria că „ştiinţa per-
fecţionează natura, dar, la rândul său, această 
ştiinţă se perfecţionează odată cu acumularea 
practicii”. Din ştiinţa istorică noi acumulam 
deşteptăciunea vieţii umane, raţionalismul şi 
practica pozitivă. Însă nu toţi savanţii specia-
lişti în domeniul investigaţiilor ştiinţifice sunt 
în stare să fie obiectivi, nepărtinitori în ştiinţa 
contemporană. În anii 2001-2009 comuniştii 
au luptat foarte dur împotriva ştiinţei istorice. 
Ei au adus această ramură de cercetare într-o 
criză şi degradare totală. Din cauza politicii 
comuniste s-au ivit mai multe stafii, fantome, 
persoane urâte la suflet, slabe, nepregătite, 
nişte sărăntoci care au distrus ştiinţa istorică. 
În ultimul timp s-au accelerat atacurile mass-
media comuniste şi de orientare rusească îm-
potriva Istoriei Românilor, au respins într-un 
mod brutal şi antiuman propunerea prim-mi-
nistrului Vlad Filat de a reintroduce în şcoli 
cursul de Istorie a românilor ca un eveniment 
firesc în sistemul de învăţământ. În aceste 
condiţii, un oarecare „Saigak” (este un nume 
de animal) scrie că, chipurile, „populaţia 
Moldovei nu va susţine niciodată ideea de a 
studia în şcoli istoria românilor” („Comunis-
tul”, 2009, 16 octombrie, p. 11). „Istoria ro-
mânilor ne este străină”, scrie Olga Padalka 
(Ibidem). De ce? Pentru că această doamnă 
cu un nume de familie foarte urât („Padal-
ka” provine de la rusescul «padal’», ceea ce 
înseamnă stârv, hoit, mortăciune), ca şi alţii, 
n-au studiat-o şi nici nu doresc s-o cunoască. 
Responsabili pentru faptul că minorităţile na-
ţionale nu cunosc istoria românilor şi limba 
română sunt comuniştii, inclusiv Voronin, 
Grigore Petrenco, Mişin, Postoico, Calin, 
Greceanâi, Ostapciuk, Beniuk, Tkaciuk, Ţvir-
kun, Roman, Nazaria, Stati, Gavriliţă, Bulat, 
Crudu şi alte persoane care au contribuit la 
introducerea „istoriei integrate”. 

Trebuie să spunem adevărul. Din toată 
populaţia Republicii Moldova – 80% sunt ro-
mâni moldoveni. Deci şi istoria noastră trebu-
ie să se numească Istoria Românilor, care se 
prezintă ca o disciplină ştiinţifică. De aceea, 
prim-ministrul Vlad Filat are dreptate. Noi 
trebuie să-i ajutăm pe reprezentanţii minori-
tăţilor naţionale să studieze istoria românilor. 
Readucerea la normalitate a acestui aspect 
al învăţământului istoric şi predarea Istoriei 
Românilor în şcoala noastră „este un lucru 
firesc”. Numai că rusofonii comuniştii nu re-
cunosc acest sens „firesc”. Ei gândesc ca odi-

nioară. Psihologic şi informaţional ei trăiesc 
în URSS. Pe de o parte, Voronin şi comuniş-
tii săi luptă cu România, Istoria Românilor şi 
tot ce-i românesc în Republica Moldova, iar 
pe de altă parte, unii rusofoni ca nişte stafii 
otrăvitoare cer „introducerea ca disciplină 
obligatorie în şcoală şi istoria Rusiei, Ucrai-
nei, Bulgariei, Găgăuziei” (Comunistul, 16 
octombrie 2009, p. 11). Această cerinţă expu-
să de O. Padalka este abuzivă şi absurdă, care 
nu se încadrează în drepturile Constituţiei R. 
Moldova. Ar fi bine să luăm exemplu de la 
SUA, unde fiecare cetăţean este obligat de 
lege să susţină examen la Istoria SUA, să cu-
noască limba engleză şi să prezinte certificat 
de la medic că persoana dată este sănătoasă 
psihic. La noi, în Republica Moldova, au ve-
nit în 1940-1991 sute de mii de colonizatori, 
aventurieri, aşa-numiţii „eliberatori”, fără 
nici un control medical. În perioada 1961-
1980, R.S.S. Moldovenească era determinată 

ca o regiune a URSS unde se trimiteau crimi-
nalii, bandiţii şi hoţii pentru ca CC al PCM 
să se ocupe cu „educarea civică” a acestor 
venetici. Tot în această perioadă pensionarii 
Armatei Sovietice aveau „dreptul” să vină în 
RSSM, să obţină o pensie bună, apartamente, 
alte facilităţi ca fiind eroi ai poporului sovie-
tic. 

În realitate aceşti pensionari se prezen-
tau ca o forţă de colonizare a teritoriului R. 
Moldova. În prezent, urmaşii celor veniţi fără 
nicio invitaţie ofensează, îşi bat joc de Con-
stituţia R. Moldova, de Istoria Românilor, de 
Tricolorul românesc. Mentalitatea colonială 
rusă se menţine prin politica promovată de 
Voronin şi suita sa românofobă. Ziarele de 
limbă rusă „Comunistul”, „Vremea”, „Ne-
zavisimaia Moldova”, „Puls”, „Komersant 
plus”, „Pridnestrovie”, „Komsomolskaia 
pravda”, „Trud”, „Izvestia” şi încă 20 de sta-
fii TV, 10 staţii radio se ocupă într-un mod 
agresiv, în fiecare zi, cu propaganda antiro-
mânească. Un exemplu elocvent în această 

privinţă este „Scrisoarea deschisă”, semnată 
de către reprezentanţii diferitelor societăţi 
rusofone, duşmanii de moarte ai Istoriei ro-
mânilor. Foştii secretari de partid, jurnalişti, 
savanţi, „eliberatori”, militari (Revekka, Sa-
fronova, Serghei Kerdivarenko, Iuri Harme-
lin, Oleg Mantorov, Ludmila Barbuş, Lud-
mila Laşcenov, Alla Suvac, Alla Hioara, Iuri 
Saveliev, Ivan Grek, Viktor Andruşceak, Ni-
kolai Pamujak, Mihail Sidorov, Viktor Kos-
teţki, Petr Donţov, N.Ulanovski, Ilia Mariaş, 
N.Russev) au publicat în ziarul „Vremea” din 
octombrie-noiembrie 2003 peste 20 de mate-
riale (120 de pagini) cu privire la Istoria Ro-
mânilor, propagând românofobia şi difuzând 
cele mai mari minciuni cu privire la lupta 
poporului român pentru eliberarea sa de sub 
jugul ţărilor imperiale. Timp de peste 50 de 
ani, aceşti oameni n-au dorit să se reintegreze 
în societatea noastră românească. Ei toţi păs-
trează mentalitatea comunistă, prosovietică, 

antiromânească, se comportă ca nişte stafii, 
nu vor să înţeleagă că URSS a dispărut şi ţara 
noastră nu mai este o colonie a Imperiului 
Sovietic. Ei neagă dreptul românilor moldo-
veni la limba şi istoria lor naţională, preme-
ditat şi cu mare ură învinuiesc autorii manua-
lelor de istorie a românilor (B. Vizer, I. Nicu-
liţă, M. Cernenko, Gh. Postică, N. Enciu, Gh. 
Gonţa, D. Dragnev, N. Chicuş, I. Negrei, P. 
Parasca, Gh. Palade, A. Petrenco, A. Moşanu 
şi alţii) de „ultranaţionalism,”, „xenofobie”, 
„nazism”, „standarde duble” („Comunistul”, 
2003, 24 octombrie, „Vremea”, 2003, 4 no-
iembrie). Ei nu doresc ca tânăra generaţie să 
cunoască faptele istorice privind politica co-
lonială a ţarismului promovată în Basarabia, 
coloniştii aduşi de ţarism în acest ţinut. Dar 
se ştie că în 1813 peste 95% din toată popula-
ţia Basarabiei o alcătuiau românii moldoveni, 
iar în 1917 numărul lor s-a micşorat până la 
66,5%. În secolul al XIX-lea au fost aduşi în 
masă bulgari, găgăuzi, nemţi, ruşi, ucraineni 
şi evrei. Aceşti colonişti se bucurau din partea 

ţarismului de privilegii, primeau pământ mai 
mult decât aveau ţăranii basarabeni. În baza 
cărui drept istoric, internaţional contele Karl 
Neselrode a primit un cadou în Basarabia de 
10.000 de desetine de pământ arabil, grecul 
Constantin Catacazi – 6000, general-maio-
rul Kornilovici – 6000, generalul Ivan Sabi-
nieb – 10.000, colonelul Kanarin – 25.000, 
generalul Alexandru Benkendorf – 28.000, 
generalul Alexei Sibirski – 5000 desetine etc. 
(„Basarabia şi basarabenii”, Chişinău, 1991, 
p. 167-168). Toate aceste fapte trebuie să fie 
cunoscute de către elevi, de către toţi oame-
nii maturi şi sănătoşi la minte. Noi nu suntem 
de acord cu afirmaţiile politologului rus Vea-
ceslav Nikonov precum că „în 1812 Rusia 
i-a cucerit pe moldovenii ortodocşi de sub 
puterea Imperiului Otoman”, că până în 1859 
„România nu exista” ca stat (Pridnestrovie, 
2009, 14 octombrie, p. 2). Până în 1812 Ba-
sarabia avea o populaţie de peste 4826300 
de locuitori, dintre care 95% erau români 
moldoveni. Ea era parte componentă a Ţării 
Moldovei, iar Ţara Moldovei, la rândul său, 
n-a fost transformată în paşalâc sau într-o 
raia turcească. Moldova era stat suveran sub 
protecţia politică (suzeranitatea) Imperiului 
Otoman. Deci Basarabia a fost anexată nu de 
la turci, dar ruptă forţat, mişeleşte din trupul 
Ţării Moldovei. Pe de altă parte, Veaceslav 
Nikonov nici nu pomeneşte că a existat din 
1330 şi până în 1859 Ţara Românească, iar 
în 1859 ea s-a unit cu Ţara Moldovei, ca fi-
ind două state româneşti într-un stat unitar, 
formând România modernă. 

Acest politolog, de asemenea, falsifi-
că istoria Transnistriei. El afirmă precum că 
în această regiune a R. Moldova „nu-i nicio 
identitate românească” şi că „chiar limba 
moldovenească se foloseşte de alfabetul chi-
rilic” (Pridnestrovie, 2009, 14 octombrie). 
Acest politolog nu ştie că în 1932-1938 în 
RASSM a funcţionat limba română în baza 
grafiei latine. 

Nu demult scriitorul Constantin Muntea-
nu s-a exprimat în ziarul „Komersant-Plus” 
(2009, 13 noiembrie) precum că Basarabia 
n-a fost ocupată de Alexandru I în 1812. El 
consideră că „Rusia niciodată n-a ocupat 
pe nimeni”, că, chipurile, „popoarele mici 
singure tindeau sau se trăgeau spre dân-
sa pentru ca să supravieţuiască”. Aceste 
afirmaţii sunt stupide, mărginite în timp şi 
în spaţiu, sunt exprimate de o persoană care 
n-a susţinut examenul la Istoria românilor în 
şcoala medie de cultură generală. El a devenit 
mai „presus” decât istoricii ruşi. Doar se ştie 
că numai în 1614-1991, adică în timp de 377 
de ani, Rusia ţaristă şi URSS au dezlănţuit 
peste 124 de războaie de cotropire, supunând 
cu forţa şi anexând peste 130 de popoare, 

naţiuni şi grupuri etnice. Istoricul rus Niko-
lai Şepov în enciclopedia sa „Bitvî Rossii” 
(„Luptele Rusiei”, Moscova: ACT, 2002, p. 
3-600) a descris 700 de lupte dezlănţuite de 
ruşi în anii 960-1979, pentru a cuceri alte po-
poare, scopul acestor războaie, agresiuni şi 
invazii sângeroase a fost, după cum sublinia 
Nikolai Karamzin, „nu dorinţa de slavă, ci 
dorinţa de pradă”. De la 1812, bucata de 
Moldovă răpită de ruşi, numită apoi Basara-
bia, - scrie Ion Iachim, - este o Vale a lacri-
milor sau o Vale a Plângerilor” (Ion Iachim, 
Istoria Rusiei, Chişinău, 2006, p. 9).

Dacă Vasile Stati, Victor Borşevici, Mi-
hai Conţiu, Ion Berlinski şi Vladimir Voronin 
îi recunosc pe români ca fiind o naţiune, un 
popor, apoi Constantin Munteanu, prietenul 
lui Voronin, a mers mai departe şi a făcut o 
nouă „descoperire” în ştiinţa istorică. El scrie 
că conceptul sau „cuvântul „român” este o 
noţiune administrativă” („Komersant Plus”, 
2009, 13 noiembrie, p. 8). În realitate, con-
form DEX-ului, românii sunt locuitorii în-
tregului areal românesc. Noţiunea de român, 
români este denumirea etnică a poporului ro-
mân, a naţiunii române. 

Preşedintele Fundaţiei „Politica” din Ru-
sia, Veaceslav Nikonov, nu cunoaşte nicio 
boabă în istoria românilor transnistrieni. El 
afirmă greşit că Transnistria „în general nici-
odată (sic!) n-a intrat în componenţa Româ-
niei, iar în perioada interbelică a constituit 
RASSM în componenţa Ucrainei” (Ibidem). 
El a uitat să spună că pe teritoriul Transnistri-
ei din cele mai vechi timpuri au locuit tribu-
rile geto-dacice, care au fost romanizate. În 
secolele VIII-XV pe acest teritoriu s-a dez-
voltat Ţara Balohonenilor (volohilor transnis-
trieni). Transnistria a fost populată de valahi. 
Călătorii din Occident au constatat în secolul 
al XVI-lea că, de exemplu, oraşul Oceakov 
era „un oraş al valahilor”. Tiraspolul nu este 
„o cetate a Rusiei”, pentru că Rusia ţaristă 
a cucerit teritoriul Transnistriei în 1791, iar 
cetatea Tiraspol a fost construită pe teritoriul 
satului Sucleia-Veche. Banditul de Suvorov 
i-a alungat pe moldovenii din satul Sucleia-
Veche, transferându-i cu forţa mai la sud cu 5 
km. Rusia n-are nici un drept istoric, politic, 
naţional şi identitar asupra Basarabiei şi asu-
pra Transnistriei. Imperialismul rusesc trebu-
ie să dispară, tot aşa cum a dispărut distrusă 
Germania fascistă. În această luptă de secole 
întru apărarea identităţii naţionale româneşti 
şi a românilor basarabeni şi transnistrieni şti-
inţa istorică trebuie să-şi spună cuvântul său 
veridic mai activ. După cum spunea Voltaire, 
adevărul şi monumentele ştiinţifice există 
veşnic, ele fiind permanente. 

anton mORaRu, 
dr. hab. în istorie, prof. univ.

Stafiile comuniste (II)

Medicii noştri sunt bolnavi (4) Ecouri

Încă o dată despre demnitate
Basarabia la răscruce

În una din zilele lunii mai a anu-
lui 2009, un bărbat de vreo 80 de 
ani spunea, la o emisiune televizată, 
că în Republica Moldova sînt peste 
1500 de monumente, înălţate în me-
moria ostaşilor căzuţi în războiul al 
doilea mondial.

Regretatul poet şi publicist Liviu 
Damian are un eseu cu titlul “Coco-
rii...”, din care citez cîteva rînduri: 
“În fiecare primăvară, prin satele 
noastre, la monumentele celor căzuţi 
în război, copiii sădesc flori. Aliniate 
pe lespezi de granit – numele consă-
tenilor. Sub ploi, sub viscole, sub soa-
rele lui cuptor – numele consătenilor. 
Florile se trec, numele rămîn. Copiii 
cresc, numele rămîn. Vom pleca şi 
noi, aceste nume vor rămîne...”

Ştefan Damian, tatăl poetului, era 
director de şcoală, dar şcoala în care 
lucra nu avea o clădire a ei. Directo-
rul a cerut ajutorul gospodarilor din 
Strîmba (azi Corlăteni), care au pus 
mînă de la mînă şi încă înainte de 

1940 şi-au construit şcoală în sat.
În 1946, în toiul foametei organi-

zate, sovieticii l-au arestat pe Ştefan 
Damian şi l-au băgat la închisoare, 
pe motiv că el nu putea să aibă atîţia 
bani ca să construiască şcoală şi, prin 
urmare, era spion. Trei copii – Liviu, 
Tatiana şi Elena – au rămas pentru o 
perioadă de 9 ani fără tată...

“Cartea memoriei” (volumele 1, 
2, 3, 4) conţine numele a circa 80.000 
de oameni nevinovaţi din Moldova 
judecaţi şi deportaţi în Siberia în anii 
1940, 1941, 1949, 1951...

Dar unde e cartea în care să figu-
reze numele celor peste 200.000 de 
bătrîni, femei, copii morţi din cauza 
foametei organizate în anii 1946-
1947?

Dacă dorim să avem demnitate, 
atunci trebuie să tratăm cu pioşenie, 
cu respect şi victimele deportărilor, 

victimele foametei şi în memoria lor 
să înălţăm alături de cele peste 1500 
de monumente existente alte peste 
1500 de monumente şi să incrustăm 
pe lespezi de granit numele tuturor 
celor deportaţi, tuturor celor mor-
ţi de foame, ca, în sfîrşit, să putem 
adăuga în textul lui Liviu Damian, 
cel puţin imaginar, ceea ce el n-a avut 
posibilitatea să spună, cînd era în via-
ţă:

“În fiecare primăvară, prin satele 
noastre, la monumentele celor căzuţi 
în război, la monumentele celor de-
portaţi în Siberia şi celor nimiciţi 
prin foamete organizată de ocu-
panţii sovietici, copiii sădesc flori. 
Aliniate pe lespezi de granit – nu-
mele consătenilor. Sub ploi, sub vis-
cole, sub soarele lui cuptor – numele 
consătenilor! Florile se trec, numele 
rămîn. Copiii cresc, numele rămîn. 
Vom pleca şi noi, aceste nume vor ră-
mîne”.

Ştefan TuDOR

(Întâmplări din viaţa oamenilor care suferă; semne de întrebare – pentru basarabeni şi pentru demnitarii care 
se uită de sus la noi; unele reflecţii – de asemenea pentru lumea din Basarabia)

Numele

Alinierea la morţi!
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– Dumneavoastră aţi fost Ministru de 
Externe al României. V-a reuşit să repre-
zentaţi pe larg, pretutindeni şi cu demnitate 
România. La discuţiile şi tratativele purtate 
se regăsea, fie şi tangenţial, Republica Mol-
dova?

– Sigur că da. Am avut privilegiul man-
datului de ministru de Externe pe vremea 
unui guvern pe care românii l-au declarat 
de curând ca fiind cel mai eficient din ulti-
mii douăzeci de ani. Era, de asemenea, un 
guvern care înţelegea pe deplin importanţa 
relaţiei strânse, frăţeşti, care trebuie să exis-
te între România şi Republica Moldova. Din 
acest motiv, acel guvern a făcut din relaţia 
cu Republica Moldova o prioritate a politicii 
sale externe. O prioritate care a inclus şi spri-
jinirea, prin proiecte concrete, a identităţii ro-
mâneşti din Republica Moldova, a presei de 
limba română şi a culturii româneşti. Proiec-
te care, din păcate, au fost abandonate după 
2005 de puterea de dreapta, portocalie, in-
stalată la Bucureşti. Ca preşedinte, vreau de 

asemenea să fac din această relaţie una din-
tre priorităţile politicii externe a României în 
raporturile cu UE, pentru a sprijini o viitoare 
aderare a Republicii Moldova la UE.

– Unde se vor reîntâlni Republica Mol-
dova şi România – în Uniunea Europeană 
sau mai aproape, la Prut?

– Sunt convins că putem începe la Prut şi 
termina la Bruxelles.  Cu ajutorul lui Dum-
nezeu şi al românilor, vom avea un nou 
preşedinte şi un nou guvern începând din 
decembrie. Aş vrea ca la începutul anului 
2010, cât mai curând, guvernele României şi 
Republicii Moldova să aibă o şedinţă comu-
nă, probabil la Iaşi, pentru a discuta proiecte 
economice, culturale, etc., concrete, cu alo-
cări bugetare naţionale şi europene concrete. 
Pe lângă aspectul simbolic al unei astfel de 
şedinţe, ea are potenţialul de a pune o nouă 
bază a relaţiei dintre noi, şi de a duce la re-
zultate benefice atât pentru România, cât şi 
pentru Republica Moldova. Doresc ca cele 
două consulate româneşti din Republica 
Moldova şi cel moldovenesc de la Iaşi să în-
ceapă să funcţioneze deja la începutul anului 
2010. Sper ca românii să îmi acorde spriji-
nul lor la scrutinul din 22 noiembrie, pentru 
a pune în practică acest proiect. Obiectivul 
principal însă îl constituie viitoarea aderare 
a Republicii Moldova la Uniunea Europea-
nă cu sprijinul României şi al altor prieteni 

europeni, obiectiv pentru care va trebui să 
muncim împreună cu seriozitate. Devenirea 
europeană şi cea românească a Republicii 
Moldova depind in primul rând de noi, fraţii 
aflaţi de o parte şi de alta a Prutului.  

– Din punctul Dumneavoastră de vede-
re, cele două state româneşti conlucrează 
suficient sau mai e loc până ca aceste relaţii 
să devină cu adevărat frăţeşti?

– Relaţia dintre România şi Republica 
Moldova este o relaţie specială, frăţească, 
dar care a fost în ultimii ani una îngheţată. 
Acest lucru s-a datorat acţiunii fostului re-
gim comunist de la Chişinău, dar şi unor 
greşeli la nivel înalt la Bucureşti în ultimii 
5 ani. Diferenţa este cât se poate de clară: 
Traian Băsescu a înţeles să se facă frate cu 
tovarăşul Voronin atunci când i-a convenit, 
şi ulterior a agravat relaţia noastră prin decla-
raţii inutile. Pe de altă parte, Mircea Geoană 
şi Partidul Social-Democrat din România au 
voinţa politică şi experienţa necesare pentru 
a relansa această relaţie şi pentru a o fructifi-
ca spre avantajul reciproc al celor două ţări. 
Îmi propun foarte multe lucruri importante, 
de la o curriculă şcolară comună, realizată 
de cele două Ministere ale Educaţiei, cel pu-
ţin în anumite domenii, până la realizarea de 
drumuri, canalizări, aducţiuni de apă potabilă 
etc. În localităţile moldovene, de companii 
sau colectivităţi locale din România. În acest 

fel vom putea cu adevărat să construim un 
drum comun, european.

– Majoritatea covârşitoare a basara-
benilor vor să-şi redobândească cetăţenia 
română. Pentru partidul pe care îl repre-
zentaţi, problema în cauză prezintă acelaşi 
interes ca pentru basarabeni?

– Partidul pe care am onoarea să-l con-
duc a avut un capitol special pentru Republi-
ca Moldova în programul său de guvernare, 
şi, mai mult decât atât, a fost susţinătorul 
principal al adoptării în Parlament, în urmă 
cu două săptămâni, a noii Legi a cetăţeniei. 
Această lege este mult mai ambiţioasă şi mai 
eficace decât ordonanţa adoptată anterior de 
guvern. Un rol esenţial l-au avut amenda-
mentele noastre, ale Partidului Social-Demo-
crat român, în special cele ale parlamentari-
lor Tudor Panţîru şi Titus Corlăţean, pe care 
le-am sprijinit personal.

– Mulţi dintre tinerii noştri îşi continuă 
studiile la instituţiile de învăţământ superi-
or din România. În cazul în care reuşiţi la 
prezidenţiale, veţi pune umărul să fie şi mai 
mulţi?

– Aşa cum am mai spus-o, vreau, ca pre-
şedinte, să fac din relaţia cu Republica Mol-
dova o prioritate a politicii externe româneşti 
în Europa şi în relaţia transatlantică. Acest 
lucru implică o abordare complexă, în cadrul 
căreia, evident, un loc de frunte îl vor ocupa 

schimburile culturale şi educaţionale. În acest 
context, voi sprijini creşterea numărului de 
burse pentru studenţii moldoveni în universi-
tăţile din România şi scutirea lor de tot felul 
de taxe aberante impuse de mai mulţi ani.

