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La est de vest

Poesis
publicaţie de limba română

Suntem făcuţi din cuvinte. Aranjate într-o anu-
mită ordine, cuvintele pe care le putem rosti des-
pre cineva ne dezvăluie esenţa lui.

O sabie poate doar să taie şi să omoare, pe 
când cuvântul omoară şi lecuieşte cu aceiaşi uşu-
rinţă cu care un fir de iarbă străpunge trotuarul şi 
iese la lumină.

Nici un împărat n-a făcut cu ajutorul armelor 
ceea ce Iisus Hristos a făcut cu ajutorul cuvintelor.

Deci, cuvântul e o forţă. O forţă care te urcă 
sau te coboară, indiferent de câtă putere ai avut în 
clipa când ţi-a alunecat de pe buze.

Se spune că revolta poporului francez din anul 
1792 a fost declanşată de câteva cuvinte rostite 
la o petrecere de către regina Maria-Antoaneta. 
Aceasta era fiica Mariei-Teresa, împărăteasa Aus-
triei, pe care francezii niciodată n-au privit-o cu 
ochi buni. În seara aceea, cineva le-a reproşat cur-
tenilor:

– Poporul moare de foame, nu are pâine, iar 
noi ne distrăm aici nepăsători şi fericiţi.

– Dacă nu are pâine, să mănânce cozonac! o fi 
răspuns Maria-Antoaneta.

Fraza a făcut imediat înconjurul Franţei, stâr-
nind o revoltă nemaipomenită. Focul a izbucnit 
dintr-o scânteie şi, chiar dacă ulterior s-a dovedit 
că aceste vorbe n-au fost spuse de regină şi că ea, 
în genere, nici n-a fost prezentă la petrecerea în 
cauză, pretextul a servit drept scuză pentru atro-
cităţile care, ulterior, au transformat Parisul într-o 
adevărată baie de sânge.

La scurtă vreme, familia regală a fost aresta-
tă. Soţul ei, regele Ludovic al XVI-lea, a fost de-
capitat în urma unei sentinţe dubioase şi sumare. 
Neştiind încă nimic de soarta lui, Maria-Antoa-
neta a fost târâtă cu forţa şi îmbrâncită într-o ce-
lulă murdară, cu o singură fereastră zăbrelită, de 
la care avea să vadă cum cea mai bună prietenă 
a ei – prinţesa Lamballe – este trântită la pământ 
şi ruptă în bucăţi de gloata furioasă care, într-un 
acces de nebunie, a înfipt bucăţi din corpul ei în 
vârful parilor din faţa închisorii.

A doua zi, capul reginei avea să se rostogo-
lească în coşul de pe eşafod, spre marea satisfac-
ţie a parizienilor care strigau frenetic:

– Acesta este „cozonacul” nostru!
Fireşte, evenimentul s-a petrecut demult, cu 

peste două sute de ani în urmă. Astăzi popoarele 
sunt mult mai blânde. Atât de blânde, încât unele 
din ele înghit insulte mult mai mari din partea ce-
lor care, ani la rând, le-au călcat în picioare, le-au 
înjosit şi le-au furat aşa, cum nici tâlharii din po-
veste nu se încumetau s-o facă. 

Există fatalităţi în care oamenii cad ca şobo-
lanii în capcane. Risipa de cuvinte este una dintre 
ele, pentru că cine oferă altora doar vorbe goale 
primeşte înapoi reversul lor.

Odată, la Cuza-Vodă a venit un membru al 
guvernului să ceară bani pentru reforma justiţiei. 
Domnitorul l-a ascultat cu atenţie, dar, văzând cu 
câtă nechibzuinţă irosea el argumentele, l-a în-
trerupt şi i-a tăiat o mare parte din calculaţiile cu 
care venise la discuţie.

– Vorba lungă – sărăcia omului! a glumit Ale-
xandru Ioan-Cuza, apoi când demnitarul a părăsit 
încăperea, i-a mărturisit sfetnicului său: I-aş fi dat 
mult mai mult, dacă ar fi insistat mult mai puţin.

Rar de tot se întâmplă ca nenorocirea să lo-
vească, fără să avertizeze. Graba strică treaba în 
asemenea împrejurări şi ne sugerează să cântărim 
de şapte ori, înainte să rostim ceva la supărare.

Când mişcarea decembristă a fost înăbuşită, 
Nicolae I, ţarul Rusiei, a dat ordin ca Râleev, ani-
matorul acestei mişcări, să fie condamnat la moar-
te prin spânzurătoare. În ziua execuţiei, împăcat 
cu gândul că trebuie să moară pentru libertate, 
Râleev a urcat semeţ treptele eşafodului, privind 
cu ochi dojenitori poporul adunat în piaţă. Călă-
ul i-a pus ştreangul pe gât, trapa de sub picioare 
s-a deschis şi condamnatul a rămas o fracţiune de 
secundă suspendat în aer. În clipa următoare însă, 
funia s-a rupt, eliberându-l din captivitatea morţii. 
O asemenea întâmplare era considerată pe atunci 
un semn divin şi condamnatul respectiv era iertat. 
Ameţit încă de şoc, dar ferm convins că e salvat, 
Râleev s-a ridicat în picioare şi s-a adresat mulţi-
mii:

– Vedeţi? V-am spus eu că în Rusia totul e pu-
tred şi că nimic în ţara asta nu se face cum trebu-
ie, nici măcar o funie pentru spânzurătoare!

Un curier a fost trimis în grabă la palat să-l 
anunţe pe Nicolae I că execuţia a eşuat. Dezamă-
git, ţarul a luat în mână ordinul de graţiere şi, îna-
inte să-l semneze, l-a întrebat pe curier:

– I-a spune-mi: condamnatul măcar i-a mulţu-
mit lui Dumnezeu pentru această minune?

– Dar de unde! a venit răspunsul ofiţerului. 
Rîleev s-a grăbit să-i învinuiască pe ruşi că nu 
ştiu să facă bine nici măcar un ştreang.

 – Atunci să-i dovedim contrariul! s-a revoltat 
ţarul şi a rupt în bucăţi ordinul de graţiere.

A doua zi, Râleev a fost urcat din nou pe eşa-
fod. Ceremoniile s-au repetat, dar funia nu s-a 
mai rupt...

Se rupe însă foarte uşor aţa de care atârnă feri-
cirea noastră, dacă nu păstrăm cu sfinţenie o anu-
mită măsură în lucruri, în vorbe şi în fapte.

... Într-adevăr, suntem făcuţi din cuvinte, dar 
avem datoria să făurim cu ele rugăciuni şi adevă-
ruri, nu blesteme şi minciuni.

Aurelian SilveStru

Zilele acestea, înainte de Sfintele Paşti ne-a sosit ves-
tea de la contabilitatea Universităţii de Medicină „Nicolae 
Testemiţeanu” ca să fim de acord cu reţinerea salariului 
de 2 zile în contul ridicării unui viitor monument al lui 
Nicolae Testemiţeanu.

Până aici nimic deosebit, toată lumea este de acord. 
Dar, iată, locul unde trebuie să fie amplasat acest monu-
ment ne doare de tot. Mai întâi, de ce în curte? Ca să-l 
admirăm numai noi, universitarii?

Sărmanul nostru neînvins! Nici acum, după atâţia ani 
de democraţie, nu-i dăm pace să se odihnească. La înce-
putul anilor nouăzeci, în holul rectoratului, unde se află 
portretele tuturor foştilor rectori de la începuturi şi până 
în prezent, în fruntea tuturor a fost instalat, pe bună drep-
tate, portretul, ceva mai mare, al inegalabilului Nicolae 
Testemiţeanu. Îl admiram ori de câte ori veneam în blocul 
central universitar. Dar, ca orice faptă făcută bine, deseori 
are şi adversari.

Când au venit comuniştii la putere, într-o noapte pe 
furiş (căci ei, ca hoţii, numai noaptea îşi fac treburile ne-
curate; vezi, de exemplu, cazul cu clopotniţa din faţa Ca-
tedralei Maicii Domnului) a dispărut din centrul holului 
rectoral şi figura impunătoare a lui Nicolae Testemiţeanu. 
Probabil, s-a pregătit din timp un portret asemănător ca 

dimensiuni cu ale celorlalţi rectori şi care imediat, la mo-
mentul potrivit, a fost instalat în rândul celor drepţi.

A fost o acţiune nechibzuită, pe care o vedem şi ne 
mirăm zilnic. Acum, după 20 de ani de aşa-zisă „liberta-
te democratică”, deseori stăm drepţi ca la comandă, dar 
judecăm strâmb. C-am de ce nu am amplasa monumentul 
lui Nicolae Testemiţeanu (fiind mulţi ani rector, ministru 
al Ocrotirii Sănătăţii, reformator valoros în medicină) în 
faţa Universităţii între cele două intrări şi ieşiri principale 
ale blocului principal de pe bulevardul Ştefan cel Mare şi 
Sfânt?

Foarte mulţi universitari consideră că a venit timpul 
să mergem înainte pe calea reformelor democratice şi că 
această chestiune trebuie rezolvată împreună cu autorul 
monumentului, edilii Primăriei Municipale şi – dacă e ne-
cesar – printr-un minireferendum intern al tuturor medici-
niştilor. Credem că prea multe lucruri serioase s-au petre-
cut şi au fost cedate în timpul vieţii în defavoarea acestui 
Om Emerit, grăbindu-i şi trecerea în lumea celor drepţi.

Să-l aşezăm măcar acum la locul lui binemeritat.

Aurel DĂNILĂ,
profesor universitar, dr. hab. în ştiinţe medicale

Andrei BÂRSEANU

Steagul nostru
Pe-al nostru steag e scris Unire!
Unire-n cuget şi-n simţiri.
Şi sub măreaţa lui umbrire
Vom înfrunta orice loviri.

Acela-n luptă grea se teme
Ce însuşi e rătăcitor,
Iar noi, uniţi în orice vreme,
Vom fi, vom fi învingători.

Am înarmat a noastră mână,
Ca să păzim un scump pământ,
Dreptatea e a lui stăpână
Iar Domn e adevărul sfânt.

Şi-n cartea veşniciei scrie
Că ţări şi neamuri vor pieri,
Iar scumpa noastră Românie
Etern, etern va înflori. 

La 27 aprilie se vor împlini 20 de ani de când 
Tricolorul este drapel oficial în Republica Mol-
dova.

Până la această dată dorul de tricolor în acest 
spaţiu a fost plătit de multe ori cu viaţa.

În noaptea de 24 ianuarie 1941, când Basa-
rabia era ocupată de către sovietici, un grup de 
elevi ai Liceului Pedagogic Vasile Lupu din Or-
hei a arborat tricolorul pe sediile NKVD-ului, 
ale „raikomului” şi ale altor instituţii statale.

Zeci de elevi, în frunte cu Vasile Mahu, di-
rectorul Liceului Vasile Lupu, au fost împuşcaţi 
pentru acest act de curaj.

La începutul lui 1945 Nichifor Manoil, Vasi-
le Pungă, Gheorghe Pungă şi Vladimir Arhip din 
satul Ocniţa, Edineţ, au înălţat tricolorul pe aco-
perişul cantonului din localitate, fiind toţi patru 
condamnaţi la moarte şi executaţi.

În 28 iunie 1966, zi de doliu pentru Basara-
bia, lăcătuşul Gheorghe Muruziuc, a arborat tri-
colorul pe coşul Fabricii de Zahăr din Alexăn-
dreni, judeţul Bălţi.

În 1970 poetul Grigore Vieru îl ascunsese în-
tr-o poezie pentru copii… Cartea Trei iezi a fost 
imediat retrasă din librării şi biblioteci şi arsă, 
din motiv că poetul venise 

…cu albastrul de cicoare,
şi cu galbenul de soare,
şi cu roşul ca de foc…
Ulterior, într-un cântec devenit celebru, Gri-

gore Vieru avea să spună, şi pe bună dreptate, 
că noi am purtat în acele vremuri tricolorul în 
inimi…

În 1917 deputaţii basarabeni intrau la şedinţe-
le Sfatului Ţării cu tricolorul în mâini…

La 17-18 decembrie 1917 tricolorul a fâlfâit 
peste Tiraspol, fiind adus la Congresul Moldove-
nilor din Transnistria de către Gheorghe Mare.

Cele trei culori erau aşezate lângă icoane şi 
dincolo de Nistru.

Transnistrianul Nichita Smochină, omagiat 
în aceste zile la Chişinău, avea să scrie imediat 
după acel eveniment: „Noi atât de mult ne iubim 
Ţara, încât şi icoanele noastre privesc spre Ro-
mânia”.

Cărturarul făcea trimitere la faptul că orto-
docşii aşază, de regulă, icoanele cu faţa spre Ră-
sărit, pe când noi le aşezam cu faţa spre Apus, 
pentru că acolo se afla România.

Soldatul transnistian Ştefan Bulat avea să-şi 
amintească de acele zile: „Noi am cerut în scris 
încadrarea Transnistriei în Basarabia”.

În 1990 am văzut tricolorul la Corjova, în 
coasta Dubăsarilor, arborat sus de tot, „ca să 
nu-l ajungă păgânii”, cum mi-a spus un bătrân, 

pe vârful unui stâlp, pe care stegarii, când cobo-
râseră, ca să nu se poată aburca şi alţii să-l dea 
jos, îl dăduseră cu dohot.

Era ferfeniţit de gloanţe de-ale gardiştilor, dar 
el era plin de demnitate şi emana măreţie.

Fusesem invitat în acea vară la o întâlnire cu 
muncitorii de la Uzina de Maşini de Turnătorie 
chiar de către cunoscutul şovin A. Bolşakov, cel 
mai mult m-a bucurat însă faptul că, cu toate ris-
curile, câţiva tineri intraseră în sala de festivităţi 
cu panglici tricolore prinse la piept. Ca vechii 
creştini, noi urma să ne recunoaştem din priviri 
după acest însemn.

Tot atunci am văzut tricolorul zbătându-se în 
vânt pe sediul Universităţii din Tiraspol, unde 
era păzit de un detaşament de studenţi în frunte 
cu rectorul Mihail Coşcodan şi profesorul Ştefan 
Urâtu.

Erau încă zile de pace. Dar războiul pe care îl 
puneau de pe atunci la cale separatiştii ruşi era 
orientat contra Limbii Române, contra Alfabetu-
lui, dar şi contra Tricolorului…

Înainte de 27 aprilie 1990 la Marile Adunări 
Naţionale aproape fiecare participant venea cu 
tricolorul său, astfel că acele manifestaţii se 
transformau în mări de drapele…

Am mai vorbit despre un mesteacăn din faţa 
comitetului central al partidului, în care, în tim-
pul unui miting din martie 1989, urcase un ste-
gar ca să prindă un tricolor, care a fâlfâit până în 
zori…

A doua zi când unii martori ai actului de curaj 
din ajun trecuseră prin preajmă ca să mai admire 
drapelul o dată, acesta era lipsă cu tot cu arbo-
re: mesteacănul plătise pentru destinul lui de a fi 
fost lance de steag, fiind tăiat, la indicaţia cuiva 
din interior, din rădăcină…

Tricolorul azi ne aparţine.
A fost atacat duşmăneşte în ultimii douăzeci 

de ani (V. Voronin l-a numit „drapel fascist”), 
dar el nu ne-a părăsit.

E cu noi şi în continuare.
Cele trei culori vin să spună lumii că roşul ră-

săritului de soare, galbenul lanurilor de grâne şi 
albastrul cerurilor caracterizează acest meleag şi 
oamenii care-l locuiesc din zorii istoriei.

Tricolorul nostru este un alt simbol al dăi-
nuirii noastre, să-l ocrotim, să-l onorăm, să fim 
demni de el, pentru că, aşa cum spune şi cunos-
cutul cântec al lui Ciprian Porumbescu:

Cât pe cer şi cât pe lume
Vor fi aste trei culori,
Vom avea un falnic nume
Şi un falnic viitor.

Nicolae DABIJ A

„TREI CULORI…”

Cunoaştem cu toţii că oraşul Reni şi 
localităţile din jurul lui dintotdeauna au 
fost şi au rămas pământuri româneşti, 
unde au locuit şi locuiesc românii basa-
rabeni. Dar, printr-o greşeală a istoriei, 
acum aceste pământuri au devenit ale 
Ucrainei.

Noi, subsemnaţii, am avut şi avem 
rude în regiunea oraşului Reni, unde 
ne deplasăm cu trenul Chişinău – Reni. 
Acesta a fost dintotdeauna unicul şi cel 
mai convenabil pentru noi mijloc de 
transport. În majoritatea satelor din raio-
nul Reni populaţia este preponderent ro-
mânească. În aceste localităţi s-au născut 
şi şi-au întemeiat familii mii de basara-
beni. Iar în R. Moldova, în Chişinău şi-n 
alte localităţi ale republicii noastre s-a 
stabilit multă populaţie din satele raionu-
lui Reni.

Noi, subsemnaţii, nu cunoaştem moti-
vul din care fosta guvernare comunistă a 
Republicii Moldova a scos din circulaţie 
trenul Chişinău-Reni.

Ani la rând din oraşul Reni şi locali-
tăţile din jur se deplasau la Chişinău stu-
denţii pentru studii, muncitorii care erau 
angajaţi pe teritoriul RM.

În toate instituţiile de învăţământ su-
perior şi mediu activează profesori origi-
nari din Reni şi localităţile din apropiere.

În satele şi oraşele din sudul Basara-
biei, din oraşul Reni noi avem fraţi, su-
rori, părinţi în etate, morminte ale rude-
lor etc., etc. Dar iată că nu avem un tren 
către oraşul Reni şi localităţile din jurul 
lui.

În prezent legătura dintre R. Moldova 
şi Reni se efectuează doar cu autobuzul 
Bălţi-Reni, care este întotdeauna supra-
aglomerat. Călătoriile cu acest mijloc de 
transport sunt anevoioase şi foarte obosi-
toare.

De aceea rugăm actuala guvernare a 
Republicii Moldova, dacă este posibil, 
să repună în circulaţie un tren spre oraşul 
Reni.

Virginia MALCOCI, 
Tatiana CARAVASILI, Svetlana 

CLOŞCĂ, Olimpia ALICI, Ludmila 
STOEV, Maria VERLAN, Tamara 

SASI, Valentina ŢURCANU, Elena 
SASI, Clementie ŢURCANU, Tamara 

COŞPARMAC, Ion CARAVASILI, 
Ecaterina PANCOV, Tamara 

CARAS, Margareta FIALCOVSCHI, 
Constantin CERNEA, 

Vitalie CERNEA, Nicolae VODĂ, 
Cristina BEJENARU…

Scrisoare deschisă 
adresată

dlui Mihai Ghimpu, 
Preşedinte al Parla-

mentului R. Moldova, 
Preşedinte interimar 

al RM,
dlui Vlad Filat, Prim-

ministru al RM,
dlui Anatol Şalaru, 

Ministru al Transpor-
turilor din RM

Cuvântul

De ce în curte şi nu în faţa Universităţii?

27 aprilie 1990. Lui Gheorghe Ghimpu, fost deţinut politic, i se acordă onoarea de a 
arbora Tricolorul pe sediul Parlamentului Republicii Moldova

Lecţii de  demnitate

Scrisoarea săptămânii

Într-o zi de târg în Lăpuşna poloneză

Ilustrăm numărul cu 
imagini fotografice 
realizate de Vasile 
Şoimaru în localităţi 
valahe din Polonia
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Forul Democrat al românilor Din molDova

Nimeni nu mai poate ignora, astăzi, că ţiga-
nii au devenit o problemă a Europei, cu atât mai 
mult cu cât sunt consideraţi minoritatea cea mai 
numeroasă din această parte a lumii. O mino-
ritate nomadă care, tocmai de aceea, nu a avut 
niciodată un stat naţional. Din acest punct de 
vedere, ţiganii se diferenţiază şi de kurzi, şi de 
evrei. Primii sunt sedentari în câteva state din 
Orientul Mijlociu, dar nu li s-a îngăduit să aibă 
un stat al lor, ceilalţi, după o istorie remarcabilă 
în acelaşi spaţiu, au fost nevoiţi să plece într-o 
diaspora de aproape două milenii, supravieţu-
ind prin forţa religiei lor şi reuşind să-şi refacă 
statul naţional graţie proiectului sionist şi con-
juncturii istorice provocate de Al Doilea Război 
Mondial.

În schimb, ţiganii, originari din nord-vestul 
Indiei şi din nord-vestul Pakistanului, şi-au în-
ceput nomadismul de prin secolul al V-lea, d. 
Hr., trecând în Iran, în Asia mediteraniană, pen-
tru ca prin secolul al IX-lea să ajungă în Impe-
riul Bizantin, deschizându-şi calea spre Egipt, 
Europa de Est şi Centrală, între secolele X-XIV, 
pentru ca din veacul următor să pătrundă în Oc-
cident până în Peninsula Iberică. Modul lor de 
organizare a fost şatra, structurată, la rândul ei, 
pe meserii (fierari, aurari, rudari, spoitori, căl-
dărari, cântăreţi etc). În România, sunt semna-
laţi începând cu secolul al XIV-lea, fie organi-
zaţi în şatre, fie devenind robi la boieri, domni-
tori sau mânăstiri, dezrobirea venind, după cum 
se ştie, graţie democraţilor de la 1848. Dacă 
foştii robi s-au lăsat asimilaţi, în bună parte, la 
civilizaţia europeană, eroarea statelor europene 
a început din clipa când s-a trecut la forţarea se-
dentarizării şatrelor, distrugându-le obiceiurile, 
tradiţiile, cultura, meseriile. Iar acum Europa 
plăteşte abuzul facut în numele „civilizaţiei”, 
fiindcă mare parte a ţiganilor a îngroşat stratu-
rile sărace ale societăţii din care provin cerşe-
torii, delincvenţii, criminalii, violatorii, tâlharii, 
traficanţii de prostituate etc. Această Europă 
nouă, tolerantă, încearcă să-şi spele păcatele 
recurgând la ceea ce se numeşte „discriminare 
pozitivă”, dar constatând că metoda duce la re-
zultate contrare, fiindcă nici nu se poate altfel 
prin încălcarea, discriminatorie, a drepturilor 

omului. Nu-i poţi educa pe copii discriminân-
du-i pozitiv, la infmit, faţă de adulţi, fiindcă 
îi condamni la infantilizare. Harap-Alb ar fi 
rămas toată viaţa „harap”, dacă nu ar fi trecut 
obstacole grele, facându-se vrednic de a ajun-
ge împărat. În plină forţă a gândirii sale, Mihai 
Ralea se pregătea să elaboreze o ontologie a 
obstacolului, care ar fi fost, probabil, cea mai 
importantă contribuţie a sa la filosofîa europea-
nă, în continuarea remarcabilei cărţi Explicarea 
omului (1946). De ce Anglia a fost secole bune 
prima putere a lumii, una civilizatorie? Şi din 
pricina sistemului de educaţie sever, sobru, nu 
şi mutilator, din atare pricină.

Acum însă Europa crede că ne poate civi-
liza, inclusiv pe ţigani, prin strania ideologie a 
„corectitudinii politice”, care descinde direct 
din marxismul cultural. O nouă „formă fară 
fond”, fiindcă se crede că schimbând numele et-
niei din ţigani în romi/rromi, se poate schimba 
şi modul de viaţă. Într-un eseu din Gustul vieţii 
(2006), Constantin Călin preconiza că ne vom 
pomeni cu declararea ca „incorecte politic” a 
unor opere precum Ţiganiada, pe care va trebui 
s-o rebotezăm Rromiadal. Altminteri, celebra 
capodoperă a lui Ion Budai-Deleanu anticipea-
ză comedia „corectitudinii politice” din mile-
niul al treilea, în ce-i priveşte pe ţigani, inclusiv 
ideea de a le crea un stat al lor chiar pe terito-
riul viitoarei Românii. Căci la asta ajungem, în 
ultimă instanţă. Liderii emancipaţi ai ţiganilor 
(mai precis spus, „inspiratorii” lor, din noua 
ideologie) cred că e vremea trezirii „conştiinţei 
naţionale” a rromilor şi, în perspectivă, a creă-
rii unui stat ţigănesc undeva pe teritoriul locuit 
de români, că tot suntem numiţi de „prieteni” 
„ţigani”, iar între rrom şi român diferenţa ling-
vistică e minimă. Intr-o „Americă dunăreană” 
(Eminescu), e posibil orice. Nu e pentru întâia 
oară când se fac proiecte etnice pe seama ţării. 
Despre „Palestina din România/Basarabia”, am 
vorbit în A doua schimbare la faţă (2008). Ru-
şii au croit bazele unei noi etnii şi ale unui nou 
stat pe teritoriul Basarabiei, fundat pe „mol-
dovenism”. Cu cinismul de rigoare, ideea de a 
hărăzi Basarabiei perspectiva unui stat ţigănesc 
vine tot de la răsărit, în consonanţă cu political 

correctness. Contrapus, bineînţeles, ca ame-
ninţare la refuzul tot mai evident al Basarabiei 
de a se considera nonromânească. Schimbarea 
de regim de după „moldovenismul” îndrăcit al 
comuniştilor, în frante cu Vladimir Voronin, 
mobilizează minoritarii dintre Prut şi Nistru 
la apărarea „multiculturalismului” susţinut de 
„corectitudinea politică” a Europei. Moldove-
nismul este, în viziunea lor, garanţia că măcar 
Basarabia va putea fi o „Americă dunăreană”, 
chiar dacă lipsită de Dunăre şi de Mare. Depu-
tatul comunist (evreu) Mark Tkaciuk este un 
fervent militant al moldovenismului româno-
fob. El declara, recent, postului de radio „Eko 
Moskvî” (Ecoul Moscovei): „Pentru unionişti, 
este foarte important ca limba să fîe numită 
română. Asta ar fi o mare realizare pentru ei. 
Toate rezultatele anterioare importante, cum ar 
fi înţelegerea multiculturală, acum se distrug de 
către aşa-numita guvernare democrată. Astăzi, 
s-au început represiuni. Se închid posturi TV şi 
radio importante de limbă rusă. Radio Dojdi va 
fi închis săptămâna viitoare. Mă aflu la Mosco-
va ca să coordonăm o poziţie comună referitor 
la situaţia din Republica Moldova, care să fie 
prezentată la sesiunea Consiliului Europei”.