– De când datează, pentru Mircea Ge-
oană, relaţia cu şi apropierea de Basara-
bia? Aveţi prieteni şi buni cunoscuţi printre 
moldovenii din stânga Prutului?

– Eram la începutul carierei mele diplo-
matice când România a recunoscut Republi-
ca Moldova, iar ministrul de Externe moldo-
vean a fost în vizită oficială la Bucureşti la 
începutul anului 2001, primul an al manda-
tului meu de ministru de Externe. Relaţia cu 
Republica Moldova a reprezentat o prioritate 
de-a lungul carierei mele diplomatice şi poli-
tice. Ca dovadă a acestui lucru, vă amintesc 
faptul că Partidul Social-Democrat a fost cel 
care l-a avut drept candidat pentru Colegiul 
de Deputaţi Nr. 2 din diaspora pe domnul 
Tudor Panţîru.  Pe de altă parte, am foarte 
mulţi prieteni în mediul intelectual, cultural/
academic şi ştiinţific de la Chişinău, cărora le 
mulţumesc astăzi pentru sprijinul şi prietenia 
lor constantă. 

– Actuala guvernare şi actualul Parla-
ment din Republica Moldova sunt reprezen-
tate cu preponderenţă de formaţiuni de ori-
entare liberală. Din punctul dumneavoastră 
de vedere, un partid social-democrat puter-

nic ar fi sau nu ceva binevenit şi mai indi-
cat pentru realităţile sociale şi economice 
din R. Moldova?

– Cred că orice democraţie are de câştigat 
dintr-o varietate cât mai largă a opiniilor din 
spaţiul politic. Singurii care pot decide ce fel 
de partide le reprezintă mai bine interesele 
sunt cetăţenii moldoveni.  Dar tot ei pot con-
stata, cred, cu uşurinţă, că o societate săracă, 
cum este din păcate cea moldovenească, cu 
inechităţi sociale grave moştenite de la re-
gimul comunist şi cu mulţi cetăţeni lipsiţi de 
perspectiva unei şanse reale în societate, au 
nevoie de sprijinul unui partid de orientare so-
cial-democrată, de tip european, care să ajute 
la o mai mare echitate şi justiţie socială în so-
cietatea moldovenească. Recunosc faptul că, 
din poziţia de preşedinte al Partidului Social-
Democrat din România, mi-ar face plăcere să 
văd cât mai sus, în ierarhia politică moldovea-
nă un astfel de partid.  Lucrăm, de altfel, îm-
preună cu social-democraţii germani, suedezi 
etc., cu Partidul Democrat din Republica Mol-
dova, membru al familiei social-democrate in-
ternaţionale, pentru a atinge aceste obiective. 
În aceste condiţii, ar trebui să fie tot mai clar 
şi în Republica Moldova că social-democraţia 
europeană şi, deci, şi cea moldovenească nu 
au nimic în comun cu ideologia comunistă, pe 
care o respingem în egală măsură. 

Literatura şi arta

Interviu cu dl Mircea GEOANĂ, preşedinte al PSD,
candidat la alegerile prezidenţiale din România

Votez cu Klaus 
Johannis!

Indiferent de persoana care 
câştigă alegerile apropiate în 
România, cred că unicul prim-
ministru de după 22 noiembrie 
şi 6 decembrie, respectiv, ar 
trebui să fie doar Klaus Joha-
nnis. De ce?! Pentru că a adus 
acum un an-doi capitala cultu-
rală a Europei în România, la Sibiu. Şi aceasta nu este 
un lucru oarecare, obişnuit, un fapt divers sau cam aşa 
ceva. Ca să recunoască Europa adevărul că Sibiul româ-
nesc concurează cu alte mari şi foarte importante centre 
culturale ale ei, trebuie să ai fapte şi dovezi. Să ai cu 
ce o convinge, indiscutabil. Şi primarul Sibiului – Klaus 
Johannis – în cele trei mandate consecutive ale sale face 
în permanenţă acest lucru: convinge Europa, convinge 
restul lumii, dar convinge şi România chiar, că la Sibiu 
şi în Ţară avem o cultură competitivă pe mapamond.

Din păcate, doar am trecut prin acest minunat oraş 
într-o zi luminoasă de 17 septembrie a anului 2006, ca 
să-l regăsesc peste câteva zile în contururile şi culori-
le unor colţişoare minunate ale Italiei, ale Romei şi ale 
civilizatelor ei suburbii, cum ar fi Forano, un orăşel în-
frăţit cu Iaşiul în secolul trecut, prin 1920, în alte impor-
tante oraşe ale ei, cum ar fi Terni, Rieti… 

Mă gândesc, iată, că România are nevoie în această 
complicată perioadă pe care o traversează – împreună 
cu toată lumea, e adevărat, dar pe la noi criza, suprapu-
să cu consecinţele guvernării comuniste neîntrerupte, cu 
veşnicele perioade electorale şi gripa preepidemică fac 
perioada dată mai complicată decât e în alte părţi – de 
o mână de gospodar cum e cea a lui Johannis, un etnic 
neamţ, foarte respectat şi iubit şi în restul Europei, nu 
doar la Sibiu, în România şi Germania. Ajunşi aici, de 
ce nu ne-am aminti că România a fost întregită în seco-
lul XX, preţ de peste două decenii, de condiţii interna-
ţionale prielnice Ţării şi Reunirii, dar şi graţie faptului 
că era monarhie cu rege de provenienţă germană din 
familia Hohenzollern, de Ferdinand de Hohenzollern, 
nepotul lui Carol i al României, care împreună cu mi-
hai Eminescu, ne spun minţile luminate, au moderni-
zat România şi au plasat-o în interbelic printre primele 
şapte puteri economice ale Europei. Altfel spus, atunci a 
căzut prima dată Zidul de pe Prut, în 1918, după 106 ani 
de la raptul Basarabiei… Cât priveşte zidurile politice 
care au mai existat între fraţi şi fraţi… Întreaga lume a 
urmărit la 9 noiembrie curent, manifestările grandioase 
de la Berlin, din faţa Porţii Brandenburg, poartă care s-a 
dovedit a fi, ştim cu toţii, parte componentă a unui zid 
despărţitor de fraţi, zid căzut cu 20 de ani în urmă. Nu 
ştiu de ce cred că nu întâmplător gazda importantului 
eveniment, cancelarul angela merkel, a trecut simbolic 
prin Poartă dinspre Est spre Vest, împreună cu alţi şefi 
de state, şi alături, în primul rând de partea stângă pă-
şea Traian Băsescu… Şi nu sunt sigură dar de cealaltă 
parte, simetric, era însoţită de Dmitri medvedev… Cât 
priveşte Zidul de pe Prut… Nemţii şi ruşii, care în per-
soana oficială a lui Ribbentrop şi Molotov l-au ridicat 
atunci, acum nu mai au nici un temei juridic să-l păs-
treze în picioare, pe râul Prut! Presa din Ţară, din Rusia 
şi din Germania dă de înţeles că nu mai agreează acest 
zid. Ba mai mult, România l-a condamnat în mai multe 
rânduri în forurile sale legislative. Astfel stând lucrurile, 
e firesc să ne întrebăm: cât ne mai facem cruce la un zid 
care nu se ştie de ce nu este demolat şi el tot de două de-
cenii, cel puţin, un zid, al cărui loc ar fi potrivit să fie în-
tr-un muzeu?! Amintim în acest context că recent, la Bi-
blioteca Publică „Alba-Iulia” (director – Elena Roşca) 
din Chişinău mai mulţi cititori de la vârsta de 8 la 20 de 
ani au demonstrat într-un flash-mob literar consacrat că-
derii „Zidului Berlinului”, şi în speranţa căderii cât mai 
urgente şi definitive a jubileului „Zidului Berlinului” de 
pe Prut, că e nevoie pentru aceasta de un Poem şi cam 
de 15 – 17 secunde! Cam atât ar dura şi semnarea unor 
documente, la o adică, poate necesare pentru aceasta…

Din aceste motive foarte întemeiate vreau să votez 
cu Klaus Johannis! Indiferent cine ia alegerile: mircea 
Geoană sau Crin antonescu, care promit un Guvern în 
frunte cu acest valoros viitor prim-ministru, Traian Bă-
sescu, Sorin Oprescu… Aş dori ca viitorul preşedinte 
al României să-şi aducă contribuţia la demolarea „Zidu-
lui Berlinului” instalat pe Prut. Ne-am săturat de el, dar 
– şi ne este tot mai ruşine de el.

Elena TamaZlÂCaRu 

PROIEctE cultuRAl-IStORIcE PRAhOVENE,
PE MElEAGuRI MOlDOVENE

În anul 
2002, la 
iniţiativa 
lui Mircea 
Cosma, 
preşedinte-
le Consiliu-
lui Judeţean 
Prahova, 
între jude-
ţul Prahova 
şi raioa-
nele Hân-

ceşti, Cimişlia, Leova şi Basarabeasca 
din Republica Moldova s-a semnat un acord de colaborare. În baza 
acestui acord, mai multe localităţi prahovene s-au înfrăţit cu locali-
tăţi din sudul R. Moldova: Ploieşti cu Hânceşti, Vălenii de Munte 
cu Cimişlia, Boldeşti-Scăieni cu Leova, Valea Călugărească cu Sa-
daclia, Cocorăştii Mici cu Selemet ş.a. Tot atunci, prin Societatea 
Cultural-Istorică Mi- hai Viteazul s-a 
demarat un proiect de realizare a unor 
busturi din bronz şi piatră, care au 
fost ridicate, pe rând, în mai multe 
localităţi moldove- ne, după cum 
urmează: Mihai Vitea- zul - la Cimişlia 
şi Cazangic, Mihai Eminescu – la 
Hânceşti şi Cimişlia, Matei Basarab 
– la Basarabeasca. Acum trei ani 
şi Direcţia de Cultură a Judeţului Pra-
hova, prin directorul instituţiei, Con-
stantin Stere, pregăti- se un dar preţios 
pentru Chişinău: bus- tul din bronz al 
marelui savant Nicolae Iorga (operă a sculptorului Ion Irimescu), 
dar autorităţile comuniste ale R. Moldova au refuzat gestul frăţesc. 
Odată cu dezgheţul intervenit recent în relaţiile moldo-române, prin 
debarcarea de la putere a regimului comunist şi antiromânesc, bus-
tul a putut fi transportat la Chişinău, de câtre o importantă delegaţie 
prahoveană, condusă de Mircea Cosma. Din delegaţie au făcut par-
te: Constantin Stere, Florin Sicoe, Mircea Niţu – primarul oraşului 
Văleni, Veronica Dănilă, Marius Viorel Bulgaru, Adrian Constanti-
nescu şi Ioan Popescu – ziarişti.

La festivitatea dezvelirii bustului, organizată la Uniunea Scrii-
torilor din Chişinău – unde urmează să fie instalat bustul lui Iorga 
alături de statuia lui Mihai Eminescu – au participat: Boris Focşa 
– ministrul Culturii, Mihai Cimpoi – preşedintele Uniunii Scriitori-
lor, Valeriu Matei, Nicolae Dabija, Vasile Tărâţeanu (venit din Cer-

năuţi) – 
scriitori, 
Alexandru 
Mureşan – 
însărcinat 
cu afaceri 
al Româ-
niei la 
Chişinău, 
numeroase 
alte per-
sonalităţi 
locale. 
Despre 
importan-
tul act de 
donaţie al 
Prahovei 
au vorbit: 
* Boris Focşa: “În numele guvernului Republicii Moldova, mulţu-
mesc sincer judeţului Prahova, de unde am aflat că sunt cele mai 
multe acţiuni frăţeşti, precum acest minunat bust. E bine că istoria 
neamului nostru se rescrie, Nicolae Iorga fiind unul dintre cei care 
a contribuit la Marea Unire. Când va fi instalat pe soclu, bustul său 
va fi o mândrie pen-
tru municipiul nostru, 
pentru Uniunea Scrii-
torilor, pentru toţi cei 
care iubesc istoria ro-
mânilor”.

* Constantin Ste-
re: “Când, în anul 
2007, în Ploieşti, am 
făcut bustul lui Nico-
lae Iorga, prin mijloa-
cele proprii ale Direc-
ţiei Judeţene de Cul-
tură, ne-am gândit să 
facem unul asemănă-
tor şi pentru Chişinău, 
ca semn a aprecierii 
noastre faţă de socie-
tatea basarabeană, ca 
simbol al unităţii şi 
fraternităţii românilor 
de pe ambele maluri 

ale Prutului, Iorga fiind un erou al neamului românesc, unul din 
principalii piloni ai Marii Uniri. Acum, când am reuşit să aducem 
bustul aici, sunt foarte, foarte fericit”. 

* mihai Cimpoi: “Evenimentul de astăzi îl putem include, fără 
îndoială, sub semnul integrării noastre culturale europene. Nicolae 
Iorga, basarabean prin adopţiune, este cea de a treia mare persona-
litate care ne leagă, pe lângă Hasdeu şi C. Stere – aceştia devenind 
prahoveni prin domiciliu şi operele lor”.

* alexandru mureşan: “Mă bucur nespus că particip la acest 
eveniment memorabil. În numele Ambasadei României mulţumesc 
din suflet prahovenilor pentru minunatul dar frăţesc oferit munici-
palităţii Chişinău. Încăo dată, felicitări!” 

La rândul său, mircea Cosma – care a sprijinit logistic aduce-
rea bustului la Chişinău – a spus: „Bustul lui Iorga face parte din 
proiectul celor 15 busturi pe care Prahova le va ridica pe terito-
riul R. Moldova. Următoarele busturi vor fi de dedicate fruntaşilor 
basarabeni din Sfatul Ţării, care au realizat actul Marii Uniri din 
1918, primul dintre ele sperăm să-l aducem la Chişinău până la 27 
martie anul viitor. Tot cu această ocazie, noi am mai făcut o donaţie 
de 100 de cărţi Uniunii Scriitorilor, cărţi care însumează contribuţi-
ile basarabenilor participanţi la cursurile Universităţii de Vară de la 
Vălenii de Munte. Să ne bucurăm, aşadar, că, după atâţia ani, reu-
şim să fim iarăşi împreună, sub faldurile tricolorului, pentru a păşi 
în marea familie europeană”.

Parcul industrial din cimişlia – colac de salvare pentru localnici
Acum câteva zile, o importantă delegaţie prahoveană, con-

dusă de Mircea Cosma, preşedintele Consiliului Judeţean Pra-
hova, a vizitat oraşul Cimişlia, acolo unde se intenţionează 
construcţia unui modern parc industrial, după modelul celor din 
Prahova.

În discuţiile purtate cu preşedinţii raioanelor Cimişlia şi 
Leova, Andrei Vacarciuc şi Ion Gudumac, precum şi cu pri-
marul oraşului Cimişlia, Gheorghe Răileanu, Mircea Cosma 
i-a asigurat că, în realizarea acestui proiect economic deosebit 
de important pentru zona de sud a R. Moldova s-au identificat 
cele 40 ha necesare construirii parcului industrial, rămânând ca, 
până la sfârşitul lunii ianuarie 2010, să se obţină şi acordul gu-
vernului moldovean de scoatere din circuitul agricol a acestei 
suprafeţe de teren aflată în extremitatea sudică a oraşului Cimi-
şlia.

Mircea Cosma a promis ca, imediat după alegerile prezi-
denţiale, să revină la Cimişlia, împreună cu o echipă tehnică. În 
funcţie de rapiditatea cu care se vor mişca autorităţile centrale 
şi locale, va urma semnarea protocolului de colaborare, în ve-
derea construirii parcului industrial – primul din Republica Moldo-
va! Cimişlia va deveni, astfel, un puternic centru de dezvoltare regi-
onală, unde peste 1500 de moldoveni îşi vor găsi un loc de muncă.

Centrul va reuni toate raioanele din sudul ţării, mai puţin 
Găgăuzia.”Această primă mare investiţie propusă de Mircea Cosma 
– ce om extraordinar! – reprezintă pentru zona noastră, cea mai să-
racă din întreaga republică, un adevărat colac de salvare. Seceta din 
ultimii ani a distrus şi bruma de agricultură din care trăiau oamenii 
noştri. Până nu demult aveam, aici, complexe de creştere a vitelor, 

un abator, o fabrică de conserve, o fabrică de lapte – toate dispărute! 
Lumea trăieşte doar din banii trimişi de cei aflaţi la muncă în străi-
nătate. E o situaţie tare complicată! Sper ca, odată cu apariţia parcu-
lui industrial, tinerii noştri să nu mai fie siliţi să plece afară, gândul 
de ducă avându-l încă din ultimele clase de liceu. Cred în viabilitatea 
acestui parc industrial, mai ales dacă se vor depăşi barierele legislati-
ve, destul de restrictive până acum. Noul guvern ne dă, însă, speran-
ţe”, ne-a declarat Gh. Răileanu, primarul oraşului Cimişlia.

La rândul său, Mircea Niţu, primarul oraşului Vălenii de Munte 
– localitate înfrăţită cu Cimişlia – se declară mulţumit că, pe lângă 

schimburile culturale şi relaţiile interumane dintre cele două 
localităţi a apărut, acum, şi un contur economic, moldovenii 
fiind încântaţi de parcul industrial din Văleni.

“Parcul industrial din Cimişlia este un proiect foarte am-
biţios, care va conduce, cu siguranţă, la o dezvoltare sub-
stanţială a regiunii de sud a Republicii Moldova. Dorim ca 
acest parc să fie un parc de cercetare şi dezvoltare tehnolo-
gică, care să reuşească să aducă aici experienţa de zeci de 
ani a Universităţii Petrol - Gaze Ploieşti, având în vedere că 
lucrăm deja la un proiect de reconsiderare a zăcămintelor de 
petrol şi gaze din sudul republicii.

Sunt semne încurajatoare că noul guvern poate să acce-
lereze paşii de reformare a economiei, prin astfel de parcuri 
tehnologice şi industriale, spre binele oamenilor.

Pentru că, aşa cum spunea şi Nicolae Iorga, “economi-
cul va fi cel care va determina soarta acestui popor român 
în Europa!” Aştept cu nerăbdare începutul anului viitor, când 
parcul tehnologic şi industrial din Cimişlia poate deveni rea-
litate!”, afirmă Mircea Cosma.

Şi colegul Ion Ciumeică, redactor-şef la ziarul local “Busine-
ss info”, pare încrezător în viitorul zonei. “Aşteptăm cu speranţă ca 
noua conducere de la Chişinău să stimuleze asemenea investiţii, mai 
ales cu fraţii noştri de peste Prut. Parcul industrial din Cimişlia poate 
fi un început, un bun exemplu pentru alte zone ale republicii. Trebuie 
înlăturate doar legile extrem de restrictive impuse de fostul regim”, 
mărturiseşte domnia sa.

ioan POPESCu
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Dicţionar
Ochii mei – un telefon mobil
Cu cameră video, foto şi alte minuni
De la o vreme nu pot stoca pe el decât 

imagini cu tine...
S-a defectat, trebuie să merg la oculist!

***
Telefonul mobil – tot ce mi-a mai ră-

mas de la tine,
Dar tu nu mă poţi suna, s-a defectat, ţi-

am mai zis!

***
Pianul – onorariul mamei
şi testul meu de recunoştinţă

***
Perdelele – inutile, la ora cumpărării:
le-ai cumpărat, doar pentru că îmi plă-

cuseră,
mă îndrăgostisem de ele şi tu, generos,
ţi-ai adus rivalele în casă...
Altfel, nu veneau la niciuna dintre fe-

restre...
Acum avem unde le pune:
casa noastră are mai multe ferestre.
Acum.
Şi totuşi, sunt inutile,
pentru că tu nu mai vii la niciuna dintre 

ferestre...

Parcă îl aud pe profesorul preferat de la 
Universitate

Vorbindu-ne despre şozism.

Durerea se depozitează în lucruri, nu în 

noi –
noi suntem doar un filtru, prin care to-

tul trece fără urme! –
dar am învăţat să iubesc lucrurile pen-

tru durerea depozitată în ele.
Nu poţi condamna nişte lucruri pen-

tru...
sentimentalism!

Aşa că vom continua să condamnăm 
oamenii pentru şozism.

***
Marea Nordului – un copil se juca
Lângă apă cu inima mea
şi a îngropat-o în nisipul rece şi umed
Acum inima mea se dezgheaţă
Sub apele calde ale privirilor tale...

***
Fericire – înflorire
Floare – salcâmii uzi
Ploaie – tinereţe
Tinereţe – chitara şi tu
Tu şi chitara – plaja... 

***
Dorin – durere şi dor...

***
Mama – copilărie
Nana – zâna cea bună:
– Finuţa nanei finuţă!

Mărţişoarele nanei –
nana, aplecată asupra cutiilor de carton 

cusute,
ingenios, cu aţă colorată – (oare cum le 

făcea?) –
cutii din poze vechi şi felicitări fără 

semnătură, fără dată...
pe verso, dulcegării caligrafiate ele-

gant,
de fapt, nu pricepeam dacă sunt şi ele-

gante sau doar haioase
Erau într-o română puţin patriarhală, 

puţin arogantă,
poate provincială, care mă făcea să vi-

sez
că stau într-un palat cu nemaivăzute 

comori,
şi nana era stăpâna atotputernică a ace-

lui palat,
de cuvântul ei
depindea fericirea noastră pentru toată 

ziua:
– Nană, avem voie să ne jucăm în pod?

– De un da sau nu
Atârnă şi azi ochii mei înlăcrimaţi...

– Finuţa nanei finuţă!

***
Fără pereche – diamantul

***
Noi – nişte păsări migratoare
Voi – restul păsărilor migratoare

***
Ferestre – bunicul
Ghemuri de lână – bunica
Cerul – locul unde mă voi reîntâlni cu 

cei dragi,
Dacă nu pierd dragostea lor...

***
Cimitir – poarta către Dumnezeu

***
Antecedente verbale – nu ţi-am zis ni-

ciodată „te iubesc”
Antecedente sentimentale – nu mi-ai 

zis niciodată „te iubesc”

***
Condriţa – casa bunicii, mănăstirea din 

pădure, mere sălbatice
... şi un cuib de cioară

***
drumuri,
cântecele mele de neadormire (ca să nu 

adormi tu la volan),
iluzia fericirii:
până la urmă,
ajungi tot acolo unde cuvintele nu au 

nicio putere
(şi atunci, în locul explicaţiei lor în 

DEX
ar trebui să stea semnul „–„
care înlocuieşte cuvântul român
în actele noastre de identitate)
cântecele se sfârşesc, oboseala ne face 

taciturni şi nervoşi
şi, brusc, orice cuvânt devine o bombă 

cu ceas...
ca să ne dăm seama că, de fapt,
sensul lor indică sensul pământului...

P.S.
Uite cum am ajuns să înţeleg sensul 

semnului care stă
În locul cuvântului român
Din actele noastre
De identitate!

***
Cuvinte – arma cu care te pot vindeca,
dacă mă laşi...

P.S. A durat o veşnicie lucrul la acest 
dicţionar.

Acum înţelegi de ce noi doi nu ne-am 
putut înţelege?

Shopping
Am ajuns în oraş. Centrum.
Magazinele s-au aliniat în faţa mea
Ca în faţa unui general.
Drepţi!
Nici să nu încercaţi să mă seduceţi.
Inima mea nu mai e liberă...

Haga, 2006

haine
Haine vechi, nişte vestigii în fond...
Cum să porţi nişte amintiri?
Cui să le dau?
Cine are nevoie de amintirile mele?
Vino şi ţi le ia înapoi,
ţi le vând la un preţ modic:
le dau la kilogram
pe o singură clipă
de până la tine...

Noi
Despachetez.
O cămaşă de a ta mă apucă de mână
Cu mâneca.
Ce obrăznicie!
Am pus-o în maşina de spălat.