Aşadar, autorii genocidului antiromânesc 
din Basarabia nu ezită o clipă să folosească 
arma europeană a „corectitudinii politice” pen-
tru a-şi exercita, mai departe, abuzurile imperi-
ale. Şi o fac cu cinismul de rigoare, precum Ro-
man Evghenevici Konopliov, autorul unui pro-
iect, contrapus mai vechiului plan din 2004 al 
lui Stanislav Belkovski. Cine este Konopliov? 
Născut în provincia Briansk, în 1973, el a ajuns 
cu familia în Transnistria, în 1978. În 1992, în 
contextul războiului transnistrean, a fugit în Ru-
sia, întorcându-se la Tiraspol în 2002. Bine in-
struit în drept internaţional, cântăreţ de muzică 
rock, jurnalist şi romancier, este un doctrinar al 
intereselor Rusiei în Republica Moldova, con-
siderând Tiraspolul adevărata capitală a moldo-
venismului multicultural. În cadrul Institutului 
pentru Strategie Naţională din Moscova, el este 
expertul pentru Transnistria. În această calitate, 
a elaborat proiectul „Basarabia - statul ţigani-
lor’”. (Pentru amănunte, vezi studiul lui Viorel 

Patrichi, Flacăra violet 
atacă la vârf, în „Rost”, 
an. VIII, nr. 83-84, ianu-
arie-februarie 2010, pp. 
19-25).

Deoarece Basarabia 
nu se poate hotărî dacă e 
moldovenească, în sen-
sul unui multiculturalism 
panslav, ea ar trebui să accepte generosul plan 
Konopliov, care preconizează o „purificare et-
nică” paşnică, favorabilă tuturor părţilor, inclu-
siv României. Cei care se consideră români, în 
Basarabia, să plece în România, iar aceasta, la 
rândul ei, să-i trimită pe toţi cei care se recu-
nosc ţigani în Basarabia. În asemenea context, 
Transnistria ar deveni vatra tuturor celor care se 
vor a fi moldoveni, Republica Transnistreană 
devenind cu adevărat un stat european multi-
cultural, care va putea fi luat de model. Capitala 
moldovenismului va fi, desigur, Tiraspolul. Ko-
nopliov omite să ne spună că acelaşi ideal 1-a 
împărtăşit Stalin când, în 1924, înfiinţa, dincolo 
de Nistru, Republica Autonomă Sovietică Soci-
alistă Moldovenească.

Întrucât în Soroca ţiganii sunt majoritari et-
nic, zice Konopliov, acolo va fi şi capitala vii-
torului stat rrom sau ţigănesc, spaţiu în care se 
vor putea stabili şi alţi rromi din Europa şi din 
alte părţi. Într-un asemenea cadru generos, dacă 
moldovenii din Basarabia vor voi să supravie-
ţuiască, şansa lor este Transnistria, care, even-
tual, şi-ar putea lărgi graniţele din necesităţi de 
spaţiu vital: „Dacă vor dori să trăiască în cultu-
ra lor, ei vor putea merge în Transnistria, fiind 
siguri că acolo va fî aşa cum a fost cândva Mol-
dova unită - alfabet chirilic, iar în casele vecine 
locuiesc fraţii lor ortodocşi ruşi şi ucraineni”. 
(Apud Viorel Patrichi, op. cit., pp. 22-23).

Planul pare fantezist în cinismul său mu-
lat pe multiculturalismul vehiculat de croitorii 
Uniunii Europene. Dar provocarea, perversă, 
e adresată deopotrivă Chişinăului, României şi 
Uniunii Europene. Pe care Tiraspolul, via Mos-
cova, încearcă să le „răpună” cu propriile arme.

Theodor CODREANU

BASARABIA - VIITORUL STAT AL ŢIGANILOR?

Biserică de lemn din 
muntenescul  Zakopane

A doua zi era 28 iu-iu-
nie 1989, zi când 

în anul 1940 Basarabia 
a fost invadată de trupele militare ale Armatei Roşii, iar 
odată cu ele a şi început calvarul şi chinurile moldoveni-
lor din acest ţinut - de la omoruri şi arestări până la batjo-
cură şi umilinţă.

Nu a ocolit Bestia Roşie nici satul Abaclia, unde chiar 
în faţa Postului de jandarmi din sat, fuse-se împuşcat şe-
ful acestuia - Condurache (cumătrul bunelului Spiridon). 
După el, NKVD-iştii 1-au arestat pe Primarul satului 
Abaclia - Dumitru Lupaşcu, mai apoi au urmat arestul lui 
Toma Niculiţă, Ilie Strătilă (fratele bunelului Spiridon), 
Pantelei Secrieru, - oameni gospodari, oneşti şi apreciaţi 
în sat pentru truda lor. Arestaţii nu s-au mai întors în sat 
- au fost împuşcaţi de călăii comunişti la puţin timp după 
arest.

Propaganda sovietică a făcut din ziua de 28 iunie o 
sărbătoare numită „a eliberării poporului moldovenesc de 
sub ocupaţia burghezo-moşierească română”. Se serba cu 
mult fast. Desigur că această propagandă „a uitat” faptul 
că sub „ocupaţia burghezo-moşierească română”, care a 
durat 22 de ani, nici un abaclian nu fusese împuşcat, dar 
în timp de câteva luni de „eliberare sovietică” au fost îm-
puşcaţi tocmai 5 abaclieni dintre cei mai destoinici...

„Eliberatorii” pregătesc manifestări pompoase şi în 
acest an. Ştim că înaintaşii eliberării naţionale din Chi-
şinău vor boicota serbarea „eliberării sovietice”. Dar ce 
putem face şi noi cei din Cenaclul Literar Artistic „Alecu 
Russo” în satul Abaclia? Puţini fiind, uşor vom fi arestaţi 
şi judecaţi pentru propagandă antisovietică.

Noi, membrii cenaclului - Volodea, Saşa şi eu, stăm 
şi ne sfătuim. Ce-i de făcut? După discutarea şi analizarea 
a mai multor propuneri, decidem să arborăm noaptea câ-
teva drapele tricolore în satul Abaclia şi la Staţia de cale 
ferată Basarabeasca.

Nu ne rămâne decât să găsim pânză pentru tricolor - 
roşu, galben şi albastru. Culoarea roşie este mai lesne de 
găsit, pentru că e culoarea preponderentă a puterii sovieti-

ce. Dar de unde luăm material galben şi albastru?
Problemă. Irezolvabilă? Nu cred. Găsim noi o ieşire 

din situaţie... Să vedem ce pânză avem de aceste culori... 
Evrica! - cămăşile noastre. Eu „jertfesc” una de culoare 
albastră, iar Saşa - una de culoare galbenă.

O rugăm pe Liuba să ne coase drapelele. Ea, fără a ne 
întreba pentru ce trebuie şi ce vom face cu ele, s-a apucat 
de croit. Între timp, noi mergem să cercetăm locurile unde 
le vom arbora. Urcăm pe biciclete şi pornim.

Ne apropiem de clădirea Sovietului Sătesc Abaclia. 
Aici nu avem nici o şansă, - pe timpul nopţii clădirea este 
păzită de un paznic. Pe clădirea Cârmuirii Sovhozului, 
care este alături - aceiaşi situaţie. Ce facem? Îmi rotesc 
privirea şi dau cu ochii de coşul de fum al Grădiniţei de 
Copii, care este la câţiva zeci de metri de Sovietul Sătesc. 
Ne apropiem. Coşul este o ţeavă din metal instalată ver-
tical, pe care sunt sudate mai multe scoabe din metal şi 
care împreună formează o scară până în vârful coşu-
lui. Loc ideal. Plus la toate, acesta este şi mai înalt 
decât clădirea Sovietului Sătesc. Luăm decizia - vom 
lega drapelul de ultima scoabă a scării.

Pe biciclete ne deplasăm spre oraşul Basarabeas-
ca. „Ochim” clădirea unde vom arbora tricolorul - 
Dispeceratul Staţiei de cale ferată Basarabeasca. Este 
cea mai înaltă clădire şi mai are şi un stâlp din lemn 
de asupra. Loc perfect. Are şi avantajul că scările de 
acces pe acoperiş sunt dinăuntrul clădirii, iar acestea 
nu sunt încuiate pe noapte.

Ne întoarcem în satul Abaclia. Mergem la Liuba 
să vedem drapelele. Din „materia primă” dată de noi, 
Liuba ne-a cusut două drapele mari şi câteva stegule-
ţe. Foarte bine. Îi mulţumim şi le luăm cu noi.

 Căutăm lemn potrivit pentru a confecţiona lăn-
cile de drapel. După câteva minute de căutări prin 
gospodărie, găsim şi lemnul potrivit. îl cioplim şi îl tăiem 
de dimensiunile necesare. Arată bine.

Acum nu ne rămâne decât să fixăm pânza drapelu-
lui pe lance. Găsim şi ţinte bune pentru a prinde flamu-
ra. Potrivim pânza pe lance. Stop! A apărut o problemă. 

Care culoare vine prima pe lance - roşu sau albastru? Ce 
facem? Hai să vedem ce spune enciclopedia. O răsfo-
im. Iată drapelul României Socialiste. Prima culoare de 
la lance este culoarea albastră. Da bă, dar România este 
acum ţară comunistă şi posibil o schimbat culorile, ca să 
nu fie ca pe timpurile „burgezo-moşiereşti”. Ce facem?... 
Cred că trebuie să punem culorile ca în cântec -„Roşu, 
Galben şi Albastru - este-al Nostru Tricolor”. Vorba ceia 
- din cântec nu arunci cuvintele. Dacă Roşu e prima cu-
loare în cântec, atunci aşa a fost şi pe timpuri, şi respec-
tiv Roşu trebuie să fie prima culoare şi pe lance. Decizie 
unanimă.

Eu ţin lancea, iar Saşa bate ţintele. Totul e gata. Eu 
mai desfac o baterie galvanică din care extrag tija de căr-
bune. E un mijloc excelent pentru a scrie pe pereţi.

Aşteptăm să se întunece. Este o noapte întunecoasă şi 
răcoroasă. Dimineaţă plouase şi e puţin probabil să plouă 
în această noapte.

Ora unu noaptea. E la fel de întuneric. Urcăm pe bi-
ciclete şi plecăm spre oraşul Basarabeasca. În drumul 

nostru, trecem pe la serviciul lui Saşa, de unde el îşi ia 
echipamentul de urcat pe stâlpi.

Lângă clădirea Dispeceratului Staţiei de cale ferată 
Basarabeasca ne oprim şi analizăm situaţia. O mică pro-
blemă - staţia, inclusiv şi clădirea este iluminată puternic 
de proiectoare. Dar ţipenie de om prin împrejurimi. Ris-
căm? Ne uităm unul la altul. Da! Urcăm pe scări până pe 
acoperiş. Acolo Saşa şi-a pus pe picioare ghearele de fier, 
apoi s-a prins cu centura de siguranţa de stâlp. I-am dat 
Tricolorul. Ţinându-1 cu o mână, s-a ridicat atent şi fără 
zgomot pe stâlp.

Peste două minute drapelul şi-a desfăşurat flamura 
tricoloră deasupra Staţiei de cale ferată Basarabeasca. În 
lumina proiectoarelor e o privelişte uluitoare. - Doamne, 
ce frumos este! Un val de emoţii mi-a cuprins tot corpul. 

Pentru asemenea momente merită să trăieşti şi să 
rişti. În sfârşit, după 45 ani de pribegire Tricolorul 
s-a întors acasă!

Am coborât şi ne-am îndepărtat de clădire 
spre strada Lenin, de unde câteva minute am mai 
admirat cum drapelul îşi flutura falnic şi semeţ 
culorile peste văzduhul iluminat de proiectoare 
al nopţii de 28 iunie 1989. În Basarabeasca domi-
na acum liniştit cele trei culori - Roşu, Galben şi 
Albastru. Dimineaţă o să fie o adevărată nebunie 
în capetele „eliberatorilor” şi activiştilor de partid 
din Basarabeasca! Păcat că nu o să le vedem mu-
trele crispate...

În Abaclia am ajuns pe la orele două şi jumă-
tate. Lângă clădirea magazinului din centrul satu-
lui ne-am oprit. Aici de obicei dimineaţa se strân-
ge multă lume. Este şi staţie de autobuz pentru cei 

ce pleacă la Chişinău sau Basarabeasca, dar şi locul unde 
se adună şi pleacă la muncă lucrătorii din sovhoz. Vreau 
să le lăsăm un mesaj. Cu ajutorul cărbunelui de la bate-
ria galvanică, pe peretele magazinului, cu litere mari de 
tipar scriu apăsat: „28 iunie 1940 - zi de doliu în istoria 

poporului nostru”. Mă depărtez de perete. Pe el se vede 
clar inscripţia. Dacă noaptea se vede -ziua se va vedea şi 
mai bine.

Pe stâlpii de la magazin şi până la drumul care coteşte 
spre Sovietul Sătesc instalăm steguleţele, apoi ne depla-
săm spre coşul de fum al Grădiniţei de copii.

Mă apropii de coş şi privesc de jos în sus. Pare foarte 
înalt. Nu-i nimic, m-am ridicat la înălţimi şi mai mari. Mă 
descalţ de încălţăminte pentru că se mai ţine noroiul de ea 
şi pot luneca de pe scări. Iau de la Saşa tricolorul şi mă 
urc. 0 treaptă, două, trei. Sunt sudate bine. Urc mai depar-
te. Aproape de capătul coşului o scoabă este sudată numai 
într-un capăt. Trag de ea. Se îndoaie. Nu e deloc bine. A 
mai rămas mai puţin de jumătate de metru până în vârful 
coşului. Ce să fac? Nu pot trece mai sus. Decid. Oricum e 
mai înalt decât clădirea Sovietului sătesc si astfel Tricolo-
rul o sa fie mai sus de drapelul Republicii Sovietice Soci-
aliste Moldoveneşti de pe acea clădire. Desfăşor drapelul 
şi îl instalez. Verific - stă bine. - Tricolorule, bine ai sosit 
în Abaclia - şi aici ai lipsit timp de 45 de ani.

Cobor şi privesc de jos la tricolor. In bezna nopţii abia 
se observă cum îşi flutură flamura în briza de dimineaţă. 
II voi admira la răsăritul soarelui. Se va vedea bine şi din 
ograda mea. E timpul să plecăm pe la casele noastre, pes-
te puţin timp se va lumina.

„Viaţa” drapelelor arborate de noi nu a fost de lungă 
durată. Pe la orele 8-9 dimineaţa, acestea au fost deja date 
toate jos. Reprezentanţii puterii sovietice nu recunoşteau 
şi urau de moarte drapelul „burghezo-moşieresc român”. 
în acea perioadă Tricolorul era batjocorit, rupt, călcat în 
picioare, ars, numit „drapel fascist”, etc.

Dar deşi de scurtă durată, aceasta a fost totuşi prima 
victorie în Istoria Nouă a Tricolorului în oraşul Basara-
beasca şi satul Abaclia. Pe bună dreptate este şi una din 
primele rândunele care a vestit sosirea şi arborarea pen-
tru totdeauna a Tricolorului în localităţile din Republica 
Moldova.

Victor STRĂTILĂ,
Abaclia - Chişinău, 1989-2010

Tricolorul „Abaclian”

APEL DE SOLIDARITATE
Fraţi români basarabeni,
Reamintesc că pe data de 12 noiembrie 1924 a fost creată Republi-

ca Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească, de pe malul stâng al 
Nistrului, cu capitala iniţial la Balta, mai apoi la Tiraspol.

Scopul creării acestei unităţi teritorial-administrative bolşevice a fost 
ca să fie un cap de pod pentru cucerirea întregii Moldove până la Carpaţi, 
şi, de ce nu, a întregii Românii.

Atunci a luat naştere şi aberaţia de „limbă moldovenească”, diferi-
tă de limba română, şi de atunci duşmanii noştri caută să ne distrugă ca 
neam şi ca ţară.

REGRETABIL este că acest măr otrăvit şi putred face să contamine-
ze toată lădiţa cu mere sănătoase. Se ştie că dacă pui un măr stricat într-o 
lădiţă cu mere sănătoase, le strică pe toate.

Şi mărul ăsta stricat, această aberaţie inventată pe 12 noiembrie 
1924, mai dăinuieşte încă, şi nu numai atât, ci contaminează şi mere 
absolut sănătoase. 

Prin comparaţia mea am vrut să spun că oamenii, basarabenii noştri, 
absolut de bună-credinţă, fără să vrea, sunt contaminaţi de acest putregai 
şi nu-şi dau seama că prin atitudinea lor „pro moldovenească” dau apă la 
moara celor ce vor distrugerea noastră ca naţiune, distrugerea noastră ca 
ţară.

Mă adresez fraţilor noştri basarabeni de bună-credinţă şi curaţi la su-
flet, care nu au realizat că, înlocuind termenul de „român basarabean” cu 
termenul de „moldovean”, dau apă la moară duşmanilor noştri. Desigur 
că noi, cei dintre Prut şi Nistru, suntem moldoveni ca şi fraţii noştri de 
dincolo de Prut, până la Carpaţi, dar suntem români ca şi fraţii noştri do-
brogeni, ardeleni, bănăţeni sau aromânii din Macedonia sau Grecia, sau 
din alte părţi ale lumii.

Din fericire, situaţia s-a schimbat şi în aşa-zisă Republica Moldova, 
adică Basarabia. Nu mai este la putere guvernul comunist a lui Voronin, 
care, în fond, era condus de la Kremlin.

Tinerii din Republica Moldova, prin sacrificiul lor, au dat dovadă 
de un suprem eroism şi au determinat schimbarea, reorientarea ţării că-
tre România, către Europa. Fără revolta lor spontană Voronin ar fi fost şi 
astăzi la putere.

Basarabia este pământ românesc şi trebuie să revină la Patria-Mamă, 
ROMÂNIA.

Deci în mod hotărât şi pentru totdeauna să terminăm cu „moldovenis-
mul primitiv”, care este mărul stricat aruncat în lădiţa cu mere proaspete 
şi sănătoase.

Ovidiu CREANGĂ,
bunicul vostru de 90 de ani,

Toronto, Canada 7 aprilie 2010

În istoria contemporană, 
problema acţiunilor comu-
ne ale României şi Germa-
niei contra U.R.S.S. a fost, 
şi rămâne, una dintre cele 
mai controversate. Acest 
subiect foarte incitant, tra-
tat decenii în şir superficial 
şi unilateral, azi impune 
pregnant înlăturarea enor-
mităţilor tendenţioase de 
odinioară. Un aspect esen-
ţial al acestui subiect este şi 
statutul României în cel de 
al Doilea Război Mondial: 
de agresor sau de victimă? 

Dezmembrarea României de către U.R.S.S. şi Germania hitleristă în 
1940 atribuie fără echivoc României statutul de ţară-victimă. Aces-
ta nu s-a schimbat odată cu deschiderea ostilităţilor contra U.R.S.S. 
Şi atunci, şi ulterior, fiind în mrejele agresorilor – Uniunea Sovietică, 
Bulgaria, Ungaria şi Germania, România nu mai era nici liberă, nici 
completamente suverană, pentru ca deciziile să şi le ia ca ţară inde-
pendentă.

Luptând cu agresorul comunist, România continua să fie în legi-
timă apărare, chiar şi atunci când trecuse cu ostilităţile pe teritoriul 

U.R.S.S., deoarece aceasta din urmă n-a întreprins nimic pentru a-şi 
demonstra fie regretul, fie vreo acţiune diplomatică pentru aplanarea 
animozităţilor provocate prin răpirea teritoriilor româneşti la 1940, 
deşi arsenalul posibilităţilor era destul de impunător. De exemplu, 
dacă idealurile sacre de adevăr, dreptate, pace, echitate n-ar fi fost 
pentru intransigentul agresor sovietic doar fraze demagogice, lesne ar 
fi putut să-i schimbe României statutul de ţară-victimă prin cererea 
unui armistiţiu şi a unei păci separate cu ea; să recunoască existenţa 
înţelegerilor secrete cu Germania, a drepturilor României asupra teri-
toriilor sale naţionale - Basarabia, nordul Bucovinei cu ţinutul Herţa , 
anexate la 28 iunie 1940, recunoscând, totodată, şi prejudiciile umane 
şi materiale aduse României. Iar pentru a o îndupleca să accepte o 
pace separată, era logic să-i fi propus ca recompensă şi cedarea are-
alului românilor moldoveni din Transnistria. Astfel U.R.S.S. ar fi în-
cercat să realizeze faţă de România unul dintre principiile fundamen-
tale de drept: „să dai fiecăruia ceea ce e al lui”. Semnarea unei păci 
separate cu România, eventual, era şi în interesul U.R.S.S., deoarece 
astfel trupele române ar fi fost nevoite să părăsească frontul sovietic... 
Totuşi, nici una dintre aceste posibilităţi n-a fost materializată şi Ro-
mânia a fost nevoită să continue lupta cu agresorul.

În consecinţă, statutul României de ţară-victimă a rămas neschim-
bat, iar U.R.S.S. n-a întreprins nimic pentru a-şi schimba propriul sta-
tut de putere agresoare faţă de România. În baza acestora U.R.S.S. nu 
avea nici un temei să învinuiască România de deschiderea ostilităţilor 
împotriva ei.

Prin susţinerea falsei idei privind vina Ro-
mâniei în cel de al Doilea Război Mondial 
decenii în şir s-a urmărit sustragerea atenţiei 
opiniei internaţionale de la adevăratul agresor 
– U.R.S.S. În pofida realităţii, raţiunii şi argu-
mentelor diplomatice româneşti în faţa lumii 
întregi, România a rămas până azi etichetată ca 
„agresor”, deoarece „...a participat alături de ea 
(Germania – n. a.) împotriva Uniunii R.S.S... poartă partea sa de răs-
pundere în acest război”. Pentru „partea sa de răspundere” România 
n-a „plătit” doar cu simple etichetări eronate la adresa ei, ci şi cu pier-
deri considerabile umane, teritoriale, economice...

Că România nu a fost agresor în cel de al Doilea Război Mondial 
ne demonstrează convingător şi mareşalul Antonescu în insistentele 
sale declaraţii. Considerând „recuperarea nordului Transilvaniei ca o 
problemă a politicii naţionale”, mareşalul, la vremea sa, accentuase 
de mai multe ori că România nu va accepta compensarea Transilva-
niei de Nord cu teritorii de peste Nistru. La propunerea germană „lu-
aţi la est cât vreţi!”, Antonescu a răspuns: „România nu se maghia-
rizează la Vest şi nu se slavizează la Est”. Adică, chiar dacă era toiul 
războiului şi România era silită de împrejurări şi agresori să ridice 
armele împotriva unuia dintre ei, mareşalul era conştient că trupele 
române luptă doar pentru a recupera ceea ce aparţine României şi nu 
pentru anexiuni.

Vasile CIUBUC

ADeVăRATUL STATUT AL ROmâNIeI 
îN ceL De-AL DOILeA RăzBOI mONDIAL (5)

Poeţii
Lui Grigore Vieru

Ca şi cândva, sihaştri, brazii mor, -
Îi mistuie mereu un dor de casă.
Cad flori de primăvară-n calea lor
Şi râuri de lumină se revarsă.

E plină lumea iarăşi de dureri,
Căci setea de averi nicicum n-o lasă.
Poeţii mor, subit, în primăveri, 
De soarta lor cui, oare, îi mai pasă?!

Pe undeva se-aud împuşcături –
Se curmă vieţi. Şi palidă e luna. 
Ne părăsesc poeţii prematur,
Dar printre noi rămân întotdeauna.

Mihai vâlcu

Învăluiţi  în  tricolor
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Maia
Primul soţ al Mariei Kudaşeva a murit în timpul războ-

iului civil. Ea moşteneşte de la el, pe lângă o avere cu totul 
derizorie, şi titlul aristocratic de principesă. Rămasă văduvă 
tânără şi frumoasă, nu a cernit mult. E. Mindlin îşi amintea 
mai târziu că Maia „era prietenă cu toţi”, compliment cu o 
tentă nu chiar de cea mai bună reputaţie. M.S.Voloşina o ca-
racteriza şi mai transparent: „Maia era bună bucăţică... Flirta 
şi cu Erenburg, şi cu albgardiştii... O femelă...”

În 1926 principesa, fără profesie, fără o biografie clară, 
se pomeneşte a fi colaboratoare a secţiei consulatului francez 
din capitala sovietică. A fi angajată într-o asemenea instituţie 
şi, mai ales, să ai avantajul de a lucra fără acoperire şi pro-
tecţie la o ambasadă străină nu era atunci o intenţie uşor de 
realizat. Cei avizaţi ştiau că Moscova bolşevizată aşa ceva nu 
putea să admită. Cu toate că nu trecuseră nici 10 ani de la răs-
coala din 1917, puterea nouă din Rusia rămânea fidelă sloga-
nului cunoscut: cine nu-i cu noi, acela e împotriva noastră... 

Astfel încât, atunci când venea vorba să acorde sau să ba-
reze cuiva vizele de ieşire din ţară, Kudaşeva era filtrul cel 
mai sigur. Şi totuşi, aceasta încă nu era viaţa ei adevărată, ci 
numai prologul.

Georges Duhamel, venit în delegaţia scriitorilor francezi 
cu ocazia celebrării unui deceniu de la Revoluţia din Octom-
brie, după ce s-a reîntors la Paris, le povestea prietenilor săi 
despre Maia, ghidesa perseverentă, care nu-i lăsa măcar o 
oră şi nici un pas să rămână singuri. Îşi amintea, nu fără o 
anumită iritare, cât de deschis şi chiar neceremonios se mani-
festa atunci când îşi propunea „serviciile”. Fiind respinsă, se 
înfuria. Asta până a găsit, dar ceva mai târziu, locul slab la... 
Romain Rolland. 

De fapt, tot ea gândise şi legenda că se îndrăgostise de 
romancier, citindu-i opera. Într-o zi i-a scris. A fost, cum se 
obişnuia pe vremuri, la început „o dragoste prin coresponden-
ţă”. Dar iubirea epistolară n-o mai satisfăcea pe principesă şi 
ea caută toate mijloacele ca să ajungă la Paris. Insistenţele îi 
sunt răsplătite. 