Nu era murdară,
Dar era de spălat!

tabla despărţirii
M-am trezit cu toamna în cap:
Nu mai pot dormi
Respir aerul rece, uite că şi iarna vine,
Mă refugiez în bibliotecă:
A, şi o dilemă: cum să mai împart căr-

ţile?
În jumătate? Una mie, una ţie?
Mai uşor ar fi să dau timpul înapoi,
cu atâtea ceasuri în casă...
Caseta cu bijuterii îmi sare în faţă:
– Şi cu mine ce faci?

Doamne, ce frig e!
Poate fac focul cu toate aceste cărţi ce 

nu se pot împărţi?
Şi cu bijuteriile – că oricum îmi ard 

inima...
Nu scrie în niciuna dintre aceste cărţi
înţelepte
Cum se împart anii care deja au fost 

împărţiţi
La doi.

linişte
Şi e atâta linişte,
Că se aude valsul frunzelor căzând
Şi înfloritul florilor zâmbitoare către 

soare,
Şi parcă tot mi-aş dori mai multă liniş-

te...
Şi aş da totul pentru un pic de linişte.
Şi te-am dat pe tine pe un pic de liniş-

te!

Ultimul zbor
Avionul mă duce pentru ultima oară
acasă.
De la tine.
Aş vrea să cobor direct în norul
de asupra căruia zbor.
Lumina amintirilor îmi înghite lacrimi-

le.

La aterizare îmi voi abandona visul în 
aeroport.

Dumnezeu va avea grijă să-l găsească 
cineva

care îl merită! (Atâta îmi trebuie: să fiu 
acuzată, pentru asta,

de terorism! – teroarea visurilor noas-
tre...)

P.S. Pe unul dintre zidurile
pe care tot tu mi le-ai arătat,

chiar tu vei scrie cu ochii
patru rânduri din
ultimul meu poem...

Doruri de Prut
Abia am revenit în Ţară
şi mi-e dor de casă.
Dilema basarabeanului,
care ştie prea bine (pentru acest secol
în care mobilitatea este cuvântul de or-

dine)
unde îi este casa: niciodată în Ţară!

Ca şi cum în Ţară nu ar mai fi loc pen-
tru o casă...

Prietenii mei tot fac bancuri;
am rămas blocată pe un pod de flori, 

zic ei,
Iar florile s-au transformat în spini, 

zice presa...

Spinii, spânii...
Şi dincolo de pod sunt eu.
Şi dincoace de pod tot eu sunt,
E un pod. Între mine şi mine.
Şi dacă mai sunt şi spini,
cine ştie, o fi spinii
sufletului meu,
înfloriţi în sălbăticia
dintre cele două
doruri de Prut...

Bucureşti, 2005

Chişinău – Bucureşti – Haga,
2006-2008

De curând, la cunoscuta Editură Princeps 
Edit din Iaşi, în prestigioasa colecţie coordo-
nată de poetul Daniel Corbu, a apărut volu-
mul Vasile leviţchi în amintirile contem-
poranilor, Antologie de Vasile Tărâţeanu, 
carte care a fost lansată duminică, 15 noiem-
brie curent, în chiar ziua de naştere a poetu-
lui, la Uniunea Scriitorilor din Chişinău, în 
prezenţa unui public numeros, în cea mai 
mare parte bucovineni: scriitori, profesori, 
oameni de ştiinţă, cultură şi artă, studenţi.

arcadie Suceveanu, moderatorul aces-
tei acţiuni culturale deosebite, a accentuat 
că protagonistul seratei, scriitorul Vasile 
Leviţchi, este unul din marile simboluri ale 
rezistenţei româneşti din Nordul Bucovinei, 
iar cartea care se lansează este un prilej de 
bucurie şi un act de justiţie, ce va pune în lu-
mină imaginea scriitorului, care n-a prea fost 
răsfăţat de critica literară. „Vasile Leviţchi a 
fost un mare luptător  pentru limba română 
şi istoria română, un profesor de spirit ro-
mânesc, un factor reactiv în mediul cultural 
şi literar din Cernăuţi. Te mobiliza însăşi 
prezenţa lui, avea verticalitate. Dacă există 
spirit românesc în Bucovina postbelică, se 
datorează lui Vasile Leviţchi. Insistenţa lui 
Vasile Tărâţeanu a fost benefică: volumul, 
ilustrat şi cu fotografii,  include memorii, ar-
ticole, eseuri, versuri dedicate poetului, prin-
tre semnatari numărându-se: Grigore Vieru, 
Mihai Cimpoi, Nicolae Dabija, Ana Blan-
diana, Victor Crăciun, Theodor Codreanu, 
Valeriu Matei, Andrei Strâmbeanu, Vasile 
Tărâţeanu, Ilie Tudor Zegrea, Simion Gociu, 
Vladimir Beşleagă, Dumitru Apetri, Romeo 
Săndulescu, Ştefan Hostiuc (care a scris şi 
Itinerarul biobibliografic), Adrian Dinu Ra-
chieru, Viorel Dinescu, Ion Ciocanu, Mircea 
Lutic, Mihai Morăraş, cât şi subsemnatul. 
Vom face lansări şi la Cernăuţi, în şcolile ge-
nerale din satele: Carapciu pe Siret (satul de 
baştină), Pătrăuţii de Sus şi Sinăuţii de Jos, 
unde a activat, pe rând, în calitate de profe-
sor, director şi şef de studii. Este părintele 
spiritual al generaţiei noastre, a fost „marele 
nostru egal”. La ceaiurile literare, care aveau 
loc de multe ori chiar la el acasă, punea în 
discuţie versurile lui, pe care astăzi trebuie 
să i le  analizăm cu ochi rece şi obiectiv. Era 
un spirit insular, trăia singur, dar în public 
se dezlănţuia, era un intelectual rafinat, dis-
cuţiile cu el erau pline de sens şi voie bună. 
Ne-a deprins să deschidem foarte des dicţio-
narul, şi el îl deschidea, era atent la nuanţe. 
Au apărut mai mulţi tineri poeţi în ultimii 
5-7 ani” – a mai spus moderatorul.

Acad. mihai Cimpoi a subliniat impor-
tanţa acestui eveniment deosebit, care readuce 
marea personalitate a lui Vasile Leviţchi, pro-
fesor, scriitor, om de renaştere într-o perioadă 
nefastă: „A fost un profesor-prieten, care a re-
uşit să crească personalităţi. Sunt şi eu cu rădă-
cini bucovinene, am simpatii deosebite pentru 
bucovineni. Ştim că din lemnul de brad se fac 
corăbii: Vasile Leviţchi a lucrat cu acest lemn 

de brad bucovi-
nean şi ne-a dat 
nişte catarge”.

Vasile Tâ-
râţeanu a des-
tăinuit: „Sunt 
foarte obosit, 
dar fericit în 
acest moment, 
făcând această 
antologie, mi-
am făcut dato-
ria de student 
şi de prieten. 
Vasile Leviţchi 
ştia să ne apro-

pie de dânsul, ne făcea să nu simţim distanţa 
dintre el şi noi. A fost un om sincer, deschis 
şi corect cu fiecare, n-a făcut nici un rău ni-
mănui. În epigrame era pişcător, ardeiat, dar 
nu cu răutate. Mulţumesc că a existat un om 
aşa de bun în viaţa mea”.

mihai morăraş, care a citit o poezie de-
dicată lui Vasile Leviţchi, a observat că la 
această manifestare au venit atâţia oameni 
deosebiţi, printre care: „Valeriu Leviţchi, fe-
ciorul distinsului scriitor, Valeriu Păsat, Va-
sile Bahnaru, Maria Iliuţ…Vasile Leviţchi a 
fost un suflet enorm de mare, un far care a 
adus sentimentul românismului în Bucovina 
noastră, ne-a adunat la Cernăuţi. La Sinăuţii 
de Jos este o placă comemorativă V. Levi-
ţchi”. 

Valeriu matei a constatat că volumul 
proaspăt lansat a apărut „în colecţia de pre-
stigiu a Editurii Princeps Edit, după volumul 
Grigore Vieru în amintirile contemporani-
lor. Vasile Leviţchi ştia foarte multă poezie 
românească, cunoştea foarte bine folclorul. 
Ecoul vocii lui a mai rămas la Alba-Iulia, pe 
locurile unde s-a închinat cu sfinţenie în su-
flet. Şi e timpul să vină o nouă generaţie de 
scriitori, a 3-a, din Nordul Bucovinei”.

Prezent la această „mare sărbătoare de 
pomenire a lui Vasile Leviţchi”, Sergiu 
nucă, care a fost redactorul cărţii „O, sfân-
tă naivitate”, a depănat „amintiri, care sunt 
multe şi frumoase” din anii ’60-’70, insis-
tând că „dacă trăieşte în amintiri, înseamnă 
că a existat şi va exista”. Cunoscutul publi-
cist a mai observat că Arcadie Suceveanu 
ştie să consolideze Bucovina, aici, în inima 
Basarabiei, a menţionat „truda dlui acad. 
Cimpoi, ce ţine şi de Aleea Clasicilor, de 
statuile dezvelite în satele Basarabiei”, şi a 
salutat „cele două colţuri de Ţară consolida-
te pe veci”. 

nicolae Bileţchi a vorbit despre marele 
scriitor bucovinean ca despre „o figură deo-
sebit de înţeleaptă, luptătoare, care a făcut o 
literatură în Bucovina şi la noi. Pe noi, care-l 
aveam pe Eminescu, pe iconarii din Bucovi-
na, care avem o cultură şi conştiinţa acestei 
culturi, a ştiut să ne scoată din primejdia de 
a fi lipsiţi de cultură. A făcut cenacluri, a fost 
învăţătorul în toate, atitudinea faţă de limbă 

a fost un crez. A scos în anul 1969 o carte cu 
grafie latină la Cernăuţi, şi a făcut lansare la 
Chişinău, dar, când s-a întors în Bucovina, a 
avut de suportat prigoana. 

Este cinstit şi va fi mereu cinstit de ur-
maşi”.

Dumitru apetri a dezvăluit că Vasile 
Leviţchi reprezenta şi reprezintă la un înalt 
nivel literele din Nordul Bucovinei, prele-
gerile lui erau un adevărat cult al limbii şi 
literaturii române, iar dacă nu erau Leviţchi 
şi Grinciuc, asupra generaţiei în vârstă s-ar 
lăsa un con de umbră.

Vladimir Beşleagă a dat citire (din vo-
lum) unui Certificat de bună purtare eliberat 
lui Vasile Leviţchi de şeful de post din satul 
Carapciu, judeţul Storojineţ, în toamna anu-
lui 1941, unde scrie că, în timpul ocupaţiei 
sovietice, scriitorul premilitar şi-a manifestat 
la orice ocazie sentimentele de bun român.

argentina Cupcea-Josu a precizat: „Am 
fost prieteni, am amintirile mele ca poet, pu-
blicist şi om deosebit, cult, subtil, care avea 
o fineţe interioară. Soţul meu a fost şi el bu-
covinean. Vasile  Leviţchi a fost o personali-
tate şi în cultură, a cultivat mulţi poeţi”.

ioan Paulencu, care a cântat un cântec 
despre evrei, a amintit că la noi în republică 
sunt biblioteci unde nu-i nici o carte cu gra-
fie latină, a accentuat că şovinii se apără unii 
pe alţii, dar noi nu ne apărăm, îndemnându-i 
pe cei prezenţi: „Hai să-i apărăm pe Ghim-
pu, Filat, Lupu…”

arcadie Suceveanu a reacţionat prompt: 
„Are dreptate, să-i apărăm!” 

ion Puiu din Sinăuţii de Sus a constatat: 
„Vasile Leviţchi era un poet foarte profund, 
şi personalitatea lui este argumentul că, dacă 
un scriitor are patriotism, acesta se poate re-
aliza în orice condiţii. Astăzi are importanţă 
spiritul românesc, care este prezent aici. Am 
poezia lui în suflet: aş vrea să am şi o carte 
de Vasile Leviţchi”.

Vasile Guţuţui din Sinăuţii de Sus a spus 
că este mândru că şi-a făcut studiile în şcoala 
unde era director poetul Vasile Leviţchi.

Valeriu leviţchi, fiul poetului, a dez-
văluit că emoţiile sale sunt nespus de mari: 
„Mulţumesc poetului Vasile Tărâţeanu, care 
a făcut această antologie. Tata a avut o via-
ţă grea după război, dar reuşea să le facă pe 
toate: a fost şi profesor, trudea şi la redacţie. 
Cu materialele nepublicate încă s-ar mai pu-
tea scrie o carte”.

Serata s-a încheiat cu o frumoasă poezie 
a lui Vasile Leviţchi, citită de Vasile Târâ-
ţeanu.

A urmat, într-o atmosferă presărată cu 
cântece populare din Bucovina, şi o frumoa-
să masă de pomenire organizată de fiul scri-
itorului şi de scriitorii şi oamenii de cultură 
bucovineni, la care au fost invitaţi toţi cei 
prezenţi.

nina JOSu

VASIlE lEVIŢchI – 
SIMBOl Al DEMNItĂŢII BucOVINENE În acest Brumărel al lui 2009 Festivalul de muzică uşoa-

ră „Două inimi gemene”, devenit deja unul internaţional! 
s-a aflat la cea de a Vii-a ediţie, întrunind de data aceasta 
concurenţi de valoare din România, R. moldova, Bulgaria, 
ucraina, Germania, italia, Rusia, uzbechistan, letonia. Du-
minică, 15 noiembrie Palatul naţional din Chişinău a găz-
duit Spectacolul de Gală în care s-au produs laureaţii aces-
tei extraordinare sărbători de respiraţie naţională.

Chiar din capul locului se cere a fi remarcată calitatea sub 
toate aspectele, a ediţiei curente a festivalului, dar în primul 
rând sub cel al performanţei şi prestaţiei artistice, a calităţilor 

vocale net superioare ediţiilor precedente. Prestigiosul şi foarte 
obiectivul juriu internaţional (preşedinte domnul Mihai Mun-
teanu, artist al poporului, unul din cei mai străluciţi tenori de 
calibru european) timp de 3 zile a pus pe cântarul valoric vocile 
tuturor celor 42 de participanţi, unul mai bun decât altul, pentru 
ca în final să-i nominalizeze pe laureaţi. A fost o muncă exte-
nuantă şi fără compromis, astfel încât toată lumea să rămână cu 
sentimentul unei mari bucurii şi satisfacţii morale şi sufleteşti 
împlinite.

Iar gestul celor care au coordonat şi au canalizat energiile 
creatoare ale festivalului pentru ca în final să fie invitaţi toţi 
competitorii, pe care spectatorii i-au aplaudat frenetic pe par-
cursul a trei zile, cât a durat competiţia, merită întreaga noas-
tră admiraţie. Oricum, evenimentul a fost unul cu totul speci-
al, publicului oferindu-i-se posibilitatea de a face cunoştinţă 
cu nume noi, care mâine-poimâine se vor afirma în deplina lor 
statură profesională, Spectacolul de Gală fiind pentru ei o piatră 
de încercare, un indiciu al unor eforturi şi realizări încurajatoare 
ce vor înscrie o pagină memorabilă şi în biografia Festivalului 
„Două inimi gemene”, şi în a lor personală.

O impresie puternică a produs prezenţa la spectacol a con-
ducerii democrate a  Republicii Moldova care, împreună cu în-
treg publicul entuziasmat din parter, loji şi balcoane s-a contopit 
parcă într-o singură respiraţie, într-un singur sentiment – cel al 
recunoştinţei neîntenate pentru cei doi mari artişti care au ră-
mas simbolul renaşterii noastre naţionale – Doina şi Ion Alea 
Teodorovici – aceste două inimi gemene, ele împletindu-şi un 
destin gemene, crescut şi înrădăcinat în conştiinţa generaţiilor 
de astăzi şi, bineînţeles prin ceea ce a însemnat pentru ambii 
prezenţa în viaţa şi în creaţia lor a dragului nostru poet Grigore 
Vieru, pe versurile căruia, în marea lor majoritate, Ion şi-a scris 

netrecătoarele sale imnuri.
În acea seară de duminică, probabil că cea mai emoţiona-

tă a fost mămica Doiniţei – doamna profesoară Eugenia Marin, 
care de fapt este inima şi sufletul acestui festival chiar de la pri-
ma şi până la actuala ediţie. Apropiindu-se de microfon, dum-
neaei a ţinut să precizeze că în acest an este pentru prima dată 
când la Spectacol este prezentă conducerea de vârf a Moldovei 
– domnul Mihai Ghimpu, preşedintele interimar al R.Moldova 
şi preşedinte al Parlamentului, domnul Vlad Filat, prim-minis-
tru, domnul Ion Negrei,  vice prim-inistru, domnul Boris Focşa, 
ministru al Culturii şi alţi înalţi demnitari de stat. Este un semn 
bun, încurajator că lucrurile, în sfârşit, se mişcă înainte în acea 
direcţie pe care ne-o dorim cu toţii. 

Şi încă un detaliu, peste care n-aş vrea să trec cu vederea: 
spre finalul spectacolului, când în scenă evolua acel omuleţ, 
acea păpuşică, care abia se vedea de la pământ, dar al cărei voce 
pur şi simplu a zguduit întreaga sală, de ea s-a apropiat doamna 
Eugenia Marin, a îngenuncheat, şi-a scos salba de mărgele de la 
gât pe care cândva o purta Doiniţa şi a pus-o pe gâtişorul micu-
ţei artiste. Iar ea, această micuţă-mare minune nu s-a pierdut de 
loc cu firea rostind cu stăpânire de sine următoare cuvinte:

- Vă mulţumesc mult şi-mi pare că o văd lângă noi pe tanti 
Doina…

O cheamă Maria Crăciun, este elevă în clasele primare la o 
şcoală din Galaţi şi anume ea a devenit surpriza cea mare a fes-
tivalului, fiind apreciată cu nota maximă şi luând Marele Pre-
miu la secţiunea copii, pe care i l-a înmânat, nu mai puţin im-
presionat domnul prim-ministru Vlad Filat, purtând-o pe braţe.

Şi încă o constatare: este vorba de modul în care s-a pro-
dus în scenă Cristi Aldea Teodorovici, fiul celebrilor Doina şi 
Ion. Spectatorii au rămas profund surprinşi şi încântaţi înainte 
de toate de calităţile sale vocale, adică de saltul enorm pe care 
tânăra vedetă a estradei autohtone a făcut-o în ultima perioadă 
de timp la acest capitol. În al doilea rând Cristi şi-a creat un 
stil al său, inconfundabil, nu numai ca interpret, dar şi ca ţinută 
scenică, valorificându-şi potenţialul actoricesc, contactând cu 
sala absolut descătuşat, degajat, acest discurs al său, încărcat de 
spontanietate şi eleganţă firească fiind înveşmântat într-o ad-
mirabilă limbă românească. Într-un cuvânt, marii artişti Doina 
şi Ion au ştiut cui să-şi lase întreaga lor moştenire, marcată de 
Semnul Divin al Creaţiei.

Şi în final. Distincţiile celei de a VII-a Ediţii a Festivalului 
Internaţional „Două inimi gemene” au fost distribuite în felul 
următor: Secţiunea maturi: Premiul Mare i-a revenit Cristi-
nei Croitoru din Molovata, Dubăsari; premiul I: Aliona Triboi 
în duet cu Andrei Raieţchi, Chişinău; Mihaela Fileva în duet cu 
Plamen Borisov, Velico Târnovo, Bulgaria.

Premiul ii: Larisa şi Alexei Voljanin, Moscova; Diana Sta-
ver şi Anatol Deleu, Chişinău.

Premiul iii: Eduard Listin, Melitopol, Ucraina; Irina Utki-
na în duet cu Kira Smakova, Riga, Letonia; Nataly Smitt în duet 
cu Ghenadi Abramov, Germania; Karamatdin Hitjanov, Uzbe-
chistan.

Secţiunea copii: Marele Premiu – Maria Crăciun – Galaţi, 
România;

Premiul i: Ilia Rudi, Zaporojie, Ucraina; Diana Vartolomei, 
Iaşi, România;

Premiul ii: Deniţa Deneva, Velico Târnovo, Bulgaria; An-
gela Bâtlan, Tecuci, România;

Premiul iii: Ana Rapoport, Riga, Letonia; Valeria Paşa, 
Bălţi.

mihai mORĂRaŞ

DOuĂ FENOMENE, DOuĂ INIMI GEMENE

Argentina cIOcANu-GRIBINcEA

Micuţa Maria Crăciun, revelaţia festivalului
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Părintele Ioan
Părintele Ioan ieşea din carceră, de fiecare 

dată, plin de energie şi voioşie, iar chipul lui 
emana o lumină odihnitoare, parcă ar fi fost 
atins de un inexplicabil proces de întinerire.

− Cum se face, părinte?! Se pare că izolato-
rul îţi prieşte?

− Acolo îmi încarc bateriile, zicea dânsul. 
La carceră mă simt ca într-o chilie. În ea par-
că nici n-aş mai fi deţinut, ci schimnic. Spaţiul 
îngust şi singurătatea sunt cele mai prielnice 
rugăciunii. De multe ori în acea cămeruţă rece 
şi umedă am simţit cum Iisus Hristos a coborât 
ca să se roage cu mine. I-am auzit adesea respi-
raţia lângă umărul meu. Acolo şi întunericul, şi 
frigul, şi tăcerea, şi foamea te ocrotesc, te ajută 
să comunici mai bine cu cerurile. De multe ori 
am zis: binecuvântată să fii, închisoare! Pentru 
că tu m-ai ajutat să găsesc drumul cel mai scurt 
către Atotţiitorul. Pentru că tu m-ai învăţat să-
mi fie frică de Dumnezeu, şi nu de oameni, care 
cel mult – mă pot omorî. După zile de post, ori-
ce fărâmitură de pâine are gust de anafură şi 
orice gât de apă are putere de agheasmă. Ghiu-
leaua grea pe care simţeam că o port din urma 
mea atunci când eram în libertate, n-o mai simt 
de când mă aflu aici.

Părintele Ioan Florenski a trecut timp de 
25 de ani prin mai multe închisori. Prima a 
fost Bezbojenka, creată special pentru cei care 
cred în Dumnezeu. Acolo li s-a spus: „Pe cine-l 
prindem că se roagă, îl punem la carceră”. Iar 
el se ruga tot timpul. De cum ieşea din carceră, 
intra înapoi în carceră. Şi tot aşa, până s-a lichi-
dat Bezbojenka şi cei de acolo au fost trecuţi în 
alte închisori. 

Avea o statură de brad şi o barbă albă care-i 
acoperea tot pieptul şi din care nu i se vedeau 
decât ochii albaştri ca cerul.

Cei de la deparazitare au încercat de câteva 
ori să-i scurteze barba, dar el a muşcat şi zgâ-
riat, încât au considerat că e nebun şi până la 
urmă l-au lăsat în pace. 

De câte ori era lovit de vreun gardian, el zi-
cea:

− Îţi mulţumesc, Doamne!
− De ce-i mulţumeşti Celui de Sus pentru 

loviturile pe care le încasezi de la noi?
− Nu orice păcătos are prilejul să fie bătut 

în cuie pe crucea de pe care a fost coborât Fiul 
Preamilostivului.

− Stai de vorbă cu noi, părinte, l-a îndemnat 
într-o zi Mihai. – Mai lasă-l pe Dumnezeu să se 
odihnească.

Aşa aflară că fusese judecat la 50 de ani 
de temniţă pentru că protestase când auzise că 
mai-marii bisericii intenţionau să-l sanctifice pe 
V. I. Lenin. 

I se mai adăugară alţi ani şi pentru faptul 
că botezase în Ceremuş nişte activişti de partid 
– atunci când circulau legende despre puterea 
predicilor sale –, care răciră după aceea şi mu-
riră de pneumonii divine. 

Sfinţia Sa vorbea de închisoare ca de o bi-
nefacere: 

− Doar aici rugăminţile se prefac în ru-
găciuni. Ştiu că dacă l-aş ruga pe Tatăl să mă 
scoată de aici, m-ar scoate imediat şi dacă i-aş 
spune să-mi dea o roabă nouă, mi-ar da două – 
de aceea mă tem să le spun. Ca să nu-l ispitesc 
pe Domnul. Iar eu, vai de păcatele mele, l-am 
rugat de ceva odată, pe când mă aflam la Cior-
nâi Potok, după ce se lichidase Bezbojenka.