Romain Roland, într-o scrisoare expediată la 5 aprilie 
1928 lui M.Gorki, îl întrebă: „O cunoaşteţi pe Kudaşeva, ca-
re-mi scrie din Moscova şi despre care mi-au vorbit Duhamel 
şi Durtain că le-a fost un ghid minunat în timpul aflării lor în 
Rusia? Ea este pur şi simplu îndrăgostită de bolşevism.” 

Gorki nu prea ştia mult despre dânsa, pentru că o văzuse 
o singură dată în treacăt în Crimeea. Auzise că era puţin ini-
ţiată în arta versificării şi că făcea mai mult parte activă din 
boema literaţilor. Dar „prevestitorul furtunii revoluţionare” a 
caracterizat-o lăudabil pe înamorata de Rolland, intervenind 
chiar pe lângă prietenii de la Liubeanka (s-a adresat perso-
nal lui Iagoda (sic!) „să nu stea în calea iubirii şi să-i permită 
Maiei să ajungă până la obiectul admiraţiei sale...” Era toc-
mai ceea ce îşi doreau prietenii de la Liubeanka. Adică, ca 
planul să fie credibil, trebuia să fie creată iluzia, chipurile, că 
groaznica instituţie se opune, însă rugămintea lui Gorki nu 
putea să nu fie luată în seamă... 

În curând, romanul epistolar se încheie pentru Romain 
Rolland în faţa altarului. Nu trece vreme multă de la oficierea 
căsătoriei şi romancierul va recunoaşte: „Datorită Maiei - 
Rusia mi-a devenit mai dragă şi mai aproape inimii mele”. 
În realitate se încurcase în noţiuni – mai aproape de inimă îi 
era nu atât Rusia, cât bolşevismul Maiei”, crede Vaksberg, 
care a întâlnit-o pe Kudaşeva în mai 1968 la locuinţa ei de pe 
bulevardul Montparnasse din Paris.

Tentaculele Kominternului
Dar nu numai scriitorul nimerise în capcana seduc-

ţiei. În situaţia respectivă, chiar şi Maia, dacă ar fi dorit să 
se „descotorosească de grija iubitoare a protectorilor săi”, nu 
mai avea cum. „Recomandările” celor de la Liubeanka erau 
cât se poate de insistente. Pentru că, stabilită la Paris, Ku-
daşeva era des văzută în compania unui bărbat impozant şi 
simpatic - Louis Jibarty, pe care ea i-l prezentase lui Romain 
Rolland, acesta făcând o impresie plăcută asupra scriitorului. 
Dar în 1932, Rolland află stupefiat, din surse numai lui ştiute 
şi neelucidate nici până azi, că Jibarty nu era altcineva de-
cât un agent secret al Kominternului. Într-o scrisoare trimisă 
lui Henry Barbusse el îi mărturiseşte panicat că „va rămâne 
dezonorat şi reputaţia sa va fi distrusă dacă se află cine e cu 
adevărat acest Louis Jibarty”.

Ca şi cum ar fi privit în apă: Bernard, fiul lui Duhamel, 
publică jurnalul tatălui său, care îl deconspiră fără scăpare 
pe „prietenul” familiei Rolland. Louis Jibarty, pe numele său 
adevărat Laszlo Dobos, aparţinea aripii de spionaj a Komin-
ternului (secţia relaţii internaţionale) şi la Paris avea o singură 
funcţie – tutorele personal al „principesei Kudaşeva”. Sarcina 
pusă în faţa Maiei de către Liubeanka nu consta doar în fap-
tul ca ea să-l determine pe Rolland să scrie imnuri de slavă 
bolşevismului. Marele romancier îşi dădu seama în ce fel de 
cacealma nimerise şi atât cât putea încerca să reziste presiuni-
lor, cu toate că arăta cu adevărat speriat. (Când Panait Istrati 
- alt vrăjit, dezvrăjit şi învins de comunism, care îmbrăţişase 
ideea cu toată puterea imaginaţiei tinereşti, notând printre al-
tele – „URSS trebuie să rămână pentru proletariatul mondial 
ceea ce este în realitate: fortăreaţa inexpugnabilă, împotriva 
căreia capitalismul va trebui să se prăbuşească într-o zi...”, 
i-a trimis lui Romain Rolland cele 2 scrisori adresate GPU-
ului, unde-şi descria 
marea lui dezamăgire 
faţă de revoluţia bolşe-
vică, spre imensa sa in-
satisfacţie, primeşte din 
partea romancierului un 
răspuns cu totul deru-
tant: „Cunosc franche-
ţea Dumitale şi nevoia 
de a vorbi... Zăvorăşte-
te! Cât despre condeiul 
Dumitale, ai destule cu 
ce să te ocupi, fără să 
te afunzi în politică. Ai 
văzut acolo şi realizări 
mari. Povesteşte asta! 
(...) Doresc ca pe viitor 
să nu te mai ocupi ni-
ciodată de politică. Nu 
eşti făcut pentru ea”. 
P. Istrati, dezamăgit 
profund, dezgustat, îi 
ripostează lui Rolland: 
„Nu-ţi voi ascunde de-
loc mirarea mea de a te 
vedea devenit un sovie-
tic atât de oficial...”) 

Dar să revenim la 
rolul principesei de 

„prelucrare” a lui R.Rolland. E vorba 
de o combinaţie rafinată, căci din joc 
urma să fie scos cel mai reprezentativ 
şi marcant exponent al scriitorilor so-
vietici – Maxim Gorki. Gorki nimerise 
în capcană şi, intuind pericolul, încerca 
să evadeze. Motivul apăruse curând. 
În mai 1935, prin iniţiativa literaţilor 
francezi de orientare stângistă, la Paris 
urmează să-şi desfăşoare lucrările un 
congres internaţional al scriitorilor în apărarea culturii. Cine 
putea să conducă delegaţia sovietică dacă nu Gorki? Era ca 
de la sine înţeles. Variantă însă inadmisibilă pentru Kremlin. 
Stalin nu putea admite să-l lase să plece, dar nici să-i interzi-
că „marelui scriitor proletar” prin neacordarea vizei nu avea 
cum. Ca şi oricare paranoic, marcat că cineva îi eclipsează 
autoritara imagine, Iosif Vissarionovici manifesta prudenţă şi 
şiretenie. Încercata motivaţie de serviciu – „scriitorul e bol-
nav şi are nevoie să se trateze” – nu s-a produs. Gorki şi-a 
anunţat plecarea, respingând orice recomandare de interdicţie 
din partea medicilor. 

Şi atunci intră în scenă Maia...

Joacă, ursule!
În presă se vorbea de mult de o aşteptată întâlnire dintre 

Rolland şi Gorki. La iniţiativa lui Romain Rolland, această 
întâlnire e preconizată să aibă loc chiar în timpul congresului 
anunţat. S-ar fi părut - nimic mai bun decât ocazia ca dialo-
gul dintre cei doi mari literaţi ai vremii să se producă la Paris. 
Însă Liubeanka avea alte scenarii. Lucrurile se tergiversau. 
Şi, în momentul decisiv, Gorki primeşte un răvaş din partea 
Maiei cu un conţinut ultimativ: „Rolland se bucură de întâl-
nirea cu Dumneavoastră. Şi o aşteaptă foarte mult. De aceea 
ar fi foarte bine ca discuţia dintre voi să aibă loc într-o atmo-
sferă intimă, nestingherită, şi nu la hotel, printre străini, când 
el (Romain Rolland) ar fi obosit. (...) Nu ar fi mai binevenit 
ca întâlnirea să se înscrie pe agendă în condiţii favorabile, 
fără ca nimic să vă împiedice şi să vă incomodeze? (...) Iar 
locul cel mai potrivit pentru un asemenea mare eveniment nu 
ar putea fi altul decât Moscova...” (!)

Nu e aşa – forma de exprimare e rafinată, gestul de ama-
bilitate ireproşabil, curtoazia respectată? Dar câtă presiune, 
câtă înverşunare ce nu suportă replica! Şi întâlnirea are loc în 
capitala slavă!...

La revenire acasă, Rolland i se va confesa soţiei, omni-
prezentă cu el pe tot parcursul vizitei la Moscova, cât de mult 
a fost frapat când l-a văzut pe Gorki „înconjurat de spioni, 
turnători şi lichele”. Nimeni nu ştie ce i-ar fi răspuns Kuda-
şeva, dar în schimb a devenit cunoscut mai târziu adevărul 
că ea l-a convins pe romancier să nu-şi editeze manuscrisul 
„Jurnal moscovit” - un expozeu al impresiilor sale după că-
lătoria la Moscova, determinându-l pe acesta să-l depoziteze 
şi să-l ascundă în sertar. „Jurnalul” conţinea descrieri exacte, 
detalii extrem de doveditoare despre tragismul, condiţia psi-
hologică apăsătoare a scriitorului, înrolat în slujba bolşevis-
mului, pe ultima spirală a vieţii sale. „Gorki era purtat ca un 
urs cu belciuge în nări şi picioarele legate în lanţuri pentru 
distracţia publicului” – ce nimicitoare portretizare, cu ade-
vărat demnă de pana celebră a marelui romancier! Dar dacă 
Rolland ar fi publicat aşa ceva pe urmele proaspete ale celor 
văzute şi înţelese de dânsul, era greu de imaginat ce s-ar fi 
întâmplat cu Maia, Maria Kudaşeva. Peste ani va recunoaşte 
în faţa lui Vaksberg că era şantajabilă. Reţineţi: „Eu ştiam cu 
mult înainte de a pleca să-mi unesc viaţa cu Romain Rolland 
că de GPU (Direcţia Politică de Stat) nu am cum să mă as-
cund”. 

O confirmare şi mai convingătoare face istoricul ameri-
can Stephen Koch. În vara anului 1989 Koch a avut o dis-
cuţie cu Babetta Gross, soţia lui Willy Muntzenberg, fost 
membru marcant al Partidului Comunist din Germania, omo-
rât „pentru neascultare”, evident, de către agenţii de la Liu-
beanka. Muntzenberg rupsese categoric relaţiile cu Moscova 
în anul 1938. Până atunci el fusese o piesă foarte importan-
tă în structurile Kominternului şi cunoştea viaţa din interior 
a acestei instituţii oculte, lucruri pe care le ştia din discuţii 
acasă şi soţia sa. B. Gross afirma în cunoştinţă de cauză că 
Maia Kudaşeva era „agent al organelor răzbunătoare”, fiind 
infiltrată şi trimisă cu misiunea clară de a-i supraveghea orice 
mişcare şi de a-l supune controlului absolut pe R.Rolland, ea 
însăşi fiind la rândul ei condusă şi controlată de colaboratorii 
Kominternului. „Nu e vorba de o versiune, a precizat Babetta 
Gross, eu vorbesc de fapte dovedite.” 

Deşi convins şi dezvrăjit de seducţia comuno-bolşevică, 
Rolland nu-şi va reveni până la sfârşitul vieţii din nelinişti 
terorizante, chiar şi retras în locuri paradisiace ale tihnitei El-
veţii. Or, ceea ce văzuse şi intuise în discuţiile cu scriitorul 
emblematic al Ţării Sovietelor, condamnat de Cauză, îl va 
ţine şi pe dânsul păzit şi înfricoşat în braţele fatidicei Maia 
Kudaşeva... 

Şi Gorki? Nu mai părăseşte niciodată URSS. Nu avea 
cum. Era de mult înlănţuit de tentaculele caracatiţei roşii, era 
ostaticul de lux al regimului pe care îl slujise – uneori cu mari 
remuşcări, alteori din credinţă. El nu avea cum să scape. „Pri-
etenii” lui, dacă ar fi să parafrazăm vorba curentă a unui fai-
mos publicist de azi, ştiau de ce. Finalul era aproape. Aproa-
pe de tot. Tehnica execuţiei nu constituia o problemă pentru 
„inginerii sufletelor omeneşti” din laboratoarele oculte... 

E aşa: adaptarea sau neadaptarea omului de creaţie la 
sistem, cu toate consecinţele benefice (până la un moment 
dat) şi nefericite (până la urmă), rămâne o zonă deloc uşor 
de penetrat. Femeile, în cazul dat, rusoaicele, nu erau, bietele, 
decât nişte rotiţe, gândite să susţină randamentul monstruo-
sului malaxor, ajungând şi ele la aceeaşi finalitate ca şi toate 
celelalte victime...

Efim JOSANU

Sunt o persoană superstiţioasă. 
Catastrofa avionului cu cele 96 
de persoane din elita politică şi 
militară a Poloniei, în frunte cu 
Preşedintele Lech Kaczynski, de 
lângă Smolensk, produsă deasupra 

mormântului uriaş cu peste 21 de mii de ofiţeri 
polonezi, împuşcaţi, în 1940, de securitatea stalinistă 
în pădurea de la Katân, nu este o întâmplare. Oricât 
s-ar strădui omul de ştiinţă să-mi schimbe părerea, 
nu va reuşi. Între aceste două nenorociri mai avusese 
loc un accident, cu efect letal, în 1943, tot prin 
acele locuri, cu Preşedintele polonez din emigraţie, 
Wladyslaw Sikorski. Chiar dacă Rusia nu poartă vină 
de consecinţele ultimei tragedii, fenomenul Katân 
s-a înfipt şi mai adânc în memoria Poloniei, pe sute 
de ani de-acum încolo, în defavoarea Moscovei.