Cum?! N-aţi auzit de Bezbojenka?!

I. Rugăciunea
„Omul care-şi face seara rugăciunea e un 

căpitan care pune santinele”
Charles Baudelaire

Bezbojenka era un penitenciar special cre-
at pentru mitropoliţi, episcopi, cardinali, rabini, 
muftii, preoţi dalai-lama, pastori, şamani ş.a., 
strânşi din toată ţara. Erau aproape o mie de 
„rătăciţi”, cum îi numea şeful lagărului Mâşin. 
De ce au fost adunaţi cu toţii la un loc?! Cei 
care au avut ideea creării unei astfel de închi-
sori cu subtext educativ, urmând un gând al 
comisarului Lunacearski, aşteptau ca aceştia să 
se încaiere, să se “toarne”, unii de-o confesiune 
– pe alţii de altă confesiune, să se stranguleze 
ca infractorii de drept comun prin somn, dar, în 
primul rând, să fie convinşi unul de celălalt că 
Dumnezeul în care cred, de vreme ce mai exis-
tă atâţia alţi dumnezei, nu este adevărat.

Dar decepţia iniţiatorilor a fost mare: pri-
zonierii ortodocşi, catolici, musulmani, ebraici 
ş.a.m.d. nu numai că nu se certau „24 de ore 
din 24”, cum se sperase, nu numai că se aju-
tau reciproc să-şi împlinească normele şi să se 
protejeze, nu numai că nu-şi făceau unul altuia 
viaţa amară, nu numai că trăiau în pace, dar şi 
se rugau împreună. Când descoperi asta, Mâşin 
ordonă gardienilor să-i împrăştie, să-i trateze pe 
toţi delaolaltă cu pumni, răcnete, bătăi cu patul 
armelor, cu insulte, înjurături, suplicii. Dar ei 
răbdau şi se rugau mai departe. 

− Ce-i cu voi, dobitoacelor?! ţipa acesta cu 
spume la gură. Vă lăsaţi bătuţi pentru un Dum-
nezeu care nu este. Cine dracu’ să vă înţelea-
gă?!

Odată, când a văzut că munca educativă s-a 

dus aproape toată pe apa sâmbetei, l-a descusut 
pe părintele Ioan Florenski:

− Cum vă rugaţi delaolaltă cu brahmanii şi 
şamanii, cu muftiii?… Nu e oare acesta, părin-
te, cel mai mare păcat?!

Preotul l-a privit de sub sprâncenele cărunte 
şi i-a spus: 

− Suntem cu toţii credincioşi, suntem cu to-
ţii oameni.

Apoi, ca să-şi bată joc de el, aşa a calificat 
acest gest Mâşin, preotul Ioan a adăugat:

− Noi am observat: reuşim cu toţii mai 
mult, când ne rugăm împreună.

Cei mai mulţi dintre deţinuţi nu ştiau aproa-
pe niciodată când e duminică. Exista, e drept, în 
săptămână o zi de odihnă. Nimeni însă nu era 
sigur dacă acea zi era de duminică sau de sâm-
bătă, de vineri sau de luni…

Într-o dimineaţă se transmisese din gură în 
gură că peste câteva zile va fi duminică, dar nu 
una ca toate celelalte, ci Duminica Învierii. 

Pe urmă, în ajun, pe când lucrau la un 
obiectiv, s-a mai zis, că s-ar putea ca cei peste 
o mie de deţinuţi să fie duşi şi în ziua de Paşti 
la muncă.

Şi, cu adevărat, în acea dimineaţă, ei au fost 
scoşi şi aliniaţi în curtea închisorii. 

A început numărătoarea. Aceeaşi. De fieca-
re zi. Obositoare. Şi lungă. Apoi când aceasta 
s-a încheiat, Mâşin a prins să le vorbească:

− Bă! Cât de tâmpiţi ar trebui să fiţi ca să 
vă închipuiţi că Dumnezeu sau Buda, sau Mo-
hamed, sau Sakia-Muni există. Dacă existau, de 
mult vă scoteau de aici. Şi atunci la ce vă mai 
rugaţi, dacă nu vă ajută, blegilor?!

Aici Mâşin a tuşit, şi a trecut la obiect:
− Azi vom serba Paştele vostru prin muncă. 

Aşa am decis eu. 
Pe urmă a devenit mai liric:
− Păcat, bă, că acest Iisus al vostru n-a că-

zut pe mâinile mele. Dacă Iisus ar reveni pe 
pământ, aici la Bezbojenka, eu aş şti cum să-l 
răstignesc din nou, astfel încât să nu mai învie 
niciodată. Închipuiţi-vă un Iisus electrocutat 
sau agăţat de picioare în întunericul fântânii 
cu capac din curte. Sau împuşcat în ceafă. Sau 
strangulat cu propriile lui braţe. Sau înfundat în 
carceră, în sacul nostru de beton, unde ar fi fost 
devorat de şobolani. Cine ar fi aflat sau ar mai 
afla vreodată de el?! Şi, poate, cine ştie?! acesta 
a şi trecut deja prin mâinile mele, şi nu o dată? 
Ce lipsă de imaginaţie la cei care l-au bătut în 
cuie pe răstignire, dându-i şi  dreptul de a vorbi 
de pe cruce în faţa unei mulţimi de martori. Eu 
aş fi găsit cum să-l ucid profesionist, cu o moar-
te rapidă, fără agonie,  încât nici un evanghelist 
dintre voi n-ar mai fi avut ce să scrie decât: „A 
fost, nu mai este”. Atât.

− Şi acum…, a rostit dânsul grav, plimbân-
du-se prin faţa rândurilor de deţinuţi, – … cum 
am zis, vom serba prin muncă Paştele din acest 
an…

Peste cei aliniaţi s-a lăsat brusc o tăcere 
apăsătoare. Se auzeau numai cizmele lui Mâ-
şin, lovindu-se de pavaj.

Apoi răsună ordinul tradiţional:
− Ascultă comanda la mine: Către obiecti-

vul de muncă, înainte maaarrş!
Dar, nimeni nu se mişcă din loc. 
Atunci se auzi şi vocea unuia dintre deţi-

nuţi. O voce timidă, piţigăiată, ca de vrăbiuţă 
gâtuită:

− Eu astăzi nu merg la lucru!
Era Yvvi, deţinutul de credinţă eseniniană, 

unicul din tot lagărul care deţinea taina levita-
ţiei: acesta când se ruga se înălţa mai bine de 
o şchioapă de pământ. Atunci gardienii ştiau 
că Yvvi se roagă în gând, fără cuvinte, dar cum 
rugăciunea era interzisă în penitenciar, îi tră-
geau zdupaci ca „să coboare cu picioarele pe 
pământ”.

Această capacitate, care l-ar fi umplut de 
bucurie pe un om de rând, lui Yvvi îi provoca o 
mare suferinţă, dar şi o mare spaimă, de multe 
ori el fiind văzut cum se opunea din toate pute-
rile acestei forţe fenomenale, ca şi cum s-ar fi 
luptat cu cineva mai tare ca el.

Era Yvvi, fiinţa blândă pe care o iubeau de-
ţinuţii de toate credinţele.

− Poftim?! se prefăcu Mâşin că nu auzi, ui-
tându-se întrebător către locul unde se afla ese-
ninianul.

− Eu astăzi nu merg la lucru! repetă Yvvi.
− Da, tu nu vei merge, confirmă Mâşin. 
Deschise tocul, scoase naganul căptuşit cu 

plăcuţe de aur, despre care se lăuda că i-l dărui-
se însuşi Dzerjinski, şi trase fără să ochească.

Yvvi se prăbuşi mort la pământ. Zăcea ca o 
cârpă mototolită la picioarele celorlalţi ostatici, 
fără să mai poată zbura.

−  Către obiectivul de muncă, înainte maar-
rş! repetă comanda Mâşin.

Dar nimeni nu se clinti. La un moment dat, 
toţi cei peste o mie de deţinuţi prinseră să se 
aşeze încet, unul câte unul, în genunchi. Şi în 
acea tăcere desăvârşită, se auzi clar vocea sau, 
mai degrabă, şoapta preotului Ioan Florenski, 
îngânând o rugăciune, pe care toţi cei prezenţi 
o mai auziseră de la el când căra roaba cu pie-
tre sau tăia pini în taiga, ori când era dus la car-
ceră: 

− Sfinte Dumnezeule, 
Sfinte tare, 
Sfinte fără de moarte, 
Miluieşte-ne pre noi…
Primeşte în Împărăţia Ta sufletul robului 

Tău Yvvi…
Aici se auzi şi vocea imamului Abdurah-

man din Buhara:
− Proorocule Mohamed, ocroteşte-l pe cre-

dinciosul Tău Yvvi…
Rabinul Moses îşi ridică şi el palmele către 

cer:
− Dumnezeu al lui Moise şi al Patriarhilor 

Dintâi, bucură-te de jertfa fiului Yvvi…
Aceste şoapte, care răsunară până depar-

te sub cupola cerului, au fost pe dată preluate 
de ceilalţi deţinuţi: era o rugăciune izvorâtă 
dintr-o mie de piepturi, rostită în genunchi, cu 
ochii în pământ, cu palmele la piept, la frunte 
sau întoarse spre bolţi, ca într-o mie de graiuri 
diferite.

Bezbojenka era o „închisoare a popoare-
lor”. Erau între cei deţinuţi oameni de diverse 
rase, de diferite religii, de diferite civilizaţii.

Închisoarea aceasta devenise de mult un 
spaţiu al toleranţei, dar nu între călăi şi jertfe, 
ci între cei sacrificaţi: probabil acesta a fost 
unicul loc din lume, poate şi din istorie, unde, 
în acelaşi timp, credincioşi şi atei, ortodocşi şi 
catolici, ebraici şi musulmani, protestanţi şi ad-
ventişti, baptişti şi tibetani, budişti şi şintoişti 
au rostit aceeaşi rugăciune. Fiecare, în limba şi 
în credinţa sa. 

În acea clipită, fiecare dintre ei putea  zice: 
„eu sunt alţii”, „eu sunt ceilalţi”, „eu sunt mul-
ţi”.

Când gardienii prinseră să tragă focuri de 
avertisment, să-i lovească peste gură cu bocan-
cii şi cu patul armelor, să-i şfichiuiască cu cnu-
tul, ca să-i facă a înceta să se roage, ei nu-i mai 
auzeau.

Evadaseră cu toţii în rugăciune. 
Dumnezeu era cu dânşii. Chiar dacă pentru 

fiecare dintre aceşti suferinzi El avea nume di-
ferite: Savoat, Yehova, Iisus, Mahomed, Buda, 
Şiva, ei simţeau: Cel de Sus era acolo, ajutân-
du-i să reziste şi să spere.

Nimeni nu mai auzea vociferările lui Mâ-
şin, nimeni nu mai simţea încălţările şi pumnii 
gardienilor lovindu-le creştetul, umerii, genun-
chii, gura care se ruga:

− Sfinte Dumnezeule, 
Sfinte tare, 
Sfinte fără de moarte, 
Miluieşte-ne pre noi…
Loviturile continuară mai mult de o oră. 

Dar nimeni nu se clinti din loc. Dar nimeni nu 
renunţă la rugăciune. Nici chiar puţinii atei şi 
liber cugetători, pe care, minune! această soli-
daritate umană îi făcuseră să simtă aceeaşi taină 
a credinţei învăluindu-i şi pe ei.

Până la urmă întemniţaţii au învins: au fost 
întorşi cu toţii în celule. Ca să-şi serbeze Paşte-
le lor, cu apă chioară şi o coajă de pâine uscată, 
care urma să li se aducă la prânz şi care avea să 
le facă ziua sărbătoare.

Numai părintele Florenski a fost ridicat de 
soldaţi şi dus în carceră. 

Tot în carcere separate au fost duşi un rabin 
mozaic, un imam musulman, un preot dalai-la-
ma, un episcop catolic, un prezbiter baptist şi 
un şaman eschimos… 

Părintele Ioan ştia că va sta acolo 10 sau 15 
zile. Într-o celulă de beton, în întuneric, cu apă 
pe jos, celulă friguroasă, îngustă, foind de şo-
bolani.

Dar el era fericit. 
În acea zi, cu zăpadă pe culmi, Dumnezeu 

coborâse de la locul Lui din cer ca să fie cu ei, 
îl simţise ca niciodată aproape, acolo printre ei 
la Bezbojenka, închisoarea de la marginea lu-
mii…

Acest incident îi făcu pe iniţiatorii înfiin-
ţării „acestui lagăr al popilor” să-şi recunoască 
eşecul şi să-i împrăştie pe locatarii de la Bezbo-
jenka în celelalte peste 100 de lagăre – pentru 
criminali de drept comun, pentru deţinuţi poli-
tici, pentru hoţi, pentru sabotori ş.a.m.d.− din 
peninsulă.

II. Ţigările lui Dumnezeu
Înainte de Zareanka părintele Ioan Floren-

ski fu repartizat la Ciornâi Potok, lagărul pentru 
criminali de drept comun de lângă Obi. 

Preotul nimeri în ţarcul fiarelor: asasini, vi-
olatori, cuţitari, hoţi, complotişti, delincvenţi, 
contrabandişti, escroci, trişori, paricizi, psiho-
paţi, pungaşi, canibali. 

Când a fost împins în baracă, un tip care 
arăta ca un camion i-a zis: 

− Popo, tu vei dormi lângă hârdău.
Baraca, iar în ea erau peste o sută de deţi-

nuţi, tăcută ca un cimitir, se prefăcu că nu aude.
Pricepu că el e starostele şi nu avea nici un 

rost să nu i se supună. Acesta era, cum avea să 
afle mai târziu, Grişa Piterski, celebrul hoţ în 
lege şi asasin notoriu. El avea o cabină separată 
din scânduri în capătul barăcii. 

Abia îşi puse bocceaua pe patul cel mai de 
jos dintr-un corp de patru priciuri, că „şeful” se 
apropie de el şi îi spuse: 

− Am o propunere: să facem schimb de ţoa-
le. Ce zici? 

Şi-i dezbrăcă aproape cu sila rasa de preot 
încă bună, pe care Grişa o îmbrăcă în rumoarea 
veselă a celorlalţi. 

− Să-mi spuneţi „sfinţia voastră”, se adre-
să el înveselit camarazilor săi, coborând mâna 
peste creştetele unora dintre ciracii din preajmă, 
ca să-i „binecuvânteze”. 

Într-o după-amiază de duminică, deţinuţii 
se plictiseau. Grişa Piterski s-a apropiat de pre-
ot şi i-a zis oţărât: 

− Popo, stai şi molfăi cu ochii închişi toa-
tă ziua, semn că te rogi în draci. Văd că vrei 

să ajungi în rai fără noi. Şi m-am gândit: n-ai 
putea să-l rogi pe Dumnezeul acesta al tău să 
ne trimită nişte ţigări, că noi murim dacă nu fu-
măm. N-am tras fum în mine de patru luni de 
zile. Iar aista, Dumnezeu, cum îi zici, ne lasă să 
murim.

Părintele Ioan ştia şi el: râul Obi era înghe-
ţat şi de mai multe luni de zile nici un vapor nu 
ajunsese până la ei. Pe cel cu ţigări îl surprinse 
iarna pe drum. 

− Roagă-te pentru ce ţi-am spus, insistă 
harambaşa. Nu fi egoist şi te ruga doar pentru 
tine, pentru ca să-ţi pregătească Dumnezeu un 
loc în rai, care, vezi,  să nu mai fie lângă hârdău 
ca aici. 

Părintele Ioan le propuse pe un ton calm, ca 
la Bezbojenka:

− Să ne rugăm cu toţii…
− Nu! Fă-o fără noi, i-a spus Grişa, şi se în-

dreptă către cabina sa din fundul barăcii.
Clericul se aşeză în genunchi şi începu să 

se roage:
− Sunt mic, Doamne, şi păcătos. N-am în-

drăznit niciodată se te rog ceva pentru mine, 
nevrednicul. Doamne, trimite-le nefericiţilor 
acestora ţigările „Belomor-canal”, ca să nu se 
creadă uitaţi de tine. Doamne, îndrăznesc să 
cred că aceşti năpăstuiţi, trăgând în piept fumul 
de ţigară, îşi vor aminti de tine. Ştiu că vina 
mea e de neiertat, pentru că fumatul e un pă-
cat, iar eu te rog să-i ajuţi pe aceşti oameni să 
păcătuiască. Dar chinul lor este fără margini şi 
numai tu poţi să mai scazi din el…

Se rugă neîntrerupt vreo 4-5 ore, nu depar-
te de hârdău, în genunchi ca la biserică. Dar în 
curând şmecherii uitară de el, fiecare căutându-
şi de ale sale. Într-un târziu, Grişa Piterski ieşi 
din cabină, veni lângă el şi-l scuipă cu dispreţ. 
A fost ca un semnal. Caracuda a sărit de pe pa-
turile de scânduri şi a procedat la fel. El nu le 
acordă nici o atenţie, se ştergea de flegme şi se 
ruga mai departe. Asta-l enervă şi mai mult pe 
Piterski, care se mai apropie o dată şi-l lovi cu 
pumnul peste ceafă.

− Paraziţi ce sunteţi! Amăgiţi poporul. 
Imediat tăbărâră asupra lui şi alţi peze-

venchi, lovindu-l cu pumnii şi picioarele ca 
la fasole. El căzu la pământ, în timp ce se mai 
ruga pentru ei:

− Doamne, ajută-i pe aceşti nefericiţi. Tri-
mite-le ţigări…

Dar Dumnezeu nu avea ţigări. Şi loviturile 
nu conteneau. Doar că acum erau ceva mai ve-
sele.

Apoi îl lăsară zăcând într-o baltă de sânge.
După aproximativ o oră, când uitară demult 

de preot, întemniţaţii au auzit trăgându-se zăvo-
rul exterior şi uşa grea de fier deschizându-se 
larg. Şi vocea unui caraliu, care-i anunţă: 

− Bucuraţi-vă, derbedeilor! S-a dezgheţat 
Obiul şi vaporul cu ţigări a ajuns în sfârşit şi la 
voi…

Şi a pus un sac de ţigări – porţia lor pe ulti-
mele patru luni – lângă uşă…

Deţinuţii s-au repezit ca animalele, hăme-
siţi să tragă în piept un fum de ţigară, aproape 
devorând sacul.

La un moment dat, o voce ca un muget cu-
tremură baraca. Era Grişa Piterski:

− Opriţi! Nimeni nu se atinge de ţigări. Pu-
ne-le la loc! îi dădu el unuia dintre camarazii 
săi peste mână.

Şi după ce fumătorii au adus supuşi pache-
tele cu ţigări, aruncându-le înapoi în sac, aştep-
tând ca Grişa să le împartă ca de obicei, hoţul 
în lege le zise:

− Ţigările acestea nu sunt ale noastre. Aces-
te ţigări sunt ale lui.

Şi arătă spre ghemotocul de carne şi sânge 
care zăcea lângă hârdău. 

− El le-a cerut. Lui i s-au dat. El să le îm-
partă. El să ne dea, dacă va mai voi.

Mahărul a ridicat sacul cu ţigări şi l-a aşezat 
lângă preot. Apoi s-a dezbrăcat şi de rasă:

− Dă-mi zdrenţele mele, părinte! Am omo-
rât la viaţa mea patru indivizi: un activist de 
partid care mă înjurase de mamă, un miliţian 
care trăsese în mine şi nu mă nimerise, un hoţ 
care a prădat un orfelinat din Tobolsk şi un ţâr-
covnic care vindea icoane scoase dintr-o mă-
năstire, şi de la nimeni nu mi-am cerut iertare. 
Acum vreau să te rog să mă ierţi, popo!

A zis şi s-a aşezat în genunchi, adăugând în 
şoaptă: 

− Aş vrea să te rog să ne dai câte o ţigară. 
Din ale tale. Că-s ale tale. Că n-am fumat de 
patru luni de zile, şi noi murim dacă nu fumăm. 

Părintele Ioan s-a ridicat cu greu în picioa-
re, şi-a şters faţa de sânge, a făcut semnul cru-
cii deasupra sacului cu putoare şi a îngânat cu 
greu:

− Domnului să-i mulţumim. El s-a milosti-
vit de noi.

Şi încet a împins sacul către Piterski. Acela 
a zis:

− Atenţie, e porţia noastră pentru ultimele 
patru luni de zile. Fiecare să se apropie şi să-şi 
ia ceea ce i se cuvine.

Niciodată părintele Ioan nu s-a simţit mai 
bogat. Cel de Sus îi trimisese acest sac de ţigări, 
ca un semn că nu l-a părăsit. Când deţinuţii 
prinseră să-şi aprindă ţigările, fumul ieşea prin 
crăpăturile de la uşi şi pe geamuri, înălţându-se 
drept spre cer, ca un fum de jertfă.

Apoi la ora prânzului au fost duşi în sala 
de mese: la coaja lor de pâine cleioasă şi la apa 
chioară numită ciorbă.

Părintele Ioan se aplecă deasupra gamelei 

sale: se auzea cum de durerea fizică care nu-i 
trecuse încă lacrimile îi picurau – pic! pic! – în 
lichidul acela leşios.

Aici răsună iar vocea lui Piterski: 
− Hei, popo! Fă-ţi datoria: blagosloveşte-ne 

haleala.
Abia atunci părintele Ioan observă că ni-

meni nu se atinsese de mâncare: toţi aşteptau 
rugăciunea lui.

S-a ridicat greoi în picioare: 
− Doamne, blagosloveşte mâncarea şi bău-

tura robilor tăi…
Deşi durerea îi chinuia toată fiinţa, o bucu-

rie tăinuită îl învălui. 
Imediat toţi acei delincvenţi se aruncară să-

şi soarbă leoarca din  gamele. 
Acele animale veşnic flămânde aveau să re-

cunoască mai apoi că a fost pentru prima dată, 
de când se aflau în lagăr, când se ridicară de la 
mese sătui, deşi fuseseră serviţi cu aceeaşi hra-
nă de fiecare zi.

III. Spovedania părintelui Ioan

„Mi-i dor de Tine, Doamne, ca de-o fată!”
V. Voiculescu

Într-o noapte lungă de iarnă polară părintele 
Ioan, care zăcea de mai multe luni nemişcat în 
patul său, i-a chemat pe tovarăşii lui de baracă 
să se dea mai aproape, zicându-le:

− Fraţilor, vreau să mă spovedesc. Am 
o taină, pe care nu vreau s-o iau cu mine în 
mormânt. Şi pentru că nu este aici duhovnic şi 
n-am altcuiva cui o spune, rogu-vă, ascultaţi-o, 
şi dacă veţi putea să mă iertaţi pentru păcatul 
care-l port, iertaţi-mă, că simt că ceasul meu e 
aproape. Iar dacă nu – să rămân păcătos şi tre-
clet şi pe lumea cealaltă.

Încet, baraca se îngrămădi în jurul lui.
Preotul surâse blând, pentru prima dată 

de când se afla printre ei fu văzut schiţând un 
zâmbet.

− Închisoarea mi-a amintit că sunt şi eu om, 
şi-s atotputernic, începu el. Căci am fost dese-
ori scuipat şi înjosit, dar sufletul nu mi l-a putut 
nimeni birui. Şi dacă nu era temniţa, nu ştiu de 
ce cred că Domnul nu m-ar fi recunoscut. De 
aceea am zis de zeci de ori pe zi: blagoslovită 
să fii tu, închisoare! Aici m-am convins că za-
darnic clădeşti binele lumesc, dacă el nu trece 
prin rugăciune şi renunţare…

− Lasă-te întrebat, părinte, a zis Mendels-
tam. Ce ai pe suflet şi ai vrea să laşi aici pe pă-
mânt, ca să nu te tragă povara păcatului înapoi 
când sufletul îţi va zbura  către ceruri?!

− Am refuzat să-l aduc pe Antihrist în bise-
rică, dar nu pentru asta m-a pedepsit Dumne-
zeu, ci pentru că am fost călcătorul poruncii a 
zecea. Iar omul de aceea şi e om, că n-are pute-
re de a se birui pe sine.

Se ridică în capul oaselor ca să-i cuprindă 
cu privirea pe toţi şi continuă.

− Eu, fraţilor, la viaţa mea am iubit pe ci-
neva pe care l-am urât de moarte. Eram preot 
tânăr la o mănăstire din munţi. La slujbe ve-
nea şi lume din satele din împrejurimi. Oda-
tă, la o liturghie am văzut o tânără care stătea 
postată sfidător înaintea tuturor chiar în faţa 
mea. Şi se uita numai în ochii mei. Şi aşa 
câteva duminici la rând, până am început să 
mă bâlbâi pe evangheliile din care citeam. O 
chema Efrema. Eram rănit de frumuseţea ei. 
Şi zgândărit am fost până-n inimă de ochii ei 
prăpăstioşi. Şi le-am spus într-o zi ortacilor 
de asceză că m-am îmbolnăvit şi l-am rugat 
pe alt frate să mă înlocuiască. Dar eram chiar 
bolnav: nu aveam poftă de mâncare, mă us-
cam pe picioare, aveam insomnii, oftam din 
senin şi nu ştiam ce boală e asta. Şi pe la mij-
locul liturghiei cel care ne trimite ispitele m-a 
ridicat din pat, îndemnându-mă să mă duc la 
biserică, să văd dacă e la locul ei. Şi am vă-
zut-o stând între credincioşi şi căutându-mă 
cu ochii. Şi atunci ca să-l birui pe diavolul din 
mine, căci eu în loc să chibzuiesc la Domnul 
mă prindeam în faţa icoanelor gândindu-mă 
la acea Efrema, m-am cerut la stareţ să mă 
trimită la un loc de rugăciune din alţi munţi. 

Am plecat la un metoc, unde am trăit ca o 
fiară sălbatică. Nu mâncam decât anaforă şi nu 
beam decât zăpada pe care o topeam cu buzele. 
Şi mă închinam fierbinte, zi şi noapte. 

Şi odată, pe când mă rugam Celui de Sus 
să mă ajute ca să mă înfrâng pe mine, Efrema a 
ajuns cu un frate până acolo la sihăstrie. Îl min-
ţise că e sora mea, şi-acela, om naiv, îi spusese 
unde mă aflu. 

Când am văzut-o, mă speriasem grozav. Se-
mănam cu un om electrocutat, care nu-şi poate 
dezlipi mâna de pe sârma ucigaşă.

Când fratele a intrat să se închine la icoa-
nele din schit, rămasă numai cu mine, ea mi-a 
spus:

− Părinte Ioan, vreau să te rog să mă spo-
vedeşti.

Şi când i-am pus epitrahilul  pe cap, ea a 
început să plângă sub el fără să se mai poată 
ogoi:

− Ce să fac, părinte, că te iubesc?! Nu pot 
dormi, nu pot mânca, nu am pace, de când te-
am văzut mă gândesc numai la sfinţia ta…

Atunci i-am scos epitrahilul de pe creştet, 
m-am aşezat în genunchi în faţa ei şi am bătut 
metanii, ca în faţa unei icoane, şi i-am zis cu la-
crimi în ochi:

− Efrema. Ai milă de mine. Nu mă ucide. 
Eu i-am juruit viaţa mea Domnului şi pe tine 

nu te pot iubi decât ca pe o soră întru Domnul 
nostru Iisus Hristos. Lasă-mă, sufletul şi aşa 
îmi este tulbure ca o apă în care s-au revărsat 
viiturile. Du-te în drumul tău. Eşti tânără şi fru-
moasă. Găseşte-ţi pe altcineva pe care să-l iu-
beşti ca pe bărbatul tău… Te implor să nu mă 
nenoroceşti…

Astea i-am zis şi încă altele pe care nu le 
mai ţin minte. Şi am prins amândoi să bocim, 
iar când a ieşit fratele din metoc ne-a găsit pe 
amândoi îngenuncheaţi în zăpadă, cuprinşi ca 
doi fraţi care nu s-au văzut de-un secol şi plân-
gând neogoiţi, cu lacrimile unuia amestecate cu 
ale celuilalt…

Pe urmă Efrema mi-a sărutat mâna, de-am 
simţit-o ca arsă în acel loc mai multe zile, şi a 
plecat. 

Şi din acel moment a început iadul meu.
Deschideam ceaslovul şi vedeam ochii ei.
Citeam vieţile sfinţilor, gândindu-mă la 

Efrema.
Mă închinam la icoane şi-n toate zăream 

chipul păcătoasei.
Odată am cuprins tulpina unui fag şi am 

simţit cum sângele a început să fiarbă în mine 
ca laptele pus pe foc, pentru că-mi închipui-
sem, o, suflet păcătos, că o ţin în braţe pe ea. 
Şi atunci m-am hotărât să mor.

Umbla prin munţi o haită turbată de lupi, 
care ataca oameni, spărgea stâne, sfâşia cai, 
sugruma câini. I-am auzit urletele în câteva 
nopţi pe o vale, zisă a Fagilor, apoi am dat şi 
de urmele ei. Avea o potecă pe care cobora 
din munte spre o stână din vale, căreia-i tot 
da târcoale. Şi într-o noapte cu lună am ieşit 
înaintea haitei pe trecătoare. Coborau prin ză-
pada înaltă din munte vreo douăzeci de lupi 
flămânzi şi iuţi, în frunte cu o lupoaică voini-
că. La început, când am simţit că mi se ridică 
părul măciucă în creştet, am vrut să fug, dar 
m-am gândit la Efrema şi am rămas locului. 
Lupii s-au apropiat, s-au oprit la câţiva paşi 
înaintea mea şi, simţind mirosul cărnii de om, 
m-au studiat şi m-au adulmecat o vreme, în-
tinzând nările subţiri către mine şi, ridicând 
boturile lor către lună, de le-am văzut colţii 
lor sclipind ca nişte junghiuri de oţel, apoi 
– prima s-a ferit lupoaica, iar după ea, unul 
câte unul, şi ceilalţi lupi − au croit două pârtii 
adânci prin troianul înalt dintr-o parte şi din 
alta, lunecând pe lângă locul în care mă opri-
sem stâlp cu nădejde c-aş fi putut muri fără 
păcat, şi coborând fără să se grăbească înspre 
satul din vale, toată acea haită flămândă în-
conjurându-mă cu dispreţ…

După aceea m-am rugat de Dumnezeu să-
mi dea puterea să o uit, dar şi Bunul mă pără-
sise… Şi-n această închisoare a mea de multe 
ori îmi apărea icoana ei în faţă şi iadul acesta 
în care mă mutasem mi s-a părut blând. 

Asta e taina mea, fraţilor. Şi dacă puteţi, 
rogu-vă, de mă iertaţi, a zis el, adresându-li-
se ca unor duhovnici cărora li s-a mărturisit. 
Iar dacă nu, blestemat să fiu…

Apoi a descusut atent, cu un deget pe ca-
re-l vârâse în cusătură, perna, scoţând, ascuns 
în vata ei, un capăt de lumânare, pe care l-a 
aprins, rostind cu vocea lui, tot mai stinsă:  

− Domnul şi Dumnezeul nostru Iisus 
Hristos, cu darul şi cu îndurările sale de oa-
meni, să mă ierte pe mine păcătosul şi să mă 
dezlege de toate păcatele mele, cu voie sau 
fără de voie… Amin… 

Zicând acestea, părintele Ioan a tăcut.
Mendelstam a vorbit atunci cu tonalitatea 

unui rabin:
− Doi oameni care se iubesc corectează 

ceea ce este nedesăvârşit sau rău alcătuit în 
creaţia lui Dumnezeu, părinte. În acea femeie 
ai căutat perfecţiunea dintâi, pe care a pus-o 
Cel de Sus în fiecare dintre oameni. Şi ai 
găsit-o. Dar te-ai temut ca această iubire pă-
mântească să n-o umbrească pe cealaltă, ce-
rească. Iar dragostea cea pământească tot El 
ţi-a trimis-o, să-ţi amintească că eşti om cu 
slăbiciuni şi păcate. Prin ea l-ai cunoscut şi 
mai bine pe Cel de Sus şi minunăţia lucrări-
lor sale… Iar Efrema, ea te-a modelat, ca şi 
Dumnezeul la care te rogi, fără să ştii, şi te-a 
apropiat şi mai mult de sfinţenie. Miluit să fii, 
părinte Ioan!

− Mulţumesc, fraţilor. Pentru că m-aţi as-
cultat, a zis părintele Ioan şi a amuţit. 

Cineva trecu palma prin dreptul feţei lui 
să vadă dacă mai respiră. Când lumânarea 
aproape că se topi, preotul schiţă un surâs, 
ca de-un vis pe care-l vedea numai el sau de 
o întâlnire pe care o tânji întreaga lui viaţă, 
murmurând:

− E-e-frema!
Tot atunci răsuflă o dată adânc şi, când 

sufletul i se desprinse de trup, lumânarea tre-
sări brusc, risipindu-şi lumina pe jos.

Pentru prima dată în veacul ei de baracă, 
scândurile necioplite de brad, din care erau 
făcute priciurile, dar şi podelele aşchioase, 
începuseră să emane mireasmă de tămâie şi 
când cineva trase pătura de pe geam, cerul cu 
miile lui de stele intră peste acei deţinuţi, ca-
re-şi mai amintiră o dată în acea noapte lungă 
că ei sunt oameni, oameni pe care Cel de Sus 
i-a făcut după chipul şi asemănarea Sa.

Nicolae Dabija: „tema pentru acasă”
În aceste zile la editura Princeps Edit din Iaşi a apă-

rut romanul „Tema pentru acasă” de Nicolae Da-
bija.

Naraţiunea vorbeşte despre destinul dramatic al inte-
lectualităţii basarabene de după 28 iunie 1940, personifica-
te de tânărul profesor Mihai Ulmu, arestat în timpul lecţiei 
şi întemniţat în una dintre închisorile siberiene,  şi fosta lui 
elevă Maria Răzeşu, absolventă a unui liceu din Basarabia, 
care porneşte după el, ca să-l ajute să evadeze…

Criticul Theodor Codreanu, care semnează postfaţa 
cărţii, menţionează: „… cartea se citeşte cu sufletul la 
gură”, romanul fiind „o lucrare benefică dintre poet 
şi jurnalistul experimentat, tensiunea emoţiilor con-
sonând cu notaţia precisă, aceasta, de cele mai multe 
ori, vizând esenţele, originarul”.

Iar editorul Daniel Corbu consemnează pe coperta a 
patra a volumului: „Romanul de faţă este o scriere des-
pre regăsirea de sine, un roman percutant, profund, 

despre fiinţarea în timp şi spaţiu a unui personaj 
aflat într-o situaţie tragică, dar prin biografia căruia 
poate fi recuperată o istorie. Romanul „Tema pentru 
acasă”, apropiat de profunzimea ideatică a unor au-
tori precum Dostoievski, Borges sau Bulgakov, poartă 
marca originală a unui mare prozator de limbă româ-
nă”.

Vă prezentăm un fragment din această proaspătă apa-
riţie editorială.

(fragment de roman)
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În acest an se împlinesc 650 de ani de la descălecarea 
Ţării Moldovei.

La începutul lunii octombrie, împreună cu celebrul nos-
tru naist Vasile Iovu şi cu savantul, artistul-fotograf şi omul-
enciclopedie (ne-am convins de acest lucru) Vasile Şoima-
ru, am încercat să reconstituim drumul descălecătorilor lui 
Dragoş şi Bogdan de la Valea Moldovei şi până în munţii 
Maramureşului.

Am urcat pe Valea Moldovei până în obcinile Bucovi-
nei, traversând apoi munţii Bistriţei, munţii Rodnei şi mun-
ţii Maramureşului, poposind la Mirosloveşti şi Şoimăreşti 
(comune care într-un fel l-au înfiat pe prietenul nostru Vasi-
le Şoimaru), Fălticeni (la Muzeul „Mihai Sadoveanu”, care 
conţine şi o expoziţie permanentă „Pe urmele lui Mihai Sa-
doveanu”, realizată de V. Şoimaru), pe la Humuleşti (unde a 
copilărit Ion Creangă), pe la Baia, prima capitală a Moldo-
vei de la 1359, pe la Mălini (satul în care s-a născut Nico-
lae Labiş), Războieni (unde a avut loc bătălia lui Ştefan cel 
Mare de la Valea Albă), pe la mănăstirile Voroneţ şi Gura 
Humorului (cu celebrele picturi exterioare), pe la Câmpu-
lung Moldovenesc (cu renumitul Muzeu al Lemnului), pe 
la Pojorâta de la poalele muntelui Rarău, pe la Cârlibaba, 
prima tabără a lui Bogdan dincoace de Carpaţi, pe la Cuhea 
(localitatea lui Bogdan Vodă), pe la Giuleşti (moşia lui Dra-
goş Vodă), pe la Sighet (unde a avut loc Festivalul Interna-
ţional de Poezie „Nichita Stănescu”), pe la Deseşti (comu-
na poetului Gheorghe Pârja, unde festivalul a continuat cu 
„Serile de Poezie de la Deseşti”), pe la Săpânţa (cu celebrul 
Cimitir Vesel şi cu mănăstirea de la Peri, mai veche decât 
Ţara Moldovei), pe la Slatina şi Apşa de Mijloc, comune 
româneşti din Maramureşul din Ucraina de azi ş.a. …

Întru întâi am zăbovit la Mirosloveşti şi Şoimăreşti, 
două localităţi de lângă râul Moldova, care îl au ca Cetă-
ţean de Onoare de Vasile Şoimaru. Anume prietenul nostru 
le-a sugerat oamenilor din cele două comune, de unde se 
trag strămoşii lui strămutaţi la Cornova, să scrie monogra-
fiile acestor localităţi, încărcate de istorie,  el ajutându-i şi 
cu documente descoperite în arhivele din Basarabia şi Ro-
mânia…

Primele întâlniri 
le-am avut la Mi-
rosloveşti, întâi cu 
membrii consiliului 
comunal, apoi în 
Casa de Cultură – 
cu elevi şi săteni.

Primarul Ionel 
Gospodaru (nume 
predestinat pentru 
un primar) ne-a 
spus:

− Ne era dor de 
dumneavoastră ca 
de Basarabia, mai 
înainte de a vă cu-
noaşte…

La Şoimăreşti 
mă conving că fi-
ecare localnic îl 
cunoaşte pe Vasile 
Şoimaru, parcă ar 
fi sătean de-al lor. 

Suntem invitaţi aproape în fiecare curte, să le gustăm „tul-
burelul”.

Familia de profesori Vasile şi Coca Preutu îl îmbrăţişea-
ză ca pe un fiu:

− Vasile, pune căciula mea pe cap, îi spune domnul pro-
fesor când ne surprinde ploaia, să nu răceşti…

Aici ni se arată oglinzile apelor Moldovei care curg cu 
bucăţi de cer şi cu aşchii de stânci către Marea cea Mare,  
aşa cum li s-a arătat şi voievozilor noştri dintâi.

Ne oprim apoi la Războieni.
Am scris de mai multe ori despre bătălia lui Ştefan cel 

Mare de la Valea Albă. 

Dar abia acolo, pe un deal cu arbori, crescuţi din rădă-
cinile arborilor de acum peste cinici sute de ani, am văzut 

completat tabloul acelei bă-
tălii de la 1476.

Imaginea era atât de tul-
burătore în măreţia ei, încât 
la un moment dat Vasile 
Iovu a scos naiul şi a început 
să cânte.

Cântecul se împrăştia 
peste acele locuri ca o che-
mare de buciume de peste 
veacuri.

După care a bătut clopo-

tul de la biserica ridicată de Ştefan 
cel Mare pe mormântul comun 
al celor căzuţi în lupta în care au 
murit toţi curtenii Moldovei lui.

Şi atunci a început să plouă.
O stare asemănătoare mai tră-

isem doar o singură dată în viaţă: 
când, studenţi fiind, dormiserăm 
cu Aurelian Silvestru, pe locul bă-
tăliei de la Lipnic, unde Ştefan se 
bătuse cu tătarii, şi noaptea întrea-
gă stejarii din preajmă nu-şi loveau crengile una de cealaltă, 
ci le zăngăneau.

Codrii din preajmă erau de aramă, ca-n poemele emi-
nesciene şi crângurile de scumpie înveşmântau dealurile  în 
haine tricolore.

Vasile Şoimaru se opreşte la fiecare sută de metri să facă 
poze, fără să dea ploaia la o parte sau să aştepte ca aceasta 
să se mute dincolo de orizontul perdeluit cu păduri.

Istoria poate fi  însuşită mai uşor cu ajutorul unor ima-
gini, ne zice Vasile.

Dacă ar fi existat un aparat de fotografiat sau de filmat 
pe timpul lui Ştefan cel Mare ce bogaţi am fi fost, îi spun 
acestui fotograf al marelui voievod de  peste secole.

Mi se creează impresia că munţii îi pozează: de cum 
pune la ochi aparatul de fotografiat, aceştia îşi schimbă lu-
minile…

Baia, târgul aşezat pe râul Moldova, a fost prima capita-
lă a Ţării Moldovei la 1359, ea numindu-se Moldova („ci-
vitas Moldavie”, Molda, Muldova).

Pătrundem în curtea domnească a lui Alexandru cel 
Bun, cu arbori care cresc pe ruinele măreţe.

Apoi intrăm în biserica-cetate „Sfântul Gheorghe”, cti-
torie a lui Ştefan cel Mare şi Sfânt.

Deşi e zidită din cărămidă roşie, de cinci sute de ani, i 
se spune Biserica Albă, din motiv că la momentul înălţării 
nu fusese pictată în interior.

Lângă ctitorie – un arbore bătrân plin de păsări: câte 

frunze, atâtea păsări, care cântă – ţi se pare undeva în cer, 
ca să-i placă lui Dumnezeu.

Aprindem câteva lumînări şi în biserica voievodală 
„Adormirea Maicii Domnului”, cu picturi vechi, din tim-
pul lui Petru Rareş, care o săvârşise la 15 august 1532. Pe 
pereţi sfinţii sunt orbi: toţi ca unul au ochii scoşi. Pălăma-
rul Constantin Diaconiţa ne spune că acestea au chipurile 
arse, fiind mutilate 
de năvălitori încă „de 
pe vremea lui Pătru 
Vodă”.

La Cârlibaba ză-
bovim la un Stâlp al 
descălecătorilor pe 
care citim: „anul 
de la Hristos 1359. 
Voievodul Bogdan 
descalecă din mara-

mureş aşezând prima 
lui stăpânire în aceas-
tă comună Cârliba-
ba, lăsând moştenire 
urmaşilor săi liberă 
şi înfloritoare Ţara 
moldovei”.

În centrul localităţii 
e aşezat un bust al lui 
„Bogdan Vodă (1343-
1359, 1359-1365). 
Trecând munţii ma-

ramureşului şi descălecând la Cârlibaba, Bogdan şi-a 
continuat drumul întemeind Ţara moldovei”.

Inscripţii, cu acelaşi conţinut, aveam ulterior să le mai 

citim şi pe alte monumente de dincolo de munţi: la Cuhea, 
comuna lui Bogdan Vodă şi la Giuleşti, locul de unde a por-
nit la vânătoarea de zimbri Dragoş Vodă…

Totul aici respiră is-
torie.

Totul devine mărtu-
rie la cartea trecutului.

Munţi măreţi cu 
vârful în nori, păduri 
falnice de brad şi mo-
lid, râuri repezi, obcine 
împădurite, lacuri lim-
pezi ca lacrima.

Lângă Pojorâta ur-
căm pe Rarău, cel mai 
înalt masiv din Carpaţii 
Orientali. Aici culegem 
floare de colţ şi floare 
de schinduc, care cresc 
numai pe vârfuri de 
munţi.

De pe vârful Rarău-
lui, în faţă cu o sumede-
nie de copci de lumină din care se arată soarele şi cu lumea 
la picioare, Vasile Iovu exclamă: „Numai unor spurcăciuni 
poate să nu le placă o ţară atât de frumoasă ca a noastră…”

Pojorâta mai e situată lângă doi munţi cărora localnicii 
le spun, aşa cum le-au spus şi strămoşii lor: Adam şi Eva.

Peisajul te face să crezi că lumea a luat naştere de aici.
Munţi cu sonorităţi de legendă o înconjoară: Muncel, 

Piatra Străjerului, Măgura, Rarău, Giumalău…
Ulterior, le voi spune pojorâtenilor: am impresia că, îna-

inte de a face raiul, Dumnezeu a făcut Pojorâta. Ca o „cior-
nă” pentru Paradis.

Aici Valea Moldovei se îngustează brusc.
Izvoarele ei sunt undeva dincolo de muntele Muncel.
Pe Muncel se aflau odinioară străjerii acestei părţi de 

ţară.
Din ei descinde şi neamul lui Ştefan Străjeri, cel care 

ne-a invitat la o manifestare deosebită. 
Fiul acestei comune, Ştefan Străjeri, a decis să consem-

neze aniversarea a 10-a de la apariţia celei mai importante 
publicaţii româneşti din afara României „Curentul Interna-
ţional”, care apare la Detroit, în SUA şi al cărei redactor-şef 

este, în localitatea în 
care s-a născut.

Localitatea îmbră-
cată în strai de sărbă-
toare, cu flăcăi în ha-
ine naţionale, urcaţi 
pe cai, îşi întâmpină 
oaspeţii cu tradiţio-
nala pâine şi sare, cei 
mai mulţi veniţi de 
dincolo de ocean, din 
SUA, Canada, dar şi 
din Bucovina – Va-
sile Tărâţeanu, dar şi 
din Basarabia − Va-
sile Şoimaru, Vasile 
Iovu, Nina Negru şi 
subsemnatul, dar şi 
din diverse regiuni 
ale României…

Comuna Pojorâta a fost în acele zile de început de oc-
tombrie o capitală simbolică a românilor de pretutindeni, 
care au venit să omagieze o publicaţie a lor, care reconstitu-
ie pe paginile ei o Românie Mare a culturii.

De pe 
scena Casei 
de Cultură 
am adresat 
un cuvânt 
de dor şi 
drag din 
partea Ba-
sarabiei tu-
turor celor 
prezenţi. A 
urmat Vasi-
le Şoimaru, 
care a pre-
zentat cartea 
sa „Românii 
din jurul României”. Nina Negru a vorbit despre ieromo-
nahul cărturar Iraclie Flocea, călugăr la Ţipova în perioada 
interbelică, originar din Pojorâta. Ca programul să-l încheie 
Vasile Iovu cu naiul său divin, alături de ansamblul „Cipri-
an Porumbescu” din Suceava, cu marii interpreţi Veta Biriş 
din Alba şi Marinel Petreuş din Maramureş.

După Pojorâta am trecut munţii Rodnei şi ai Maramu-
reşului, pe la Podul Descălecătorilor, ca să ajungem la Cu-
hea lui Bogdan Voievod, apoi la Giuleştii lui Dragoş Vodă, 
iar de la Sighetul Marmaţiei şi Slatina, cele două localităţi 
situate de o parte şi de alta a Tisei, devenită graniţă între 
nişte localităţi româneşti şi alte localităţi româneşti, să pu-
tem face drumul înapoi cum l-au urmat şi strămoşii noştri, 
românii lui Dragoş şi Bogdan cu 650 de ani în urmă…

O călătorie de vis, o întâlnire cu nişte locuri care îţi 
măgulesc sufletul şi-ţi înnobilează imaginaţia, care a fost 
nu numai o reconstituire a drumului descălecătorilor noştri 
dintâi, dar şi o revedere cu Legenda, o întâlnire cu Istoria.