Descifrez recenta tragedie ca pe o lovitură 
năprasnică aplicată comunismului. Inclusiv ca pe 
un semnal alarmant pentru electoratul comunist al 
Republicii Moldova, devenit, din proprie dorinţă, 
victimă a unei mentalităţi infernale. Instinctul 
cosmic parcă-ţi arată cu degetul la obraz: e ruşinos 
să te închini la icoane votându-i concomitent pe 
comunişti. Ori una, ori alta. Cu suflet curviştin, în 
Cosmos nu ai treabă. Altminteri cobori acolo, în 
patria comunistă, cu ceaunul de smoală alături. S-ar 
putea să greşesc: să fie mai rău decât mi se pare.

Recent, am privit o emisiune la canalul lui Anatol 
Golea, în limba rusă, avându-i ca invitaţi pe Valeri 
Kuzmin, ambasadorul Federaţiei Ruse la Chişinău, 
Serghei Nazaria, doctor habilitat în istorie, şi Oazu 
Nantoi, parlamentar din partea Partidului Democrat. 
Prezenţa ultimului m-a intrigat şi, din curiozitate, am 
rezistat, fără regrete, până la final.

Cu câteva zile înainte de această emisiune, aflasem 
de la televizor că Nazaria lansase o carte având ca 
tematică „Marele Război pentru Apărarea Patriei”. 
Volumul a beneficiat de susţinerea Ambasadei 
ruseşti. La lansarea acestuia, toţi vorbitorii erau de 
limbă rusă. Fără a-l citi, intuieşti uşor prin ce prismă 
s-au abordat problemele. 

Sunt absolvent al şcolii sovietice (şi defel nu-
mi pare rău). Până astăzi cred orbeşte că Uniunea 
Sovietică a purtat principala povară a războiului 
pe umerii săi, că şmecherii de americani şi englezi 
au tergiversat, cât au putut, deschiderea celui de-al 
doilea front, iar când au priceput, pe la mijlocul lui 
’44, că ruşii pot realiza eliberarea până la Londra 
– s-au pus pe treabă, speriaţi de perspectiva unei 
Europe comuniste.

 Da, uitasem un amănunt: înainte de emisiunea cu 
pricina, fusese prezentat filmul „Fascism obişnuit” 

al regisorului sovietic Mihail Romm. Scopul? 
Ca lumea, dar mai ales tineretul contemporan, să 
contemple cu ochii proprii crimele fascismului. 
Nu cred că s-a reuşit. Privisem filmul, împreună 
cu alţi colegi, încă în 1967, fiind elevi în clasa a 
zecea. Evident, ororile fascismului ne-au uluit. Dar, 
recunosc acum, ne-a hipnotizat şi personalitatea lui 
Hitler. Unii îi imitau gesturile, se salutau în glumă cu 
„Heil...”, mărşăluiau, prin curtea şcolii, ca prusacii. 
Atenţie: pe atunci URSS prospera, iar patriotismul 
sovietic stăpânea deplin apogeul. Îmi imaginez 
reacţia tineretului actual, asigurat cu banii părinţilor 
din străinătate, alintat cu telefoane mobile, lacom la 
bani câştigaţi pe degeaba şi, esenţialul, cu diplome 
(semi)cumpărate. Hai să fim serioşi! Americanul 
John Kyle, o notorietate printre autorii de cărţi despre 
fenomenele paranormale, opinează în alt context că, 
luând în calcul memoria slabă a civilizaţiei umane, 
posibil, peste câteva mii de ani, oamenii îşi vor aminti 
de Hitler ca de un individ ciudat care fabrica săpun 
din carne de om. Îl contrazic: asta se poate întâmpla 
cu mult mai devreme, chiar peste câteva secole.

 Scopul ambasadorului rus şi al istoricului 
Nazaria, după câte am înţeles, era de a-mi inculca 
nostalgia faţă de răposata patrie sovietică. Ca reacţie, 
trebuia să mă indignez că Alianţa moldovenească 
de la putere înlocuieşte formula „Marele Război 
pentru Apărarea Patriei” prin alta, literalmente pro-
europeană, „al Doilea Război Mondial”. Pe ce se 
mizează? Pe mintea mea uşuratică de moldovan. 
Te-apuci, peste vreo 10-15 ani, sătul să tot trăiesc în 
cea mai săracă ţară a continentului, voi ieşi urlând 
în stradă: „На хрен, блин, cu Europa voastră, mă 
duc eu în fosta patrie, care se-ntinde hăt! până-n 
coastele Japoniei!” Glumă-glumă, eu însă am tras o 
concluzie substanţială: chiar şi comuniştii, oricât ar 
fi ei de parşivi, tot mai aproape sunt de independenţa 
Moldovei, comparativ cu moldovenii care votează 
pentru dânşii. Miraţi-vă, dar reţineţi: am spus 
adevărul curat. Am glumit cu mintea mea, dar, vă 
rog, nu vă jucaţi cu mintea moldovanului! Inclusiv 
cu cea a lui Serghei Nazaria!

 Parlamentarul democrat Oazu Nantoi are aspect 
de persoană erudită şi inteligentă. El a demonstrat că 
fascismul şi comunismul sunt, de fapt, doi potlogari 
demni unul de altul. Diferenţa e doar în vorbă. 
Fasciştii germani se considerau naţiunea ariană 
menită să stăpânească planeta, transformându-i pe 
supravieţuitori în robii lor. Comuniştii, din contra, 
s-au adeverit mai hâtri, declarând fericirea tuturor 
popoarelor drept scop ideal. Karl Marx, fondatorul 
doctrinei comuniste, inventase teoria revoluţiei 
permanente. Asta însemna: dacă revoluţia, să zicem, a 

început în Rusia, ea trebuia să se extindă pretutindeni, 
cuprinzând întregul glob. Un detaliu cât pe ce să-mi 
scape: cine şovăia era lichidat cu eticheta „duşman 
al poporului”. Când au purces istoricii să verifice 
numărul victimelor, s-au îngrozit. Au descoperit că 
acei care luptau pentru fericirea popoarelor, altfel 
zis, comuniştii, au ucis mai multă lume decât cei care 
se credeau în drept s-o facă, adică fasciştii.

 Ca să salveze măcar un pic onoarea şifonată 
a comuniştilor, Serghei Nazaria recunoaşte că 
nimicirea exagerată a oamenilor s-a întâmplat din 
cauza aplicării unor metode greşite. Prin urmare, 
zecile de milioane de oameni nevinovaţi, căsăpite de 
comunişti, trebuie să doarmă liniştite în morminte, 
pentru că moartea lor s-a produs, aproximativ, din 
neatenţie. Un fleac! Scenă asemănătoare ca în 
anecdota cu bărbatul care a asudat înainte de a-şi da 
obştescul sfârşit. Că a decedat – asta-i altă problemă. 
Contează că a transpirat, exact ceea ce-l interesa 
pe medic, aşteptând efectul unor pastile asupra 
organismului.

 Serioja (Nazaria) n-a rezistat în faţa 
argumentelor lui Oazu Nantoi, recurgând la un 
procedeu total anti-istoric, provenit din lipsa celor 
şapte ani de acasă. Nu e prima oară când îl surprind 
într-o atare ipostază. Îl etichetează pe oponent drept 
diletant. Nantoi nu s-a pierdut cu firea şi i-a mai 
turnat o ceaşcă de contra-argumente pe ne-placul 
lui Serioja. Iar în final, punând capac la toată 
discuţia, a dorit să afle din gura ambasadorului: ce 
caută armata rusă pe teritoriul neutru al unei ţări 
cum este Republica Moldova? Diplomatul a promis 
să dea răspuns la o altă emisiune, care nu se ştie 
unde şi când va avea loc.

 Vă fac o confidenţă. M-am ales cu o impresie 
personală din această emisiune. Am descoperit că 
posed un temperament identic cu cel al lui Serioja 
Nazaria, deşi ambii ne-am situat la poli opuşi. Dacă 
mă ofensa şi pe mine cu vocabula diletant, eu, precis, 
îi spuneam că-i prost. Până la urmă, bănuiesc, ne 
trânteam cu taburetele în cap. Ambasadorul, om din 
străinătate, după cum i se cuvine, avea să se reţină 
în neutralitate, iar Anatol Golea - slabă nădejde să-
şi fi pus mintea cu doi...

 Oazu Nantoi a repurtat o victorie strălucită cu 
scorul de doi la zero. Faptele bune merită apreciate 
la justa lor valoare. Decorându-l cu ordinul 
personal „Stima Mea” de gradul I, îi promit să-mi 
europenizez temperamentul. Lui Serioja îi recomand 
să mă roage îndelung ca să nu refuz volumul său cu 
autograf. Poate, poate îl voi accepta. Oricum, avem 
temperamente identice! Salut!

 Iulius POPA

O VIcTORIe A LUI OAzU NANTOI îN FAŢA... 
TemPeRAmeNTALULUI SeRIOJA NAzARIA

„Cine-i va 
păzi pe paz-

nici?”
(Iuvenal, 

Satira VI, 347)

Puterea la Chişinău parcă s-a 
schimbat. La eşalonul de vârf au 
fost efectuate remanierile necesare. 
Puţin şubredă, AIE însă a reuşit să 
schimbe calitativ starea de lucruri 
rămasă după guvernarea de peste opt 
ani a comuniştilor, dar nu şi cantita-
tiv. Ceea ce însă ne îngrijorează este 
schimbarea prea lentă sau pe alocuri 
deloc a factorilor de decizie din eşa-
loanele 2, 3 ş.a., de fapt a acelora 
care au contact direct cu cetăţeanul 
de rând. Anume aceştia sunt priviţi 
de omul de rând drept reprezentanţi 
ai puterii, iar activitatea lor este le-
gată direct de puterea aflată la gu-
vernare. Oricât de bune ar fi decizi-
ile autorităţilor centrale, foarte mult 
depinde de modul cum vor fi acestea 
implementate, cum ajung ele la omul 
de rând. Iată aici coloana a cincea a 
p.c.r.m. îşi joacă rolul său fatal pen-
tru guvernarea liberal-democrată. Ar-
mata de funcţionari bine înşurubaţi 
de regimul comunist pe parcursul 
celor opt ani, în mare parte, pe prin-
cipii partinice şi de loialitate va boi-
cota implementarea oricăror iniţiative 
bune adoptate la nivel central. Vorba 
ceea, „Vodă spune Da, iar Hâncu – 
ba”, doar că Hâncu mai adesea este 
un haiduc de tip Kotovski.

Pot fi aduse foarte multe exemple 
unde au loc astfel de procese: sfera 
de educaţie, de ocrotire a sănătăţii, 
de protecţie socială, publicitate etc. 
Mă voi opri mai detaliat asupra unui 
sector, a cărui activitate are triplu 
efect negativ pentru omul de rând: 
stoarcere de bani, stricare de nervi şi 
deznaţionalizare. Este vorba de Ofi-
ciile Stării Civile, ce ţin de Departa-
mentul Tehnologii Informaţionale. 
Ceea ce deranjează este organizarea 
foarte proastă a prestării serviciilor. 
De exemplu, Centrul Republican de 
Eliberare a Documentelor Stării Civi-
le de pe str. Kogălniceanu este asaltat 
zilnic de mii de oameni veniţi din 
toate colţurile Republicii. Bătrâni şi 
tineri, femei de toate vârstele se îm-
bulzesc zilnic, luând cu asalt intrarea 
în Oficiu, bine păzită de oamenii de 
gardă, pentru a obţine mult jinduitul 
certificat cerut în altă parte de un alt 
birocrat. Am avut şi eu nefericita oca-
zie să fiu printre ei. Pentru a-mi face 
viza în Italia, unde urma să particip 
la un Seminar Internaţional în cadrul 
unui proiect de cercetare, mi s-a ce-
rut un certificat că nu mi-am schim-
bat numele. Este similar cazului când 
într-o anumită instanţă ţi s-ar cere să 
aduci un certificat că nu eşti măgar. 
Toate argumentele mele că nu sunt 

femeie ca să-mi fi schimbat numele 
se loveau ca nuca de peretele funcţi-
onarilor de la Ambasada Italiei. Fiind 
pusă sub pericol plecarea mea la Se-
minar, a trebuit în timpi restrânşi să-
mi fac acest blestemat certificat, care 
este valabil doar 6 luni. Pe lângă fap-
tul că eşti pus să treci prin aceste pro-
ceduri umilitoare, mai eşti buzunărit 
de-a binelea. O simplă filă a acestui 
certificat scoasă din calculator, unde 
se află întreaga bază de date şi care, 
procedural, este foarte simplă, costă 
cca 400 de lei (dacă este de urgenţă). 
Pe moş Ion de la ţară îl costă apro-
ximativ o pensie lunară. Dar câte alte 
pensii lunare trebuie să mai arunce în 
vânt pentru a aduna toate documen-
tele impuse, deseori neargumentat, 
de armata de funcţionari înşurubaţi 
în diverse fotolii de „nacealnici”! 
Acum, când s-au simplificat proce-
durile de acordare a cetăţeniei româ-
ne, aceste oficii au devenit adevărate 
Bastilii. Oare este atât de greu de a 
organiza mai bine lucrul acestor ofi-
cii pentru a nu-l ţine în rânduri inter-
minabile pe moş Ion, din banii căruia 
sunt plătiţi funcţionarii de stat? Chiar 
dacă acest proces este temporar, tot 
temporar ar putea fi deschise ghişee 
suplimentare. Ar putea fi utilizate la 
maximum posibilităţile deschise în 
acest sens de tehnologiile informa-
ţionale (care intră în titulatura De-
partamentului respectiv). Procedura 
de obţinere on-line (prin Internet) a 
documentelor parcă exista, însă este 
permanent blocată. Şi aceasta se în-
tâmplă la Departamentul de Tehnolo-
gii Informaţionale. Ce să mai vorbim 
atunci de alte sfere. În lumea civili-
zată aceste tehnologii au intrat prac-
tic în toate sferele deservirii popula-
ţiei. Prin aceasta s-ar reduce simţitor 
şi cazurile de corupţie. Un calculator 
prin definiţie este incoruptibil. Dar şi 
completarea documentelor cu infor-
maţiile cerute nu se face după bunul 
plac al unei oarecare Maria Ivanovna. 
Acesta este drumul chinurilor zilnice 
ale miilor de oameni.