Nicolae DABIJA 
Fotografii: Vasile ŞOimaRu

Prietenul şi consăteanul nostru de Onoa-
re conf. univ. dr. Vasile Şoimaru de la Chi-
şinău ni 1-a adus la Mirosloveşti în seara 
zilei de 29 septembrie 2009 pe marele poet 
şi patriot basarabean Nicolae Dabija. Ni-1 
promisese pentru 12 iulie, la Sărbătoarea sa-
tului, dar atunci şi-1 revendicase (cu priori-
tate, evident) Ana Blandiana la o manifesta-
re cultural-civică pe care cunoscuta poetă o 
patrona. Acum, un prilej fericit pentru noi, 
poetul se afla în drum spre un alt eveni-
ment cultural de anvergură, de la Sighetul 
Marmaţiei, unde musafirul nostru special 
urma să primească Marele Premiu al Festi-
valului Internaţional de Poezie. Tenacele 
Vasile Şoimaru a reuşit să-i croiască cele-
brului său prieten drumul astfel încât itine-
rarul călătoriei cu început la Chişinău să fie 
musai via Mirosloveşti.

Grupul de dascăli mirosloveşteni, îm-
preună cu reprezentanţi ai elevilor, prima-
rul şi consilierii locali 1-am întâmpinat pe 
poet la Primărie, într-o formaţie ad-hoc, 
înjghebată sub constrângerea timpului 
scurt dintre anunţarea evenimentului şi con-
sumarea lui.

În ce mă priveşte, citind sporadic ru-
brica sa permanentă “La est de vest” din 
Literatura şi arta şi eseurile lui Vlad Po-
hilă din BiblioPolis, multe dedicate perso-
nalităţilor demne de pana eseistului, mi-a 
fost suficient ca să-1 
percep pe Nicolae 
Dabija ca pe un in-
telectual remarcabil, 
ca pe purtătorul de 
stindard al patrioţilor 
basarabeni, mai ales 
după moartea poetului 
Grigore Vieru. Desi-
gur, mulţi ştiau asta 
mai devreme şi mai 
profund decât mine, 
dascălul de şcoală 
primară din satul de 
pe Valea Moldovei, 
aproape de uitatele 
urme ale voievozilor 
descălecători,veniţi 
din Maramureşul spre care acum călătorea 
poetul.

Mai emoţionat decât toţi cei de faţă, 
în contextul acestui moment istoric pentru 
comunitatea noastră, n-am îndrăznit să ies 
în întâmpinarea distinsului musafir. Univer-
sitarul Vasile Şoimaru mă “prezentase”(în 
lipsă) poetului ca pe un “cărturar local” - a 
confirmat-o celor de faţă chiar poetul, spre 
marea mea jenă pentru metafora la care pri-
etenul meu mai vechi recursese, cu referire 
la mine. Faptul că-mi apăruseră câteva de-
mersuri publicistice cu tematică cultura-
lă şi că am participat alături de prietenii 
noştri basarabeni cu modeste eseuri la pre-
zentările lor de carte, ori la comemorările 
dedicate lui Mihail Sadoveanu, mi-a atras 
din partea lui Vasile Şoimaru, om cu umor, 
porecle cu nuanţă intelectuală, care exced 
statutul celui vizat să le poarte, în numele 
prieteniei onorante cu autorul etichetelor 
glumeţe.

Evident că, deşi încerc o oarecare pă-
suire faţă de cel care mă tachinează pentru 
măruntele mele preocupări culturale, port 
cu disconfort aceste etichete. Povara asta 
mă apăsa mai ales în împrejurarea în care 
trebuia să mă cunoască “pe viu” maestrul 
de la Chişinău. I-am ieşit totuşi în cale, ti-
morat şi surprins de bonomia poetului, felul 
comun de a se purta cu anodinii săteni care 
îi ieşiserăm în drum, la coborârea sa din 
maşina doctorului Vasile Şoimaru. Mi-am 
reglat spontan surprinderea cu privire la 
statura sa relativ scundă, printr-o compara-
ţie, venită automat de undeva din subconşti-
ent, cu vrednicul Voievod ce-şi are sălaşul 
de veci la Putna. Aşa trebuie să fi fost clădit 
şi bravul Ştefan, mi-am zis, şi, desigur, mi-
am sfârşit eu gândul, Nicolae Dabija ar pu-
tea mânui cu vlagă sabia falnicului Domn al 
Moldovei. De fapt, o şi face. Cu un altfel de 
sabie însă: Cuvântul.

În sala Consiliului Local, unde poetul 
s-a adresat dascălilor şi consilierilor, în 
prima etapă a întâlnirii noastre, m-am sfiit 
să-i stau în preajmă. Un coleg mai autoritar 
aproape că m-a împins în vecinătatea omu-
lui de cultură, la masa ovală a consilierilor, 
element de mobilier care acum servea o 
cauză enorm mai nobilă şi care, iată, căpăta 
(conjunctural) şi patina istoriei.

Pe fundalul încăperii se derula un filmu-
leţ de prezentare a comunei, lucru remarcat 
de poet şi folosit ca suport romantic pentru 
cuvântul său către gazde. Ne-a vorbit despre 
Basarabia şi condiţia românului din această 
provincie românească sacrificată de istorie. 
Între intervenţiile celor doi distinşi însoţitori 
ai săi, unul menţionat, iar celălalt fermecă-
torul naist basarabean Vasile Iovu, îşi nota 
câte ceva, cu o economie explicabilă, în-
tr-un carneţel minuscul, cu file îngălbeni-
te fie de trecerea timpului, fie de calitatea 
modestă a materiei prime din care a rezultat 
acest element de recuzită a poetului. Însem-
nările acestea erau, probabil, suport pentru 
interpunerile sale în dialogul liber care a 
urmat în sat şi la Hanu Ancuţei, locul făcut 
celebru de Sadoveanu, aflat în vecinătatea 
comunei noastre, comună care include şi 
Verşenii copilăriei Ceahlăului literaturii ro-
mâne. Aici, la Han, unde oaspeţii noştri din 
stânga Prutului au făcut popasul de peste 
noapte şi unde câţiva dintre noi i-am însoţit 
la o cină romantică, patronată de spiritul pă-
rintelui literar al locului, “salvatorul limbii 

române în Basarabia sovietizată” (preciza-
rea aparţine poetului-oaspete), Nicolae Da-
bija a continuat să ni se dezvăluie în profun-
zimea şi frumuseţea staturii sale spirituale.

Cultura istorică a vorbitorului şi harul 
poetic, într-o îngemănare inseparabilă, au 
tăiat respiraţia auditoriului. Ne-a citit şi re-
citat în două rânduri din poeziile sale, o dată 
nouă, adulţilor, apoi elevilor, în contextul 
întâlnirii cu aceştia în Căminul Cultural. 
Mai ascultasem versuri din gura creatori-
lor, cu intonaţia aceea monotonă, inflexibilă, 
care, probabil, e o cutumă a breslei. Poetul 
Nicolae Dabija ni le-a citit (sau recitat) cu 
totul altfel: trăit, cu instrumentele unui ac-
tor autentic. Şi, mai ales, fără pic de rezer-
vă discriminatorie, dat fiind statutul cultural 
modest al celor de faţă.

Profesorul local de istorie, realizând că 
se află, categoric, în faţa unui reper în mate-
rie, şi-a dezvăluit nedumeririle sale în legă-
tură cu aleatoriul care bântuie în manualele 
de Istoria românilor din şcolile din dreapta 
Prutului. Poetul a reacţionat cu patetismul 
celui afectat adânc de sacrilegiul de a lăsa 
prezentarea istoriei neamului pe seama dile-
tanţilor, a falsificatorilor. S-a arătat revoltat 
împotriva celor care au scos legendele din 
cartea de istorie, argumentând că avem ne-
voie de legendele care clădesc şi nu de cele 
care dărâmă (făcând aluzie, spre exemplu, 

la cele care lovesc în statura europeană şi 
sacrosanctă a lui Ştefan cel Mare).

Am descoperit în poet şi creştinul cu-
minte, fără accese de habotnicie, atunci când 
ne-a dezvăluit, în context, două din revela-
ţiile sale: efectul liniştitor al Psalmilor lui 
David asupra stării sale sufleteşti de după 
moartea tatălui şi forţa premoniţiei unui vis, 
care a făcut ca masiva icoană de deasupra 
căpătâiului fiicei sale să refuze rolul anacro-
nic de ghilotină.

Ne-am despărţit de poet târziu, după 
miezul nopţii, îmbrăţişându-ne ca între 
vechi prieteni, confirmându-ni-se astfel ge-
nerozitatea celui aflat în inimile noastre încă 
înainte de a-1 cunoaşte în trup şi suflet.

Pentru cele două ipostaze ale întâlnirii 
noastre cu Poetul şi Patriotul de la Chişinău, 
cea dinainte de întâlnire şi cea de după în-
tâlnire, îi suntem recunoscători interme-
diarului acestui privilegiu puţin meritat, 
vechiului nostru prieten (vechi într-ale prie-
teniei), dr. Vasile Şoimaru.

Pe Poet îl asigurăm de adânca recunoş-
tinţă pentru onoarea de a nu ne fi ignorat 
şi de admiraţia noastră (mai mult intuitivă 
şi mai puţin clădită pe opera celui care scrie 
mai mult decât putem noi citi) pentru ceea 
ce face în toate ale sale, pentru ceea ce face 
La Est de Vest în slujba Neamului.

Si încă ceva: după ce 1-am întâlnit pe 
Poetul de la Chişinău, dorul, dorul în gene-
ral, a început să capete şi pentru noi, cei din 
Mirosloveşti, o dimensiune nouă, cea care 
răzbate din “...Doru-mi-i de dumneavoastră/ 
Ca unui zid  de-o fereastră “.

P. S. Reproduc - cu mândrie că pana 
Poetului a mângâiat, într-o adiere, şi nume-
le baştinei noastre - cuvintele autorului din 
Cartea de Onoare a satului: “De vii o dată 
la Mirosloveşti,/la apele Moldovei te în-
cearcă bucuria/ că tu, basarabeanul, singur 
nu mai eşti,/ că e cu tine toată România”.

Înv. Gheorghe PÂRlEa
mirosloveşti, iaşi

II. PE uRMElE DEScĂlEcĂtORIlOR
POEtul NIcOlAE DABIJA 

lA MIROSlOVEŞtI

Dor de ţară
Familiei Preutu Vasile şi Coca, s. 

Şoimăreşti, jud. Neamţ

Pe cărările străine
Ţară, te-am luat cu mine
Că-n iubirea mea firească
Bucuria şi durerea
Sunt în limba românească.
Ţara mea, din flori de munte
Ai coroana de pe frunte
Rădăcină de stejar
Ţi-a pus Ştefan la hotar
Şi-a scris în domnesc registru:
„Ţara mea e pân’ la Nistru!”
Ţara mea cu sânziene
Şi cu jertfe Brâncovene
N-am dorinţă mai aleasă
Ca întoarcerea acasă
În Apusul prea străin
N-aud cântec bizantin
Ţară de la Răsărit
Eşti pământul meu râvnit!

Tatiana unGuREanu,
italia, 2009

La apa Moldovei

Biserica din Peri, de lângă 
Săpânţa, menţionată în anale-
le istorie înainte de 1359

Vasile Iovu cântă 
pentru familia Preutu 
din Şoimăreşti

Un insemn pe locul bătăliei de la Valea Albă

Ruinele Curţii Domneşti de la Baia, ri-
dicată de Alexandru cel Bun

Biserica “Sf. Gheorghe” de la Baia

Stâlpul Descălecători-
lor de la Cârlibaba

Spre Stâlpul 
Descălecătorilor

Podul Descălecătorilor

Vasile Iovu încântă Pojorâta

Ştefan Străjeri şi primarul Bogdan Co-
dreanu deschizând manifestarea dedicată 
revistei “Curentul internaţional”

La Mănăstirea Voroneţ
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Anul 1359 este remarcabil pentru neamul ro-
mânesc prin faptul că anume în acest an al epocii 
medievale apare cel de al doilea stat românesc in-
dependent – Ţara Moldovei –, primul fiind Ţara 
Românească (Valahia), apărut la 1330. În acest an, 
conform surselor istorice, „fostul voievod de Mara-
mureş” şi „noster infidelis”, adică rebelul Bogdan, 
cu rudele şi apropiaţii săi, trece munţii, coboară prin 
obcinele Bucovinei de astăzi, spre Baia de pe apa 
rîului Moldova, îl alungă pe Balc, fiul lui Sas şi ne-
potul lui Dragoş, care era fidel regelui ungar, se de-
clară independent şi de sine stătător.

Regalitatea ungară, simţindu-se ofensată, trimi-
te oşti pentru a pune la respect voievodul răzvrătit, 
însă suferind o înfrîngere totală, este nevoită de a 
recunoaşte neatîrnarea noului cnezat - Ţara Moldo-
vei, a cărei denumire arată că statul nou-apărut se 
afla în bazinul rîului Moldova, cu centrul la Baia, 
aşezată pe acest rîu.

Interesul nostru ar fi: dar ce a fost în această par-
te a vechii Dacii pînă la descălecatul lui Bogdan?

În această privinţă sursele istorice sunt cam zgîr-
cite, nu există o cronică bine conturată şi cronologic 
structurată. 

Şi totuşi, există unele informaţii, fie şi tangen-
ţiale, referitoare la teritoriul cuprins între Carpaţii 
Orientali, Nistru şi Marea Neagră, precum şi despre 
locuitorii acestor locuri. Le dăm citire. 

1. Geografia universală HUDUD-AL-ALAM 
(„Hotarele lumii” după „Tradiţia istorică despre 
întemeierea Statelor Româneşti”, Gh. Brătianu, 
Chişinău, 1991) 

Renumitul istoric şi martir Gheorghe Brătia-
nu scrie, după geograful afgan: „ţara locuită de 
madjgharî se mărgineste la răsărit cu munţi, la apus 
şi miazănoapte cu ţinuturi locuite de Rus, miazăzi 
cu neamul creştin V.n.nd.r., care sunt oameni slabi 
şi sărmani, lipsiţi de averi. Mirvăt sunt vecini cu 
munţii V.n.nd.r. şi se întind de la ei pînă în ţara pe-
cenegilor şi la Marea Neagră ”

„Hotarele lumii” a fost scrisă în Afganistan la 
982 (era noastră).

2. „Podoaba istoriilor”, scrisă de geogra-
ful persan GARDÎZÎ la 1094 în nord-estul Persiei 
(după GH. Brătianu, Tradiţia istorică despre înte-
meierea Statelor Româneşti, Chişinău, 1991)

În lucrarea sa persanul Gardâzî este mult mai 
amănunţit: „Ţara lor - scrie el despre madjgharî, - este 
aproape de Marea Rum, spre care curg două mari râ-
uri, iar madjgharî trăiesc între aceste două râuri, iar 
cînd vine iarna, cei ce se depărtaseră se întorc spre 
acest râu şi petrec iarna acolo. Ei sunt pescari şi se 
hrănesc cu peşte. În ce priveşte fluviul care e la stîn-
ga lor, trebuie să spunem că în direcţia slavilor e un 
neam de rum ai cărui membri sunt creştini. Sunt nu-
miţi N.nd.r. Ei sunt mai numeroşi, dar mai slabi decît 
madjgharî. Dintre cele două rîuri mai sus numite, unul 
se cheamă Atil, iar celălalt Duba, iar cînd madjgharî 
stau pe ţărm, ei văd pe N.nd.rieni. Deasupra acestora, 
pe malul rîului este un munte mare şi o apă izvorăş-
te din el, şi curge pe povîrnişul său. În dosul acestui 
munte aflăm un neam creştin numit M. rdât”.

3. „Letopiseţul rusesc” (după S.M.Soloviov. 
Moscova, 1989)

Pag. 109. Citim: „în acest an (1159) Iziaslav Da-
vîdovici a început lupta asupra lui Iaroslav Halici, 
căutînd o voloste pentru vărul său Ivan Rostislavici, 
mai poreclit Berladnik”.

Istoricul S.M. Soloviov aduce următoatea lămu-
rire: „Berladnik de la oraşul Berlad, în actuala Ba-
sarabie, unde se scurge tot felul de adunătură (rus. 
„sbrod”), tot acolo şi cnejii izgoniţi îşi găsesc adă-
post şi drujine viteze”.

Pag. 114. Referitor la o sfadă apărută în 1174 
între cneazul Andrei şi fiii lui Rostislav: Riurik, 
Davîd şi Msteslav, citim: „Nu umblaţi - se adresa 
cneazul Andrei - în partea mea şi plecaţi, tu, Riurik, 
în Smolensk la fratele tău, în moşia tatălui tău; da 
tu, Davîd, pleacă la Berlad, nu-ţi îngădui ţie să te 
afli în Ţara Rusească; dar ţie, Msteslav, la fel, nu-ţi 
îngădui a te afla în Ţara Rusească: de la tine totul 
s-a început”.

Pag. 150. S.M. Soloviov, descriind prima luptă 
de la 1224 a cneazului de Kiev Msteslav cu tăta-
rii, aminteşte că „Erau aici cu el brodnicii „bătrîni” 
(rus. starîe) cu voievodul lor Ploschineu”.

4. Cronica lui Thomas Tuscus
Cronicarul Tuscus printre războaiele purtate de 

către regele Boemiei şi Moraviei PREMYSL OTO-
KAR al II-lea descrie şi bătălia pierdută de el pe 
cîmpul de la Marchfeld şi ruşinoasa pace încheiată 
la Viena la 21 noiembrie 1276.

Însă ambiţiosul Otokar încearcă să rupă trata-
tul de pace ce-i fusese impus şi în prima jumătate 
a anului 1277 pregăteşte o nouă luptă, căutînd de 
data aceasta sprijin la principii germani şi chemînd 
în ajutor pe „BRUTENOS ET INFIDELIS” (bruteni 
şi necredincioşi). Dar în zadar aştepta Otokar ajuto-
rul brutenilor. El nu avea sa vină, deoarece la acea 
vreme brutenii se încăieraseră în lupte cu valahii, şi 
regele ceh este silit a doua oară să încheie o nouă 
pace, de data aceasta la 6 mai 1277.

La prima vedere, s-ar părea că informaţiile din 
textele prezentate nu au nimic comun între ele. Dar 
aceasta doar la prima vedere. Studiind textele date 
mai aprofundat, vom constata că informaţiile re-
spective se referă la unul şi acelaşi teritoriu, locuit 
de unul şi acelaşi popor.

Geografii afgan şi persan care au vizitat şi au 
descris aşezarea poporului ungar de la sfîrşitul se-
colelor X (a. 982) şi XI (a. 1094) aşază pe aceştia 
înte două rîuri mari ce curg spre Marea Neagră sau 
Marea Rum (după GARDÂZI). Unul din rîuri se 
numeşte Duba (indiscutabil că vorba este despre 
Dunăre), iar celălalt, ce se află la stînga (după cur-
sul apei), se numeşte Atil. Probabil că rîul Atil ar fi 
fost denumirea de astăzi a rîului Tisa sau, cel mult, 
a rîului Mureş. Ţara ungurilor se mărginea la apus 
şi miazănoapte cu ţinuturi locuite de Rus, adică la 
apus de cehi şi slovaci, iar la miazănoapte de sla-
vii din cnezatele ruseşti. La miazăzi, pe malul stîng 
al rîului Atil (Tisa sau Mureş), locuia un neam de 
rum (români), care era destul de numeros, dar slabi 
şi mai sărmani decît ungurii. Este indiscutabil că in-
formaţia dată se referă la valahii din Ardeal. Acest 
neam de rum mai este atestat cu nişte denumiri 
enigmatice ca: V.n.nd.r (după geograful afgan) şi 
N.nd.r (după GARDÎZÎ). Cu acelaşi nume este nu-
mit şi muntele de pe povîrnişul căruia curge o apă . 
În dosul (de cealaltă parte) acestui munte locuia un 
neam creştin ce se întindea de la acest munte pînă în 
ţara pecenegilor şi la Marea Neagră. Se numea acel 
popor „Mirvăt” (după geograful afgan), iar persanul 
GÂRDÎZÎ îl atestă cu enigmaticul nume „M. rdât”.

Este clar că muntele V.n.nd.r sau N.nd.r. repre-
zintă Carpaţii Orientali.

Actualizînd localizarea acestui popor, am con-
stata următoarele: poporul M. rdât (sau Mirvăt) lo-
cuia de la poalele Carpaţilor Orientali pînă la rîurile 
Nistru sau Bug (ţara pecenegilor) şi ţărmul de nord 
al Mării Negre, adică în hotarele viitorului stat feu-
dal Ţara Moldovei. 

În aceeaşi perioadă, doar cu şase decenii mai tîr-
ziu (aa. 1159, 1174), „Letopiseţul rusesc” aminteşte 
de or. Berlad (Bârlad), ce se afla la sud de cnezatul 
Halici şi unde cnejii ruşi izgoniţi îşi găseau adăpost, 
dar şi îşi recrutau drujine viteze, cu care îşi recăpă-
tau domniile pierdute. Din informaţia dată putem 
concluziona că Bârladul era un oraş-cetate, unde îşi 
avea reşedinţa un oarecare demnitar, de alt fel, la 
cine ar fi putut apela izgoniţii cneji, dar şi un centru 
economic, un fel de tîrg „unde se scurgeau diferită 
lume”, care şi serveau drept mercenari, pentru alcă-
tuirea drujinelor (cetelor) de viteji. La fel, cu certi-
tudine putem afirma că Bârladul era centrul admi-
nistrativ şi economic al poporului atestat de GAR-
DÎZÎ cu numele „M. rdât”. 

Tot în „Letopiseţul rusesc” întîlnim şi informa-
ţia dspre „brodniki starîe”, adică despre enigmaticii 
brodnici, pe care istoriografia nici pînă astăzi nu-i 
poate localiza într-un anumit teritoriu. Referitor la 
calificativul „Starîi”, sunt convins că nu ar trebui 
să fie tradus ca „bătrîni”, or, nu putea cneazul de 
Kiev să angajeze la luptă cu tătarii necunoscuţi pînă 

atunci nişte bătrîni ramoliţi. Probabil că vorba era 
despre nişte brodnici fie de un rit mai vechi,  fie de 
o provenienţă etnică mai anterioară. Informaţia re-
spectivă ne prezintă „brodnicii vechi” ca un popor 
organizat statal, în fruntea căruia se afla un voievod 
(voievodul Ploschineu).

„Letopiseţul rusesc” nu concretizează locul de 
vieţuire a brodnicilor, însă istoricul S.M. Soloviov 
parcă ar face o aluzie cum că aceşti brodnici ar fi 

aceiaşi oşteni recrutaţi din „Vseakii sbrod” ce se 
adunau la Bârlad, adică aceiaşi mercenari care con-
stituiau drujinele viteze.

Nu mai puţin intrigantă şi enigmatică este şi in-
formaţia lui Tuscus despre încăierarea valahilor cu 
„Brutenos şi infideles”, de la 1277. Aceşti „brutenos 
şi infideles” sunt la fel de enigmatici ca şi brodnicii 
din cronicile ruseşti. Unii istorici ar crede că ei sunt 
„ruteni” (adică ruşi), alţii ar presupune că sunt „pru-
teni” (locuitori de pe r. Prut). Alte izvoare istorice 
confundă „Brutenos” cu „pruteni păgîni” (prusacii 
păgîni) sau chiar cu „cruciferi pruteni”, adică cava-
lerii teutoni.

Însă, dacă am accepta că cuvîntul „brutenos” din 
Cronica lui Thomas Tuscus trebuia scris drept „bro-
denos”, adică „brodeni”, atunci toate ar putea sta la 
locul lor. Brodenii nu sunt altcineva decît brodnicii 
de la Bârlad, iar „infideles”, adică „necredincioşii”, 
fie că erau de altă religie, fie că, am putea presupu-
ne, erau valahii din Ardeal, care, nedorind a se afla 
în supuşenia coroanei maghiare, treceau Carpaţii, 
„scurgîndu-se spre Bîrlad”. În acest caz uşor poate 
fi lămurit sensul „brodnicilor vechi”, acceptînd că 
„brodnicii recenţi” erau valahii transfugi din Arde-
al şi care cu o anumită satisfacţie s-ar fi încadrat în 
rîndurile celora ce trebuiau să acorde ajutor militar 
regelui Otokar în lupta sa cu regele Ungariei, care 
era principala pricină a refugiului lor.

Conform lui Tuscus valahii nu au avut o luptă 
cu „brodenii şi necredincioşii” după tradiţiile ace-
lor timpuri: într-o zi anumită pe un cîmp anumit. Să 
ne amintim de luptele date pe cîmpurile: Kulikovo, 
Kosovo, Marchfeld etc.