Recent, vreo două săptămâni la 
rând, am umblat pe drumuri pentru 
a face o simplă schimbare a nume-
lui fiicei mele căsătorite. Aceasta 
prevede, pe lângă notificarea actului 
de căsătorie, şi schimbarea tuturor 
documentelor de stare civilă (buletin 
de identitate, paşaport ş.a.). Pe lângă 
faptul că eşti pus să alergi pe la dife-
rite oficii ale aceluiaşi Departament, 
aflate în diferite zone ale oraşului, de 
fiecare dată fiind pus să stai la cozi 
interminabile şi să plăteşti tot felul 
de taxe (cine se mai descurcă cât de 
legitime sunt ele), mai eşti supus per-
manent unor proceduri umilitoare. 
De exemplu, la faza de introducere 
a datelor într-o fişă pentru obţine-
rea paşaportului fiicei mele, duduiţa 

de la oficiu completează la rubrica 
„naţionalitatea” – moldovean şi la 
rubrica „limba vorbită” – limba mol-
dovenească. La cererea mea de a in-
dica corect naţionalitatea „român”, 
duduia îmi bagă în nas certificatul 
de naştere, unde negru pe alb a fost 
scris de un funcţionar sovietic în anii 
’80 „naţionalitatea moldovean”. 
„Dacă doriţi, duceţi-vă şi schimbaţi 
certificatul de naştere al fiicei”, mă 
sfătuieşte părinteşte duduia. Marea 
majoritate a oamenilor dau din mână 
a lehamite, ştiind ce drum al chinuri-
lor îi aşteaptă pentru perfectarea unui 
nou document, şi acceptă înscrierea 
acestui fals în document. Astfel, cu 
părere de rău, am procedat şi eu, fi-
indcă prin procură prezentam inte-
resele fiicei în instanţele respective. 
Pentru modificarea certificatului de 
naştere aveam nevoie de o nouă pro-
cură din partea fiicei mele, stabilită 
peste hotare, care ar fi durat, fapt ce 
ar fi pus sub semnul întrebării sosirea 
ei în luna aprilie pentru participarea 
la un eveniment important în viaţa ei. 
Orice argumente aduse trec pe lângă 
urechile acestor funcţionăraşi, care 
parcă sunt disciplinaţi şi respectă le-
gea, conducându-se de documente, 
dar în realitate promovează aceeaşi 
politică de deznaţionalizare a popula-
ţiei. Iată cum Voronin a obţinut la re-
censământ doar cca 3% de „români” 
şi restul „moldoveni”. La intervenţia 
mea de a schimba măcar limba vor-
bită drept „limba română”, aducând 
argumente forte că aşa este părerea 
specialiştilor în materie, funcţionara 
mi-a spus franc că aşa este scris în 
constituţie. Iată de ce, domnilor li-
beral-democraţi şi domnişoară AIE, 
este important că, dacă nu se va reuşi 
schimbarea sintagmei de „limbă mol-
dovenească” cu sintagma de „limba 
română”, mai bine ar trebui să fie 
scos acest articol din constituţie, ca 
să nu reprezinte un suport pentru cei 
care vor dori să continue deznaţiona-
lizarea românilor basarabeni. 

Se cere luarea unor măsuri cardi-
nale în refacerea acestui Departament 
de Tehnologii Informaţionale, deoare-
ce prin el se replămădesc zilnic (pen-
tru statistică) sute de „moldoveni” şi 
vorbitori de „limbă moldovenească”, 
chiar dacă realitatea este alta. Să se 
curme această discriminare masivă 
a celora cu simţire românească. Ru-
şilor, ucrainenilor, bulgarilor, găgă-
uzilor nu le sunt puse nici un fel de 
stavile la înscrierea în actele de stare 
civilă a naţionalităţii (rus, ucrainean, 
bulgar, găgăuz) sau a limbii pe care 
o vorbesc. Să înceteze această prac-
tică de impunere a celora care perse-
verează în indicarea în actele stării 
civile a naţionalităţii de român şi a 
limbii române vorbite să umble pe 
căi chinuitoare şi costisitoare de a-şi 

modifica actele falsificate pe timpuri 
de regimul sovietic. Acest lucru să fie 
făcut printr-o simplă cerere a solici-
tantului, iar lucrătorilor Departamen-
tului, plătiţi din banii noştri, să li se 
ceară să facă explicaţiile de rigoare 
solicitanţilor, să faciliteze indicarea 
adevărului în actele stării civile. Să 
fie curmate diversele căi de îmbogă-
ţire a tot felul de firme-căpuşe apă-
rute pe lângă acest departament: cum 
ar fi firmele de traducere a numelui 
în limba rusă (pentru ce se cere acest 
lucru?), cererea deseori nejustificată 
a notificării prin notariat a unor do-
cumente, care costă bani. 

Pentru noua guvernare este foar-
te important faptul ca prin paşi, fie 
şi mărunţi (fiindcă rezistenţa din 
partea vechilor structuri rămase încă 
la putere la nivelurile inferioare, dar 
şi a unor rătăciţi este majoră), dar 
hotărâţi, să fie stopat acest proces de 
deznaţionalizare pornit de guverna-
rea comunistă. Există foarte multe 
domenii în care coloana a cincea a 
pcrm şi a Rusiei continuă să pro-
moveze politica de deznaţionalizare 
prin diverse metode. Cu părere de 
rău, prin oraş poţi încă vedea (după 
trecerea a peste 20 de ani de la înce-
puturile revenirii la izvoarele naţio-
nale) multe panouri publicitare şi re-
clame făcute exclusiv în limba rusă, 
denumiri de firme ruseşti sau cu o 
evidentă tentă politică. Oraşul este 
plin de buticuri „Zoluşka”, AKM 
(Assoţiaţia kommunistov Moldo-
vî), “Kalina” etc. Strigătoare la cer 
sunt seria de magazine „Soiuz 1,2,3” 
amplasate la o răscruce importan-
tă - bd. Moscova cu str. Alecu Rus-
so, care este un punct de orientare 
pentru mulţi oaspeţi ai capitalei, un 
loc de transbordare a călătorilor din 
microbuze, puşi să-şi anunţe staţia 
de coborâre în fiecare zi cu această 
anacronică denumire „Soiuz”, dar 
şi cu altele de tip „Zoluşka” etc. Ei 
bine, astfel de exemple pot fi aduse 
foarte multe. Sunt şi acestea mrejele 
unui păienjeniş, prin care încă mul-
ţi sunt ţinuţi în vechea mentalitate a 
defunctului imperiu sovietic, a mol-
dovenismului anacronic, ridicat la 
rangul de politică de stat în perioada 
guvernării comuniste. Schimbarea 
mentalităţii deformate de regimurile 
sovietic şi, în special, de cel aşa-nu-
mit comunist din ultimii 8 ani, este 
un lucru dificil, care cere perseve-
renţă, implicarea tuturor păturilor de 
intelectuali în acest proces, iar din 
partea guvernării - fermitate în deci-
zii şi, de asemenea, perseverenţă în 
acţiuni. „Ai grijă: cu minciuna prân-
zeşti, dar n-ai să cinezi” – spune un 
vechi proverb românesc, care nu ar 
trebui uitat.

Valeriu DULGHERU

PROCESUL DE DEzNAŢIONALIzARe cONTINUă 11. Vrăjirea, dezvrăjirea 
şi revrăjirea de comunism

Capitala regală Cracovia

Capitala regală Cracovia 
(poarta cetăţii, fragment cu 

stema Moldovei)
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…E primăvară şi Nichita e mereu prezent în inimi-
le, dar şi în spaţiul sacru al spiritualităţii noastre, inclu-
siv aici, în Basarabia noastră românească, loc ce se mai 
identifică de la Nichita încoace şi cu „de acasă – acasă”, 
în sensul în care-l înţelegea şi-l împărtăşea „clasicul în 
viaţă”, blondul şi genialul Nichita. Originala îmbinare 
de cuvinte „de acasă – acasă” fiind rostită în septembrie 
1976 pe peronul gării din Chişinău, însemna o adevărată 
bombă a memoriei neamului, explodată în plin regim to-
talitar! Şi a revigorat întreaga literatură română din Ba-
sarabia, chiar de era scrisă impropriu, cu caractere chi-
rilice! Tot atunci Nichita Stănescu, graţie largheţei sale 
interioare impresionante, a găsit modalitatea susţinerii 
acestei literaturi, a întregii culturi româneşti în esenţă, 
ce se dezvolta după legile culturii fireşti, dar după corti-
na de fier a regimului şi a istoriei ingrate: l-a proclamat 
drept „învăţător” al său pe Grigore Vieru! Nicolae Dabi-
ja aminteşte şi de Liviu Damian… Iar sintagma istorică 
de care mereu amintim, „de acasă – acasă”, a devenit o 
permanenţă la noi ca şi în diaspora, şi este mereu ros-
tită, mereu „sărutată” – o altă minunată metaforă, de 
data asta a lui Valeriu Matei, rostită lângă bustul poetu-
lui cu inima străluminată de dor – în cadrul Deschiderii 
Festivalului de Poezie „Nichita Stănescu”. Şi găsim un 
sens profund în această mult prea sinceră reciprocitate! 

Nichita Stănescu este „cel 
mai mare poet erotic de la 
Eminescu încoace”, a con-
statat academicianul Eugen 
Simion, prieten de liceu, 
de facultate şi de generaţie 
de tineri scriitori „clasici 
în viaţă”, cum li se spunea, 
încă de la debutul lor edito-
rial, cum bine ştim – Sensul 
iubirii, 1960, de Nichita 
Stănescu şi Proza lui Emi-
nescu, 1964, de Eugen Si-
mion! De dragul adevărului 
trebuie repetat că Poezia lui 
Nichita a schimbat esenţial 
faţa poeziei româneşti a se-

colului XX, iar studiul Proza lui Eminescu continuă să 
fie cel mai profund şi elaborat la compartimentul dat, 
criticul mai analizând şi publicistica lui Eminescu, sco-
ţând astfel în evidenţă valoarea acestor genuri rămase 
aproape nestudiate preţ de un secol, şi fără de care aveai 
impresia că Mihai Eminescu este doar un excepţional 
poet. Pe când academicianul Eugen Simion ne-a dăruit 
un Eminescu unitar – la titlul de ultim romantic al Euro-
pei, la cel de mare poet al lumii se mai adaugă şi cel de 
prozator, şi cel de ziarist-patriot. Lui îi datorăm editarea 
integrală în facsimil a Manuscriselor lui Eminescu, Ca-
ietele Eminescu, în douăzeci şi patru de volume – pro-
iect îndelung visat de Constantin Noica, realizat iată de 
eminescologul Eugen Simion, pe atunci preşedinte al 

Academiei Române la al doilea mandat, în fruntea unei 
echipe academice de mari specialişti în domeniu – rele-
vă un Eminescu şi gândirea unui savant polivalent care a 
anticipat cel puţin trei mari descoperiri ale lumii, distin-
se cu Premii Nobel în primele decenii ale secolului XX, 
printre care e formulată şi Teoria Relativităţii pentru 
care Albert Einstein a obţinut Premiul Nobel în 1921...

Să revenim la primăvară, la Stănescu şi la poemu-i 
„Leoaică tânără iubirea…”. Universitatea Liberă Inter-
naţională din Moldova a fost gazda Festivalului Interna-
ţional de Poezie „Nichita Stănescu” pe segmentul evocă-
rilor cu genericul „Poetul ca şi soldatul”. Eleganta, aca-
demica Sală Mică a Senatului a adunat în jurul remarca-
bililor oaspeţi ai Festivalului studenţi, preoţi, profesori, 
scriitori, ziarişti. Moderatorii Elena Prus şi Valeriu Ma-
tei au remarcat faptul că „poezia nu s-a desacralizat” şi 
„nu a plecat dintre noi”, au prezentat personalităţile pre-
zente la eveniment: academicienii Eugen Simion, Mihai 
Cimpoi, Nicolae Dabija, Anatol Codru, ing. Mircea Cos-
ma, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, profeso-
rul Ion Manole, poeţii Daniel Corbu, Vasile Tărâţeanu, 
Viorel Dinescu, Florin Sicoe, Nina Josu, Gheorghe Doni 
ş.a. 