 În cazul nostru, avem însă o încăierare, adică nu 
o luptă frontală, ci o hărţuire, nişte atacuri scurte şi re-
petate cu scopul de a le împiedica înaintarea, cu alte 
cuvinte, vorba este de o hărţuială, un fel de vînătoare. 

Şi dacă lucrurile stau anume aşa, de ce nu am 
accepta că Tuscus descria evenimentele reale, care 
ar fi putut sta la baza legendarei vînători a lui Dra-
goş, voievod de Maramureş, care, urmărind un zim-
bru (bour), coboară Carpaţii, ajungînd în Cîmpia 
Moldovei. 

Legendara vînătoare a tînărului şi „mîndrului 
ca un soare” Dragoş coincide de minune şi în timp. 
Lupta dintre valahi şi brodnicii de prin părţile Bîr-
ladului a avut loc la 1277, iar descălecatul lui Bog-
dan întemeietorul este atestat cu anul 1359, adică 
cu 82 de ani mai tîrziu, cînd în cetatea Baia a lui 
Dragoş domnea un nepot de al său – Balc.

O altă teză nu mai puţin năstruşnică ar fi ideea 
de a presupune că Dragoş la acea vînătoare urmă-
rea nu un zimbru „în carne şi oase”, ci un zimbru 
improvizat, mai bine zis, un cap de bour purtat de 
brodnici într-o lance sau poate acel „cap de bour” 
se contura pe steagurile de luptă ale brodnicilor.

La fel, am putea presupune că, cu scopul de 
a cîştiga simpatia şi bunăvoinţa localnicilor, sau 
poate chiar şi în urma unui tratat de bună vecinăta-
te, Bogdan a acceptat „capul de bour” drept steag 
de luptă. Dar şi ca stemă de voievodat. 

Or, este ştiut că în lupta pentru neatîrnare Bog-
dan a fost ajutat de populaţia autohtonă, reprezen-
tată de aceiaşi „infideles”, adică valahii-transfugi 
din Ardeal şi brodnicii locali, care ardeau de do-
rinţa de a fi independenţi de coroana maghiară. 
La fel poate fi lămurit şi faptul că numai trei de-
cenii au fost necesare Muşatinilor pentru a extinde 
(fără lupte) Ţara Moldovei „de la munţi şi pînă la 
mare”. 

Nesoluţionat rămîne numele atestat de GAR-
DÂZÎ - „M. rdât”, atribuit „neamului creştin” ce 
locuia în ţinuturi şi pe care mai sus l-am atribuit 
brodnicilor. 

Pentru rezolvarea acestei enigme, vom apela la 
E. Petrovici, distins specialist în studierea limbilor 
slave, care a activat în prima jumătate a sec. XX 
la Universitatea din Cluj-Sibiu, care afirma că la 
slavii balcanici, aromâni, meglenoromâni şi istro-
români nu există (cu mici excepţii) palatalizarea 
dentalelor. 

NOTĂ: 1. Dentale sunt consoanele la rostirea 
cărora vîrful limbii se sprijină pe dinţi (ex. D; L; 
M; T etc.).

2. Palatalizarea este fenomenul (mecanismul) 
fonetic cînd sunetele (vocalele) „E” şi „I” palata-
lizează (înnobilează, „înmoaie”) consoanele prece-
dente (Di; Le; Mi; Ti).

Persanul GARDÎZÎ, care în drum spre 
„madjgharî”, întîlnind un popor din împrejurimile 
Bîrladului, ar fi întrebat: „Cine sunteţi?” Răspun-
sul a fost destul de laconic „M. rdât”. 

Dacă am aplica fenomenul palatalizării, descris 
mai sus, dar şi cel al epentezei, adică fenomenul 
intercalării unui sunet nou în mijlocul unui cuvînt, 
cu scopul uşurării pronunţiei acestuia, am avea ur-
mătoarea metarmofoză a enigmei „M. rdât”: 

1. prima componentă „M” cu „punct” ar trebui 
citită (subînţeleasă) drept „Mi” sau „Mî”, ceea ce 
în limba veche slavă sau poate chiar şi protoslavă 
însemna „noi” (persoana întîi, plural);

2. Cît priveşte cea de a doua componentă 
„rdât”, apoi în faţa (înaintea) sunetului tare (aspru) 
„r” ar fi fost rostit şi sunetul „mut” „b”, adică bîr-
lădenii ar fi rostit „brdât”, GARDÎZÎ, însă, a fixat-
„rdât”;

3. Dacă am supune palatalizării dentalele „d” 
şi „t”, atunci slavii din cnezatele ruse ar fi rostit 
„brditi”, iar pentru o mai uşoară pronunţare s-ar fi 
introdus între şirul de consoane „brd” sunetul „o”, 
după primele două „br”.

În întregime „M. rdât”, atestat de GARDÎZÎ, 
pentru alte popoare vecine cu aceştia s-ar fi rostit 
„Mî broditi”, adică „Noi suntem broditi”, sau bro-
deni.

Denumirea de „broditi” ar fi nu de la verbul 
„broditi”, adică a rătăci, sau a umbla fără rost. În 
acele vremuri „umblatul fără rost” era un non-sens. 
Presupun că „broditi” – provenea de la cuvîntul 
slavon „brod”, ceea ce însemna „vas” sau „luntre”. 
Deci, „broditi” avea sensul de a lucra cu „brod”-a 
sau „brod”-ul, adică de „a luntri”, „a vîsli”, cu sens 
de a rătăci prin stufăriş şi păpuriş cu scopul de a 
prinde peşte. Cu alte cuvinte, putem spune că bro-
denii, sau brodnicii, erau un neam creştin şi seden-

tar, care se ocupa cu pescăritul. 
Descifrarea celuilalt nume enigmatic, „Mir-

văt”, ar putea fi următoarea: pentru început cuvîn-
tul „Mirvăt” trebuie divizat în două cuvinte „Mi” 
şi „rvăt”. Ambele cuvinte sunt de origine slavonă 
sau, poate, chiar protoslavă.

Prima componentă, „Mi” sau „Mî”, are înţe-
lesul de „NOI” - pronume propriu, persoana întîi, 
plural. Al doilea cuvînt, „rvăt”, este pluralul cuvîn-
tului slavon „ХРЪВАТИНЪ”, care la plural sună 
„ХРЪВАТЕ”. Vorba este despre „croat” sau „ar-
vat”, care în acel îndepărtat an - 982 - ar fi fost 
rostit „XРВЭТ”, sunetul „h”, bineînţeles, ar fi fost 
„surd”, aproape nedesluşit, ceea ce a şi fixat geo-
graful afgan „rvăt” şi, unindu-l cu „Mî”, a şi scris 
în geografia sa „Mirvăt”, ceea ce însemna: la între-
barea „Cine sunteţi?”, răspunsul a fost „Noi sun-
tem arvaţi” sau „Noi suntem croaţi”. 

Istoriografia, mai cu seamă cea rusă, atestă în 
secolele IX-XI după Cristos că teritoriul dintre 
Carpaţii Orientali şi Nistru era locuit de „croaţii 
albi”, adică croaţii liberi.

Un secol mai tîrziu aceşti croaţi liberi, paşnici 
şi creştini, vor fi atestaţi de GARDÎZÎ ca „brod-
nici” (rdât). 

Intuitiv, aş presupune că urmele acelor brodnici 
ar trebui căutate în cultura huţulilor, care sunt un 
fel de slavoni, dar nu sunt nici ruteni, nici ruşi, nici 
slovaci etc.

Din cele expuse, am putea trage unica şi veridi-
ca concluzie, că geografii afgan şi persan, precum 
şi cronica rusă şi cea a lui Thomas Tuscus atestau 
în teritoriul dintre Carpaţi, Nistru şi Marea Neagră 
unul şi acelaşi popor - brodnicii sau brodenii.

Concluzii finale
1. Moldova de pînă la descălecatul lui Bogdan 

nu era un teritoriu pustiu, ci era populată de un po-
por ce se extindea de la Carpaţii Orientali pînă la 
Nistru (ţara pecenejilor) şi Marea Neagră.

2. Acest popor era de origine creştină, a cărui 
ocupaţia principală era pescuitul. După originea sa 
etnică, poporul dat avea două componente: „brod-
nicii vechi” de origine protoslavă (slavi balcanici) 
sau poate chiar şi daco-moesică; şi „infideles” (ne-
credincioşi) de origine neolatină, care erau valahii 
(români) ce fugeau din părţile Ardealului, nefiind 
de acord cu supremaţia maghiară, dar şi cu influ-
enţa crescîndă a bisericii catolice.

3. Acest popor avea o oarecare orînduire statală, 
în fruntea sa se afla un voievod. Centrul său admi-
nistrativ, dar şi economic, era Bârladul, aşezat pe 
rîul cu acelaşi nume, în împrejurimile căruia sunt 
o mulţime de rîuri şi rîuleţe, care pe vremuri erau 
pline cu peşte, în apele cărora localnicii „brodeau” 
(pluteau) cu „brodele” (luntrele), adică pescuiau.

4. Unii viteji din acest teritoriu au încercat în 
primăvara lui 1277 să dea ajutor militar regelui 
ceh Otokar al II-lea, care se războia cu regele Un-
gariei, dar nu au reuşit, deoarece, la porunca ace-
luiaşi rege ungar, valahii din Ardeal s-au prins în 
luptă cu „brutenos et infedeles”, adică cu brodnicii 
şi valahii-transfugi. Această încăierare ar putea sta 
la baza vînătorii legendare a lui Dragoş-Vodă, care 
a avut loc cam în acelaşi timp şi în aceleaşi împre-
jurări şi locuri.

5. Băştinaşii acestor locuri au salutat cu o anu-
mită satisfacţie descălecatul lui Bogdan, acordîn-
du-i ajutorul necesar în lupta sa cu oştile ungureşti, 
dar şi la întregirea statului - Ţara Moldovei -, al 
cărui voievod, Roman, la 1394 (doar după 35 de 
ani de la descălecat) se va intitula „Voievod mol-
dovean şi moştenitor a toată Ţara Românească de 
la munţi pînă la ţărmul mării”.

Aş vrea să atrag atenţia asupra elementului 
„Ţara Românească” din titulatura acestui Roman, 
care nu confunda Ţara Moldovei cu Ţara Româ-
nească (Valahia), ci, dimpotrivă, accentua că Ţara 
Moldovei tot ţară românească este.

ion PERCiun,
or. Rezina

Moldova pînă la descălecat sau despre soluţionarea enigmei lui GARDÎZÎ

Este dificil să 
găseşti azi 

timp pentru a lectura 
cărţi voluminoase. 
Cu atât mai dificil e 
să găseşti timp pen-
tru a le scrie. Înşişi 
scriitorii se strădu-
iesc să-şi ajusteze 
creaţia aflată şi ea 

„sub vremi” la exigenţele secolului viteze-
lor, s-o prezinte cititorului într-o formă cât 
mai concentrată, limitându-se, de regulă, 
la volume de poezii, proze scurte, nuvele, 
povestiri, eseuri etc. cuprinse între 100, ma-
ximum 200 de pagini. Nu mai zic de roma-
nele-fluvii, rămase să zacă pe rafturile bibli-
otecilor, în mileniul de care ne-am despărţit 
deja de un deceniu. Să scrii astăzi o carte de 
630 de pagini, pe care cititorul s-o soarbă ca 
pe o băutură magică, de care să nu se dezli-
pească până nu încheie lectura, detaşându-
se şi uitând cu desăvârşire de cotidian, - iată 
o mare izbândă pentru un autor contempo-
ran. Nu oricărui scriitor îi reuşeşte să fie 
extrem de meticulos în creaţie, asemenea 
savantului, căruia nu-i scapă nimic din rigo-
rile unei monografii ştiinţifice şi, în acelaşi 
timp, să fie extrem de captivant, împletind 
cu prudenţă stilul sobru şi zborul gândului 
până pe culmile unei imaginaţii luxuriante.

După lectura volumului „Cartea jocuri-
lor olimpice” de Efim Josanu, am exclamat 
cu bucuria revelaţiei: O carte la superlativ! 
Nu cred că altcineva în R. Moldova ar fi 
putut executa eclatant, cu maximă compe-
tenţă şi cu totală dăruire travaliul de 630 de 
pagini de cronici, portrete, reflecţii despre 
jocurile olimpice, de la începuturile acesto-
ra şi până în prezent.

Cartea e structurată pe capitole, care cu-
prind cele 29 de ediţii ale jocurilor olimpice, 

începând cu reluarea lor la Atena, în 1896, 
şi încheind cu cele de la Beijing, din 2008. 
Dar, până la capitolele propriu-zise, autorul 
face o digresiune în trecutul antic, intitulată 
simplu „Începuturile”. Pe cât de pertinen-
tă, pe atât de bogată în conţinut. „Demult, 
foarte demult, în munţii frumoşi ai Eladei, 
nemuritorii zei au pus la cale întreceri...” 
Aşa începe cartea. Înşelător început pentru 
cei care vor crede că accentele sunt puse 
pe legende. Deşi, cu tot farmecul lor, şi ele, 
legendele, îşi găsesc locul în carte, rigoarea 
savantă dă tonul întregului volum. Stricta 
cronologie istorică, bogatul CV al fiecărei 
ediţii a jocurilor olimpice, conţinând ţările 
participante, numărul participanţilor, nu-
mărul probelor de concurs, data ceremoniei 
inaugurale şi a celei de închidere, numele 
celui care a avut onoarea de a deschide ofi-
cial ediţia, numele sportivului care a aprins 
flacăra olimpică şi al celui care a pronunţat 
jurământul olimpic, mascota J.O., poze cu 
aversul şi reversul medaliilor, clasamentul 
acestora pe ţări, momentele cele mai sem-
nificative ale jocurilor, - toate acestea i-au 
solicitat autorului un impresionant efort, 
precum şi o meticulozitate enciclopedică. 
Cu atât mai mare deliciul cititorilor iubitori 
de sport, dar şi al celor care îl practică.

Martor ocular al mai multor olimpia-
de, campionate mondiale, întruniri sportive 
amicale etc., Efim Josanu este pătruns total-
mente de o pasiune profundă pentru sport, 
dar, mai ales, de admiraţie şi dragoste pen-
tru sportivi, pentru oamenii care îşi sacrifică 
de cele mai multe ori copilăria, tinereţea şi 

poate chiar viaţa din dorinţa de a „ancora în 
absolut”. El ne informează detaliat despre 
destinele campionilor olimpici (şi nu numai 
ale campionilor) nu doar până în momentele 
de maxim triumf, ci şi după ce luminile re-
flectoarelor de pe stadioane se sting pentru 
totdeauna în viaţa lor. Destine captivante, 
care în multe cazuri se „lipesc” de memorie 
şi ne ajută să învingem obstacole ce ni se 
par insurmontabile. 

Deşi Efim Josanu recunoaşte că, dintre 
toate genurile sportive, atletismul îl fasci-
nează cel mai mult, atunci când scrie despre 
ciclism, nataţie, gimnastică..., ai impresia 
că anume acestea sunt pasiunile cele mai 
mari ale autorului. Din copilărie şi până în 
prezent gimnastica, alături de patinajul ar-
tistic, mi-au produs întotdeauna stări de be-
atitudine şi de veritabile delectări estetice. 
Tocmai din acest motiv relatările privitoare 
la gimnastică din „Cartea jocurilor olimpi-
ce” le-am citit cu cel mai mare interes. Cum 
să-l cred pe autor că atletismul este genul 
lui preferat, când iată ce gânduri îmbrăcate 
în cuvinte – omagiu găseşte dânsul pentru 
gimnastică: „Gimnastica e sportul, deseori 
asemănat cu bolta plină de stele. Sau poa-
te mai degrabă o lume a stelelor proiectate 
în semicrepuscularul unui spaţiu vrăjit... 
Unele strălucesc cu puterea constantă, alte-
le pulsează orbitor, urmate apoi de stingeri 
neaşteptate şi reveniri tot atât de surprinză-
toare, în locul unde se lăsase bezna... Sunt 
stele mici, cu sclipiri zvâcnitoare, abia vizi-
bile, nişte pâlpâiri încărcate de energii mis-
terioase, licurici împrăştiaţi pe pânza unui 

univers luminos şi plin de taine... Nu-i aşa? 
Fără aceste mici lumini rătăcitoare, bolta 
şi-ar pierde din farmec. Dar toate la un loc, 
atunci când începe jocul mişcărilor pe pla-
tou, priveliştea ne captivează, reîntorcând 
în fiinţa noastră, panicată de anxietăţi, acea 
senzaţie uluitoare de trăire intensă a frumu-
seţii şi armoniei unitare, care ne redă brusc 
liniştea pierdută”.

Cuvinte asemănătoare Efim Josanu are 
şi pentru celelalte genuri sportive, fapt care 
relevă complexitatea preferinţelor eleva-
tului narator. În genere, din dragoste pen-
tru sportivi, autorul îi „alintă” cu epitete 
şi comparaţii dintre cele mai plastice: „O 
rândunică în zbor” (Olga Korbut), „Cio-
cârlia noastră în pisc astral” (Lia Manoliu), 
„Gazela neagră” (Vilma Rudolf), „O legen-
dă în viaţă” (Jesse Owens), „Finlandezul 
zburător” (Lasse Viren)... Iar despre Nadia 
Comăneci autorul scoate din bogata-i arhi-
vă şi ne pune la dispoziţie fragmentele cele 
mai tulburătoare din presa Olimpiadei de la 
Montreal (1976): „Această micuţă de 14 ani 
a demonstrat că pe pământ există perfecţi-
une. Ea a dat tuturor sportivilor o lecţie de 
hotărâre, de perseverenţă în muncă, de că-
utare a absolutului şi, mai ales, o înţeleaptă 
lecţie de modestie” (Journal de Montreal), 
„Evoluţia ei este atât de strălucitoare, în-
cât te înfioară” (New York Times), „Punând 
aripi corpului său suplu, Nadia Comăneci 
a transformat Olimpiada într-un zâmbet de 
copil, deschizând noi ritmuri plastice corpu-
lui uman pe care l-a scos din realitatea con-
sacrată şi l-a îmbrăcat într-o legendă atrăgă-

toare”. (Catemirimi, Grecia).
Sportivilor din RSSM, apoi celor din 

Republica Moldova Efim Josanu le dedică 
cele mai palpitante pagini. Fraţii gemeni 
Mihai şi Ilie Buiuc, Stela Zaharova, Larisa 
Popova, Igor Dobrovolschi, Timofei Screa-
bin, Iuri Başkatov, Serghei Marcoci, Valen-
tin Guţu, Tudor Casapu, Oleg Moldovan, 
Natalia Valeeva, Octavian Ţâcu, Vadim Va-
carciuc, Nicolae Juravschi, Vitalie Gruşac, 
Veaceslav Gojan... Speranţe, clipe de tri-
umf, fericire, decepţie, descurajare, - peste 
toate aceste sentimente planează cel de dra-
goste al autorului pentru sportivii pământu-
lui nostru. De asemenea, acelaşi sentiment 
îl încearcă pe Efim Josanu şi atunci când 
vorbeşte despre cronicarii olimpici, despre 
cei de la care a învăţat, precum şi despre cei 
în care investeşte speranţe. Lor, cronicari-
lor sportivi, autorul le consacră un paragraf 
aparte.

Cei interesaţi de sport vor găsi la fina-
lul cărţii o extrem de utilă microenciclo-
pedie, care îi inserează pe toţi participan-
ţii din RSSM şi RM la Jocurile Olimpice, 
începând cu Roma (1960) şi încheind cu 
Beijing (2008); naţiunile şi codurile olim-
pice, exhaustiva casetă tehnică a Jocurilor 
Olimpice, bibliografia selectivă, precum şi 
fişierul biografic al autorului. Înainte însă 
de această microenciclopedie autorul scrie 
un emoţionant „În loc de epilog”. În această 
tulburătoare postfaţă Efim Josanu îşi împăr-
tăşeşte îngrijorarea, dar şi vaga speranţă că 
relele care se întâmplă astăzi în sport încă 
ar putea fi înlăturate. Iată despre ce fel de 
temeri este vorba: „Astfel, într-un moment 
nici nu ne-am dat seama că, de fapt, sportul 
a încetat să existe în normalitate, că a făcut 
un salt dincolo de performanţa naturală. 
Sportul s-a întrecut pe sine şi „obosit”, eu-
femistic vorbind, a început să recurgă la şo-

ticării far-
maceutice, 
obişnuin-
du-se tot 
mai mult 
cu mediul 
medica-
lizat. Aşa 
apare cam 
spre sfâr-
şitul dece-
niului V 
problema 
dopajului, 
care este, 
de fapt, fa-
ţeta ascunsă a afacerii.

Începem să bănuim că trăim într-o lume 
înghesuită în celule şi fără vizetă. Adevărul 
trist e că obţinerea rezultatului, cum spun 
francezii, e vânată în detrimentul sănătăţii şi 
al echilibrului moştenit de spirit şi corp... 

Dacă sportul încetează de a fi joc, nu 
mai este sport. Creaturi ludice prin definiţie 
şi fiinţe care au pierdut dimensiunile adevă-
rate ale jocului, noi, oamenii, trăim azi vre-
mea carnavalizării totale... 

Vrem să sperăm că întrecerea care a dat 
naştere la atâtea mituri şi legende frumoa-
se va ieşi şi din impasurile vremii, recăpă-
tându-şi imaginea idealului coubertenian: 
esenţial nu e să învingi, ci să lupţi bine; 
învingătorul câştigă cu demnitate, cel care 
pierde nu este umilit.

Fără aceste deziderate, Jocurile Olim-
pice nu au niciun sens: pentru că frumu-
seţea actului uman e în precaritatea, dar 
şi perenitatea avântului omului spre stele. 
Conştient că niciodată nu le va atinge, nu 
va renunţa niciodată să le viseze...”

Veronica BOlDiŞOR

cARtEA JOcuRIlOR OlIMPIcE
lA SuPERlAtIV

Biserica lui Bogdan-Vodă din 
Cuhea Maramureşului
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În cazul când cineva m-ar întreba: 
„Dacă printr-un miracol aţi putea re-

veni în 1950, ce profesie v-aţi alege?”, eu 
i-aş răspunde cu fermitate: „Numai peda-
gogia”. De ce? Pentru că această, cu ade-
vărat nobilă profesie, am moştenit-o de la 
părinţii mei, pedagogi şi ei. Iar 1950 este 
anul când cu mare dragoste am îmbrăţişat 
profesia de pedagog la şcoala normală din 
or. Orhei. Iar din 1954, când am absolvit 
această prestigioasă instituţie de învăţă-
mânt, nu m-am despărţit nici pentru o zi 
de şcoală până-n ziua când a venit timpul 
să plec la odihna bine meritată.

Păstrându-mi cu sfinţenie marea dra-
goste de şcoală mi-am continuat studiile 
la Universitatea de Stat din R. Moldova, 
unde am studiat filologia cu calificaţia 
„Profesor de limba şi literatura română”. 

Astfel mi-am dăruit toată dragostea şi in-
teresul pentru munca cu copiii timp de 45 
de ani.

Iar cuvântul „Vocaţie” înseamnă „ati-
tudine deosebită pentru o anumită artă 
sau ştiinţă pentru un anumit domeniu 
de activitate, sau o anumită profesiune” 
explică Dicţionarul limbii române moder-
ne.

M-a determinat să scriu acest răvaş 
după ce am citit în publicaţia Literatura 
şi arta (din 12 noiembrie 2009) materialul 
„nu vreau să fiu profesor…”. Însăşi ti-
tlul acestui eseu mi-a trezit fiori. După ce 
am citit a doua oară destăinuirea autoarei, 
studenta Victoria Muntean, am încercat să 
înţeleg ce a determinat-o pe această tână-
ră să declare răspicat „Nu mai vreau să fiu 
profesor…”.

După ce a invocat mai multe motive 
pentru care nu doreşte să fie profesoară, 
autoarea materialului le numeşte „defec-
te” ale sale, printre care: lipsa de răbdare, 
frica de responsabilităţi, lipsa de curaj, ta-
lentul etc., etc.

Regretabil fapt. Fiind „copil de profe-
sor” tânăra studentă ar fi trebuit să îndră-
gească această profesie cu adevărat nobi-
lă. Dar nu a fost să fie aşa. Din destăinui-
rile autoarei am evidenţiat gândul că ea a 
cunoscut tot greul profesiei de pedagog al 
mamei sale. „am în memorie faţa ma-
mei, obosită, extenuată chiar, de parcă 
toată energia ar fi părăsit-o după orele 
de muncă…”, spune tânăra cu durere-n 
suflet despre munca mamei sale, pedagog 
şi ea. S-ar putea ca anume exemplul ma-
mei sale s-o fi speriat pe viitoarea profe-
soară de psihologie.

Draga noastră, Victoria Muntean! Şi 

nouă, celor acum 
cu tâmplele albe, 
ne-a fost foarte 
greu la început de 
cale, dar am su-
portat tot greul de 
dragul copiilor, de 
dragul profesiei 
ce ne-am ales-o, 
de dragul elevi-
lor care vedeau 
în şcoală o a doua 
casă a lor, iar în noi, pedagogii, o a doua 
mamă. Generaţia noastră a suportat cu 
greu regimul totalitar sovietic-comunist, 
când pedagogul era încătuşat, ignorat, în-
josit, prost remunerat etc., etc.

Eu consider că dragostea, interesul 
pentru şcoală trebuie cultivate tinerilor 

încă de pe băncile şcolii. Iar dacă nimeni 
dintre actualii liceeni nu vor îmbrăţişa pro-
fesia de pedagog, atunci ne întrebăm: ce se 
va întâmpla cu învăţământul în viitor?!

Generaţia de vârsta mea a venit şi a 
muncit în şcoală cu toată abnegaţia. Iar 
munca unui pedagog, pe lângă bucuriile 
sale, cere şi mari sacrificii. Pedagogul îşi 
sacrifică de dragul elevilor zilele de odih-
nă, nopţile pentru căutarea noilor metode 
de a aduna în sufletul discipolilor săi tot 
ce e mai frumos, mai curat etc., etc. Răs-
plata pentru sacrificiile pedagogului vor 
fi: respectul din partea generaţiilor care 
au trecut prin mâinile mângâietoare şi 
zâmbetul cald al foştilor lor dascăli.

Şi acum ţin să mă adresez dragei noas-
tre domnişoare, Victoria Muntean şi tutu-
ror tinerilor cu următoarele: Veniţi în şco-
li, dragii noştri. Veniţi în locurile noastre 
şi faceţi ca să nu dispară zâmbetul de pe 
buzele elevilor noştri. Faceţi fericite ge-
neraţiile care vor urma după voi. Îmbrăţi-
şaţi fără frică profesia de pedagog. Nu vă 
fie frică de greu, de responsabilităţi, căci 
zâmbetul curat al elevilor vă vor încălzi 
sufletul.

Ţine-ţi minte un lucru foarte impor-
tant: toţi marii savanţi din toate domeniile 
economiei naţionale, întâi şi-ntâi de toate, 
şi-au început activitatea trecând mai întâi 
pragul şcolii din satul sau oraşul natal!!!

iar şcoala trebuie să devină pentru 
totdeauna un templu al culturii, ştiinţei 
şi conştiinţei noastre naţionale!

Cu mult drag pentru toţi tinerii Nea-
mului Românesc, semnează

Virginia malCOCi,
profesoară de limba română

Destăinuirile unui pedagog

PROFESORul EStE PIGMAlIONul StuDENŢIlOR

La Galaţi, a avut loc ediţia a XVII-a a Festivalului Internaţional 
de Animaţie. Invitaţi ai „GULLIVER”ului au fost atât  teatre de pă-
puşi din unele ţări de pe  bătrânul continent european, cât şi din Ţară. 
Fiecare spectacol reprezentat pentru capriciosul  public gălăţean a 
fost un examen de admitere. Copiii s-au dovedit a fi  mai obiectivi 
decât cei maturi. Ei au apreciat şi poveşti clasice, ca „Albă ca Ză-
pada”, prezentat de Teatrul constănţean, „Gulliver în Ţara Piticilor”, 
adus în scenă de păpuşarii de la  Teatrul „Ţăndărică” din Bucureşti, 
„Potcoava cu noroc”, prezentat de Teatrul „Bavka” din Ujhgorod, 
Ucraina, „Mica Sirenă” adus pe scena Teatrului Dramatic din Galaţi 
de păpuşarii de la Teatrul „Prichindel” din Alba Iulia, dar au privit cu 
multă atenţie şi spectacolul prezentat de păpuşarii de la Teatrul „GU-
GUŢĂ” din Chişinău. Spectacolul „Puişorul Cuculiţă” a fost pentru 
publicul gălăţean ceva nou, ceva care  i-a pus pe gânduri pe copii. Ei 
priveau cu atenţie la păpuşile mânuite de actorii de la „Guguţă”, ne 
ştiind ce se va întâmpla mai departe cu eroul principal, cu „puişorul 
de cuc”, încercând să ghicească, să prezică soarta eroului principal. 
Pentru copiii din Galaţi a fost ceva nou, ceva ce nu se asemăna cu 
desenele animate de pe ecranele televizoarelor, cu poveştile citite de 
sute de ori de către părinţi şi bunici. Actorii Teatrului „GUGUŢĂ” 
s-au întâlnit cu colegii lor, au urmărit evoluţia teatrelor în răstimpul 
în care nu s-au văzut, pentru că de fiecare dată se prezintă cu spec-
tacole noi. Au fost şi spectacole ale unor teatre pe care le-au văzut 
pentru prima dată, a căror rezolvare  scenografică şi regizorală etc., 
diferă de a noastră. Chiar şi cazul când spectacolele sunt după poveş-
tile clasice arhicunoscute, modalitatea de joc cu păpuşa  e alta, sceno-
grafia, decorul, muzica, cheia regizorală sunt altele şi actorii vizionau 
cu maxim interes aceste spectacole.

Şi, nu în ultimul rând, prezentând spectacolele noastre, ascultau 
opiniile celorlalţi participanţi, fie laudative, fie cu accente critice, şi 
acest lucru iarăşi este de mare folos.

Actriţa Gabriela Lungu mărturiseşte: Noi, cunoscându-ne spec-
tacolele, jucându-le de nenumărate ori, ne obişnuim cu ele şi încep 
să ne pară ordinare. Înainte de plecarea la un festival internaţional, 
colectivul artistic al teatrului se întruneşte pentru a selecta spectaco-

lul cu care urmează să ne prezentăm. Fiecare îşi spune punctul său 
de vedere. De multe ori părerile sunt contradictorii, o parte dintre 
actori pleacă siguri că vom avea un fiasco. Felul cum suntem primiţi 
însă de fiecare dată ne dezminte nesiguranţa, iar eu mă conving a 
câta oară că teatrul nostru are spectacole bune. Şi de data aceas-
ta, la Galaţi, mi s-a confirmat o convingere mai veche, pe care însă 
nu voiam s-o recunosc. Nu pot să zic că micul spectator s-a sătu-
rat de dramaturgia clasică, dar, totuşi, el e flămând de lucruri noi. 
Îi plac, în mod special, poveştile în care absolut totul e nou pentru 
el, ceea ce nu a mai văzut, nu a mai ascultat. Drept confirmare este 
receptivitatea copiilor la spectacolele noastre. La Galaţi, de exem-
plu, noi am mers cinci ani la rând cu spectacole ale dramaturgilor 
autohtoni:”Albina salvează lumina” de Iulian Filip, “Pasărea pre 
limba ei piere” de Ion Proca,”Ţurţurica” de Nicolae Rusu, „Voini-
celu Nelu” de Gheorghe Urschi, „Puişorul Cuculiţă” de Aurica Plă-
cintă, toate, desigur, în regia maestrului Victor Ştefaniuc. Majorita-
tea copiilor ştiu pe de rost ”Scufiţa Roşie”, „Răţuşca cea Urâtă”, 
„Cenuşăreasa” etc. Aceste eterne poveşti întotdeauna vor plăcea, 
desigur, mai ales atunci când sunt găsite modalităţi originale de a 
le prezenta pe scena unui teatru de păpuşi. Totuşi, când te prezinţi în 
faţa micului spectator cu un spectacol original din toate punctele de 
vedere, atunci şi receptivitatea copilului este una pe potrivă.

Spunând Teatrul „Gulliver”, nu poţi să nu spui şi Festivalul GUL-
LIVER! După 1955, cel mai longeviv concurs teatral din ţară a de-

venit o piatră de încercare şi element de evaluare a activităţii artistice 
de gen. Premiile acordate de juriu, al cărui componenţă a fost întot-
deauna prestigioasă, au certificat valori, au creat vedete, au confirmat 
tendinţe în arta contemporană a teatrelor de animaţie.  

În plan local, Festivalul Gulliver este aşteptat de micii spectatori 
cu nerăbdare şi interes, iar la nivel naţional reprezintă pentru teatre şi 
artişti o întâlnire de înalt profesionalism,un loc al competiţiei şi prie-
teniei.

Teatrul „GUGUŢĂ” de la Chişinău a avut succes la acest Festi-
val Internaţional de Animaţie „Gulliver”, fiind apreciat de către micii 
spectatori şi actorii teatrelor care au asistat la spectacolul prezentat pe 
scena Teatrului Dramatic din Galaţi.

Teatrul „Guguţă” a devenit Laureat al Festivalului Internaţional 
de Animaţie „Gulliver”,2009, acordându-i-se Premiul „Pentru susţi-
nerea valorilor educaţionale în teatrul de păpuşi”.

Victor laVRiC

Un detaliu semnificativ din mi-
tologia Greciei Antice. Un talentat 
sculptor, pe nume Pigmalion crează 
din bronz şi pulverizează cu praf de 
aur o străfrumoasă statuie feminină 
nudă, adorându-i într-atât de mult făp-
tura încât nu-şi putea rupe ochii de la 
ea. Afrodita, Zeiţa Dragostei, văzîn-
du-i acel puternic sentiment, i-o face 
fiinţă vie. Acest mit vine de-a lungul 
mileniilor. Astfel, un maestru ce-şi 
sacrifică viaţa pentru a face podoabe 
inedite este asemuit cu acest mit.

Acesta este şi laitmotivul frumo-
sului volum „Profesorul - maestru” 
(Pontos, 2009, 627 pagini, format 
mare), al reputatului profesor uni-
versitar din cadrul Universităţii „Ion 
Creangă”, Virgil Mândâcanu.

Mi-aş permite să afirm: această 
monografie e o enciclopedie pentru 
cei care ţin să devină pedagogi, atât 
ai şcolilor preuniversitare, cât şi ai 
celor superioare. Sorginţii acestei mo-
nografii sunt Sfânta Scriptură şi toţi 
valoroşii maeştri ai problemei în cau-
ză, începând cu cei din antichitate şi 
până la cei din modernitate. Aş numi 
această monografie o ”biblie” a artei 
pedagogice.

Autorul atrage atenţia la două 
chestiuni contradictorii, însă indis-
pensabile: „Nu este o artă mai va-
loroasă ca cea a educaţiei”, vorba 
Sfântului Hristosomul, „Nu vă faceţi 
voi mulţi învăţători, fraţii mei, ştiind 
că (noi învăţătorii) mai mare osîndă 
vom lua”, previne Sfântul Iacov. Cine 
împacă aceste două extremităţi? E 

vrerea Celui de Sus, Bunului Dum-
nezeu, înzestrîndu-i din născare cu 
harul de a ridica lumea spre lumină. 
În monografie se ilustrează pericolul 
în care se afla şcoala, universităţile. 
Argumentând lipsa multor obiecte 
importante, de exemplu, cum ar fi 
arta oratorică. Indică procedee cum să 
se prezinte pedagogul, profesorul ca 
acesta să fie un dascăl-tată, un dascăl-
mamă, etc. 

E de prisos, chiar nu mi-ar sta 
bine, să expun în mod academic şirul 
de silogisme al acestei ”biblii” a artei 
pedagogice, căreia profesorul Virgil 
Mândâcanu şi-a consacrat viaţa. Ea 
respectă în mod miraculos toate as-
pectele mitului iniţial: nu în zadar au-
torul la finele materiei subliniază, aş 
zice, axioma: „...apropierea cu multă 
atenţie, grijă, spiritualitate şi dragos-
te de sufletul, inima şi mintea copilu-
lui”, este misiunea pedagogului, deci 
a unui Pigmalion care se apropie ast-
fel de realitate.

O mică notă, independentă de va-
loarea acestei excelente cărţi. Am mai 
spus-o, am scris cu ocazia altor eveni-
mente ce ţin de creşterea intelectului 
populaţiei a acestei margini de neam, 
practic lăsată de izbelişte. Dreptul la 
carte o are fiecare cetăţean, însă acest 
drept din an în an i se limitează. Ori-
cărei persoane din republică care do-
reşte să facă o facultate, să fie admis, 
fie cu bursă de stat, fie cu contract, să 
i se permită să fie înscris la facultate 
ca student şi să obţină programul de 
studii, să ia consultaţii, să vină la pro-
ba de examen atunci când îi permit 
condiţiile de viaţă. Durata studiilor 
să fie lăsată la voia aspirantului, chiar 
dacă a început la 18 ani şi, de exem-
plu, ar termina la 60 ani. Pentru orice 
servicii din partea facultăţii să se ia o 
taxă rezonabilă. Dacă s-ar permite aşa 
ceva, persoana respectivă ar deveni 
una mai cuviincioasă şi acest drept, 
vorbind metaforic, ar prezenta un arag 
de care se ţine o viţă de vie, aspirând 
spre ozon, spre soare.

Asta i-ar forma un rost mai nobil 
în societate, l-ar face mai cu demni-
tate şi de persoana lui nu s-ar prinde 
atâtea rele, din cele care există în ju-
rul nostru. Suntem siguri că noua con-
ducere a republicii va face, inclusiv şi 
cele expuse în notă, din educaţie pri-
oritatea cea mai importantă: în acest 
caz… şi maladiile se retrag.

Sănătate şi la mai mare, Domnule 
Profesor Virgil Mândâcanu.

acad. Petru SOlTan

Vara aceasta am fost la ţară la o cununie. Cu rudele, cu oaspeţi din Italia. Plecând 
cu toţii, cei adunaţi, la primărie, apoi la biserica din altă localitate, rudele mele au 
“încuiat” uşa cu mătura, sprijinind-o în picioare pe dinafară. Înăuntru rămânând toate 
cele gătite pentru petrecere şi cadourile, şi tot avutul lor. Prinzând privirea mea nedu-
merită, gazda zise cu siguranţă: “ Dacă nu intră nimeni…” 

Asta mi-a amintit de copilărie. Când întreg satul nostru folosea această “lăcată” 
vizibilă de la distanţă, echivalentă cu încrederea deplină. Pe atunci mătura şprijinită 
de uşă arăta de departe că stăpânii nu-s acasă. Şi nu s-a auzit vreo dată să se fi plâns 
cineva de vreun hoţ. Pe atunci oamenii de la ţară erau mai îndestulaţi decât acum şi 
nu se temeau unul de altul. Aveau siguranţa că nimeni nu va îndrăzni să “forţeze” uşa 
străjuită doar de mătură. Aveau ce mânca acasă, nu alergau peste hotare. Erau mai 
bogaţi material, pentru că erau bogaţi spiritual, aveau mai multă înţelepciune şi cum-
pătare. Mai multă frică de Cel de Sus. 

Astăzi noi am pierdut acea încredere şi am devenit alţii. Am pierdut-o pentru că, 
mai întâi de toate, am pierdut frica de Dumnezeu, L-am alungat din sufletul nostru. 
De aceea nici nu ne dăm seama că “de n-ar păzi Domnul cetatea, în zadar ar prive-
ghea cel ce o păzeşte”. Doar El ne zice: “Cel care adună fără de mine risipeşte”. 

Ne închidem, ne zăvorâm, ne ascundem, pentru că nu mai avem pic de încredere. 
Am furat-o unii de la alţii, pe parcursul anilor, tăbărând cu cizmele murdare în sufle-
tul aproapelui, unde uşile erau deschise. Ne-am bătut joc de sinceritatea lui lăsând 
pete care nu se şterg. Fiecare am devenit un fur nesimţit al păcii celui de alături.

Iar atunci când pierzi încrederea, nu mai ai ce pierde. Cel care ţi-o fură devine 
ucigaşul liniştii tale. Nu-l mai poţi crede. Adesea, homo modernus, oricât de mult ar 
ţine el pasul epocii, oricât de mult s-ar dichisi, s-ar spoi pe dinafară, dacă lăuntricul 
lui rămâne nespălat, ca al fariseilor de odinioară, chiar dacă se ascunde, după vorbe 
frumoase şi citate sacre, totuna va veni timpul când va da seama de toate.

Acei care îşi pierd încrederea se pot prăbuşi, dacă se bizuiesc numai pe forţele 
proprii. În sufletul lor apare nesiguranţa şi frica. Păşesc prin viaţă după direcţia vân-
tului care este uluitor de schimbătoare. Nu mai cred că vor reuşi cele începute, nu 
mai au curaj să meargă până la capăt. Devin o turmă rătăcită, nerăbdătoare şi aprinsă. 
Deşi li se dau anumite reţete, multe lucruri le fac doar pe jumătate. Iar ceea ce e făcut 
pe jumătate se cere luat de la capăt. 

Strămoşii noştri, care ne-au transmis din generaţie în generaţie şi “lăcata” pro-
verbială, ne-au lăsat exemplul vieţii lor evlavioase, cumpătate, oneste. Şi o singură 
credinţă, cea ortodoxă - pe Dumnezeu neîmpărţit în atâtea secte religioase, câte sunt 
azi în Moldova. O, dacă ne-am uita la înaintaşi, dacă nu am fi fii ai pierzării aureolaţi 
de minciună, dacă ne-am face atenţi la Cuvântul Lui şi L-am păzi, neapărat am vedea 
drumul cel bun, am pune capăt haosului şi incertitudinii. 

Chiar dacă azi mai vedem, pe ici, pe colo, prin satele noastre părăsite, câte o mă-
tură în uşă - simbolul încrederii de odinioară, totuna ea nu semnifică siguranţa gene-
rală (acestea fiind excepţii!), ci mai degrabă te duce cu gândul la expresia anticilor: 
nihil habeo, nihil timeo!/Nimic nu am de nimic nu mă tem!/. 

lidia CODREanCa

Întoarcerea lui 

Iurie Opincă 
Întîmplarea a făcut ca zilele trecute să vorbesc 

la telefon cu Iurie Opincă, fostul şef al Departa-
mentului Sport, Teleradio Moldova, care mi-a zis 
că realizează o emisiune la radio. Se numeşte Aca-
demia Sportului. Relevant este însă faptul că nu la 
un radio oarecare, ci la Vocea Basarabiei, care, din 
cîte îmi amintesc, nu mai avusese aşa ceva. Într-un 
fel m-am simţit coleg de redută cu Iurie, fiind şi eu, 
la rîndu-mi, responsabil de rubrica sport, într-un 
ziar care nu are de-a face cu fenomenul.

M-am lăsat interesat de emisiunea pe care o re-
alizează Iurie şi am hotărît să merg în ospeţie la ei 
(cei de la Vocea Basarabiei), de subiect sportiv in-
teresant şi inedit. Mi-am zis să fac nişte poze din 
studio cu Iurie şi invitatul său din acea seară - Emil 
Caras -, antrenor secund la Alania Vladikavkaz. 
Toate bune pînă în momentul cînd a trebuit să ieşim 
în eter, moment în care Iurie mi-a întins un scaun şi 
m-a invitat să particip la emisiune.

Nu pot să zic că am rămas surprins, nu mă sur-
prinde pe mine chiar tot, dar am acceptat propune-

rea. Ceea ce a ieşit puteţi asculta aici: http://vocea-
basarabiei.net/index.php/academia-sportului-cu-iu-
rie-opinca/5669-audio-academia-sportului-161109

La ţigara de după emisiune am ajuns la conclu-
zia că vom merge pe tandemul Opincă-Goncearuc 
şi la emisiunile viitoare. Să vedem cît de viabil este 
acest proiect, dar oricum este un nou pas înainte 
pentru promovarea sportului autohton. Eu cred că 
este un proiect binevenit şi voi fi alături de Iurie în 
încercarea sa de a reveni pe piaţa jurnalisticii spor-
tive. Nu este exclusă şi o colaborare a “Academiei” 
lui Opincă cu Free Football, în vederea organizării 
unei tribune libere pentru toţi amatorii de sport din 
Republica Moldova.

Yves GOnCEaRuC

GuGuŢARII  ÎN OSPEŢIE lA „GullIVER”

„timpul ne-alungă!”
Când mi-e dor de circ, ascult Radio-Moldova. Râd şi plâng. Plâng şi râd. Exact ca la circ. 

Cine nu mă crede să audieze emisiunea Elenei Maţievschi (Hăbăşescu) de la ora 2210.
Pe 16 noiembrie curent deschid aparatul de radio şi aud cum cineva silabisea ba moldove-

neşte, ba ruseşte. Silabisea cu o intonaţie ciudată, una pe de-a-ntregul iritantă.
N-am rezistat ispitei şi am ascultat emisiunea până la capăt.
Era însăşi prezentatoarea emisiunii „Teatru la microfon”, înfocata propagandistă a moldove-

nismului primitiv Elena Maţievschi (Hăbăşescu).
Cu toată repulsia pe care mi-o provoacă de fiecare dată felul ei de a vorbi (intonaţie ciudată + silabisire), finalul emi-

siunii m-a surprins plăcut: chiar dânsa a recunoscut public: „Timpul ne-alungă!” Voia să spună, probabil, că „timpul ne 
grăbeşte, expiră, dar i s-a părut prea românească acea expresie, de aceea i-a zis moldoveneşte: „Timpul ne-alungă!”

Să ştii, doamnă tovarăşă, că ai spus adevărul adevărat.
De mult e timpul să fii alungată de la radio, ca să nu mai impurifici eterul cu expresii deocheate.

ion mElniCiuC
P.S. Dacă nu te alungă Todercan, să te alunge timpul.

i.m.

Realitatea aşa cum e
cea mai sigură lăcată - 

mătura

***
Rudele şi prietenii exprimă sincere 

condoleanţe artistului plastic Simion 
MOISEI în legătură cu trecerea la cele 
veşnice a mamei sale Profira moisei.

DOMNUL S-O ODIHNEASCĂ ÎN 
ÎMPĂRĂŢIA SA.

Catedra Pedagogie Muzicală  a 
Academiei de Muzică, Teatru şi Arte 
Plastice, aduce sincere condoleanţe d-
nei  dr., conf. univ. Emilia Moraru, în 
legătură cu decesul mamei sale Virgi-
nia.

Dumnezeu  s-o  odihnească întru 
Împărăţia Sa. 

Sport

Adio, 
Ecaterina Bălan! 

După o maladie gravă, la vîrsta de 
70 de ani  a încetat din viaţă Ecaterina 
Bălan, unul dintre primii crainci de la 
Televiziunea Publică a Republicii Mol-
dova.

Ecaterina Bălan a venit în televizi-
une în 1960, chiar la începuturile acti-
vităţii acestei instituţii. Lucra ca soră 
medicală şi a fost invitată la concursul 
pentru crainici, pe care  l-a trecut cu 
brio. Prezenta  iniţial programele TV, 
apoi  i s-a încredinţat cel mai impor-
tant compartiment: informaţia la zi. 
Numeroşi regizori o invitau să prezin-
te emisiunile muzicale, pe teme agri-
cole, unda tineretului. Ecaterina Bălan 
era de asemenea o prezenţă credibilă 
şi competentă în emisiunile pentru Te-
leviziunea Unională, Interviziune. Ea 
considera că un prezentator TV trebuie 
să fie nu doar profesionist.

Ecaterina Bălan a lucrat în televizi-
une 45 de ani, în ultima perioadă a fost 
profesor al noii generaţii de prezenta-
tori. Încerca să le transmită şi lor dra-
gostea ei de o viaţă.

Dumnezeu s-o aibă în paza Sa!