Acad. Eugen Simion a vorbit despre temele majore 
ce ar trebui să preocupe literatura şi pe cei ce se dedică 
ei, despre fenomenul semnalat tot mai insistent de teore-
ticieni cum ar fi „moartea literaturii” de pe urma invaziei 
în viaţa noastră a tehnologiilor moderne de comunicare 
– televiziunea şi internetul, despre soarta literaturii ana-
lizată în studiile importante apărute în ultimii ani în Eu-
ropa sub aspectul liniei tratate de literatură în discursul 
său, a amintit de concluziile lui Tzvetan Todorov, teore-
tician bulgar stabilit la Paris, concluzii care coincid cu 
ale sale: „Literatura ori redevine ceea ce ea a însemnat 
– discursul despre om, iar dacă devine un discurs despre 
sine, ea va dispare deoarece are asemenea concurenţi 
cum este televiziunea şi internetul” şi a mai adăugat 
foarte optimista frază: „nu cred în nenorocirea dispariţi-
ei literaturii”. Apoi, „luat de paranteze şi cine intră între 
paranteze iese greu…”, a amintit despre crezul fantas-
ticului şi surprinzătorului Nichita Stănescu: „Oricine ar 
dori să aibă gloria lui Eminescu, dar nu ştim cine ar dori 
să repete existenţa lui”, şi a precizat: „se pare că acelaşi 
lucru se întâmplă şi cu el…”, adică cu Nichita. A amintit 
de faptul că poetul şi-a „fabricat o biografie cu fel de 
fel de lucruri năzdrăvane”, adică „şi-a creat o biografie 
admirabilă”, a vorbit despre „repetentul”, numismatul 
şi „paraşutistul” Stănescu, despre „femeile pe care le-a 
iubit şi n-au fost puţine”, despre perioada când Nichita 
îşi dicta poeziile, despre faptul că doar „Arghezi a mai 
reuşit într-o oarecare măsură să-şi creeze un mit pe când 
era încă în viaţă”, a specificat că Stănescu este iubit de 
tineret mai ales pentru prima perioadă a poeziei sale, cea 
ce se pretează la genericul „Leoaică tânără iubirea…”

Nicolae Dabija are şi dânsul amintiri frumoase şi 
preţioase cu Nichita şi regretă faptul că nu avea pe 

atunci un reportofon – ar fi scris o carte despre Nichita 
cu titlul „Basarabia în patru milioane de prieteni”, titlul 
parafrazat cumva după „Belgradul în cinci prieteni”; 
apoi a continuat: „Stănescu a dat suflet poporului nos-
tru în materie de poezie”, „Stănescu spunea că Româ-
nia este un mare imperiu în materie de poezie”, l-a citat 
pe Eugen Simion care a spus la 31 august 1999 la dez-
velirea bustului poetului pe Aleea Clasicilor: „Nichita 
Stănescu a fost un om fericit: a iubit pe cine a vrut şi 
a fost iubit de cine a vrut”, a amintit de cele câteva zile 

petrecute împreună cu Nichita la Cimişlia, despre „auto-
graful” original pe propria-i cămaşă, nemaiavând cărţi, 
oferit unei fete de acolo, care i-a adus a doua zi cămaşa 
spălată şi călcată…

Poetul Daniel Corbu de la Iaşi a vorbit despre „mag-
nificul poet Nichita Stănescu”, despre faptul că mulţi 
voiau doar să „facă poze cu el, căci Nichita devenise un 
mit”, a amintit cum i-a arătat Nichita lui Grigore Vie-
ru „casa lui Maiorescu”, care exista doar în memoria lui 
Stănescu… 

Dl ing. Mircea Cosma a vorbit despre tradiţia celor 
douăzeci şi două de ediţii ale Festivalului Internaţional 
de Poezie „Nichita Stănescu” de la Ploieşti, de la başti-
na poetului, a vorbit despre rădăcinile noastre – dacii şi 
tracii – despre limbă, tezaur, despre „continuitatea spiri-
tului dacic” în opera lui Nichita, a amintit că „Am venit 
„de acasă – acasă” mândri că „suntem cetăţeni ai limbii 
române…”” Au mai luat cuvântul Andrei Strâmbeanu, 
câţiva studenţi şi prof. Ion Manole, decanul facultăţii de 
Limbi Străine de la ULIM, care a venit şi cu unele sur-
prize pentru acad. Eugen Simion, dar care sunt, vorba 
academicianului, „Teme pentru alte întâlniri”.

De fapt, mai mulţi prieteni ai lui Nichita Stănescu au 
avut o zi plină de surprize în acea zi de 16 aprilie! Iar 
Eugen Simion a primit Ordinul Republicii şi pentru fap-
tul că literatura şi Basarabia sunt o permanenţă a fiinţei 
sale, „Basarabia este o icoană a sufletului său”, cum s-a 
exprimat Ion Manole de la ULIM…

elena tAMAZlâcAru

NIcHITA STăNeScU AcASă, 
LA cHIŞINăU

LA 15-17 aprilie curent la Chişinău a avut loc cel de-al patrulea Festival Internaţional de Poezie “Nichita Stănescu”

Zilele acestea Nichita a trecut pe Acasă...
Dreptul la timp l-a făcut să simtă că, posibil, niciunde 

ca în ambianţa literară a Chişinăului, receptarea timpului nu devine 
mai semnificativă.

Cunoaştem o anumită spaţialitate sufletească proprie nouă, ro-
mânilor din Moldova de Est, revitalizată nostalgic, ori de câte ori 
rememorările – Îngerului Blond – ning pe Aleea Clasicilor Literatu-
rii Române cu petale de flori şi cu miros de vişin şi cireş înflorit.

Aproape toţi cei prezenţi la manifestare i-au simţit nostalgia lo-
cului de plecare. E firesc să fie aşa, deoarece pe această Alee... se 
percep umbrele celor dispăruţi ca o ceaţă de primăvară timpurie... 
Lângă ei s-au plămădit destine şi din exemplul lor s-a tasat o tradi-
ţie.

Preşedintele Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, acad. 
Mihai Cimpoi, vorbea şi de o nostalgie propriu-zisă pentru atmosfe-
ra intelectuală, aparent sentimentală.

Dar sentimentalitatea noastră, a românilor basarabeni, presupu-
ne, de fapt, ceva mai durabil!

Este vorba şi despre legătura fundamentală cu Opera lui Nichita 
Stănescu, iar aceasta ar însemna o Istorie zilnic evocată...

Academicianul Eugen Simion, coleg de liceu cu Nichita, menţio-

na că este imposibil să-ţi plimbi paşii prin Gră-
dina Publică Ştefan cel Mare şi Sfânt, să treci 
prin faţa Clasicilor, uniţi pe Alee, să nu vibrezi, 
să nu intri în rezonanţă şi cu Timpul, şi cu Tra-
diţia lui Nichita Stănescu.

Poetul care a făcut câte ceva pentru cu-
vinte, iar restul pentru oameni, se confesa că: 
„Cititorul este un alter-ego, este cel pentru 
care scriu. Versurile mi le scriu în singurăta-
te. Tot astfel mi le citeşte şi el: în singurătate. 
Poate că nu am mulţi cititori în prezent. Dar 
dacă poezia pe care o scriu va avea un cât de 
cât viitor, s-ar putea ca şi acolo în viitor să-
mi găsesc câţiva alter-ego”.

Cineva a spus odată că, pentru a-l judeca 
pe Shakespeare, trebuie să fii pe măsura ma-
relui brit. Oare să presupună acest enunţ în-
gemănarea adevărului şi contraadevărului de-
odată, pentru a nu supune fără maliţie această 
aserţiune unei alte disecţii?

Geniul, în circumstanţă, cel al lui Nichi-

ta Stănescu, în viziunea poetului Valeriu Matei, 
este irepetabil şi creează prin virtutea definitivă 
posibila / dreapta evaluare.

În câmpul discuţiei despre valoarea crea-
ţiei lui Nichita Stănescu, poetul-academician 
Nicolae Dabija observă că: „... prima certitu-
dine începe din vârful piramidei: valoarea fun-
damentală a Operei literare, care parcurge în 
realitate toate treptele duratei şi valorii umane, 
ale succesului în timp şi în spaţiu”.

Oare de ce prezentul – care devine mereu 
trecut – nu învaţă la timp din asemenea afirma-
ţii?...

O privire actualizată a prezidat şi alocuţiu-
nile consacrate Ploieşteanului hieratic, blond, 
longilin şi taciturn (până la 30 de ani, vorba lui 
Gheorghe Tomozei) evocate de: Mircea Cos-
ma, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, 
scriitorii Daniel Corbu, Viorel Dinescu, Vasile 
Tărâţeanu ş.a.

Spre final, vreau să-mi exprim convinge-

rea că reporterii de la diferite reviste şi ziare vor prezenta cititorilor 
acest eveniment cu lux de amănunte.

P.S. Conştientizez că rândurile ce urmează pot fi imediat taxate 
ca fiind inferioare celor relatate mai sus, iar subsemnatul – incon-
secvent.

Indiferent cum voi fi perceput, vreau să-mi exprim unele nedu-
meriri.

– De ce au lipsit numeroşii admiratori ai poeziei stănesciene?
– Unde se aflau în aceste momente mulţi dintre scriitorii, cerce-

tătorii, criticii literari, membri activi ai ambelor Uniuni?
– Încotro au migrat şi unii premianţi / premiaţi ai Festivalului 

Internaţional de Poezie Nichita Stănescu?
– De ce au absentat liceenii, studenţii şi profesorii acestora? Să 

fi avut temere că nu vor încăpea în Holul Mare al Casei Scriitorilor?
În ultima vreme, unii „specialişti” – obsedaţi de editarea manua-

lelor efemere, de concepte cât mai noi şi mai multe, de aparate cri-
tice stufos academice şi de multe alte lucruri ilizibile – aduc acuzaţii 
de ... simplitate; deci, reiese că încep să recunoască visul vieţii!

Iar noi, stimaţi cititori, să mergem mai departe chiar decât pro-
pria viaţă a lui Nichita...

Vitalie RĂILEANU

Poetul care şi-a scris biografia prin propria Operă

Nichita Stănescu, cel care în septembrie 1976 
a sfinţit sufletul şi pământul Basarabiei cu preacu-
ratele sale cuvinte am venit de Acasă – acasă, de 
la înălţimea bustului de pe Aleea Clasicilor Litera-
turii Române, ne privea blând, gânditor, înţelegă-
tor. Pentru că ştia: aici s-au adunat mulţi dintre cei 
care l-au apreciat în mod deosebit, l-au iubit, i-au 
dus dorul. 

Venirea lui Nichita Stănescu la Chişinău, 
care a devenit astăzi un templu al culturii româ-
neşti, a fost ca o lumină orbitoare într-un hău de 
deznădejde, toţi cei care l-au cunoscut, l-au văzut, 

l-au auzit au rămas cu amintiri de neşters, marcaţi 
de geniul lui pentru toată viaţa. Printre aceştia şi 
Mihai Cimpoi, Nicolae Dabija, Valeriu Matei…
Nu întâmplător acad. Mihai Cimpoi, în deschi-
derea Festivalului Naţional de Poezie Nichita 
Stănescu, care a avut loc pe 16 aprilie, avea să 
spună că Nichita Stănescu a fost un mare poet, 
care  a revoluţionat poezia română, a fost indirect 
cu noi împreună la marile manifestări şi la Marea 
Adunare Naţională din 1989. valeriu Matei şi-a 
amintit cum poetul necuvintelor şi unul dintre 
cei mai mari poeţi ai literaturii române, pornit la 
drum lung chiar de la debut, chiar din locul un-
de-l omagiem astăzi, cu mâna la inimă a făcut o 
plecăciune spre Eminescu. A avut loc un Tedeum, 
oficiat de un sobor de preoţi de la Mitropolia Ba-
sarabiei. Acad. Eugen Simion, care a învăţat în 
aceeaşi clasă şi în aceeaşi şcoală cu Poetul, avea 
să accentueze că  Nichita Stănescu a fost un om 
cu totul special într-o lume foarte încurcată, fasci-
nant de inteligent, evident, un om talentat, un om 
făcut pentru prietenie, avea peste tot atâţia prie-
teni. Academicianul a mai observat cu bucurie şi 
cu puţină genă că „voi, basarabenii, parcă-l iubiţi 
mai tare decât îl iubim noi, bucureştenii”. Şi că 
„oamenii, vorbind despre poet, vorbesc, de fapt, 
despre ei, semn că i-a marcat, precum mi-a marcat 
şi destinul meu”. 

Cunoscutul poet Daniel Corbu din Iaşi a spus 
că Stănescu face parte din marile valori cultura-
le ale neamului nostru, a remarcat spontaneitatea 
Poetului, de la care a învăţat alfabetul prieteniei şi 
al generozităţii. I-a adus omagiile sale Poetului şi 
Mihai Ghimpu, Preşedinte interimar al R. Moldo-
va, care a depus şi un coş de flori la monumentul 
Poetului. Au mai vorbit cu multă dragoste pentru 
marele poet, pentru cultura română, pentru istoria 
seculară a neamului românesc: Mircea Cosma din 
Ploieşti, preşedintele Consiliului Judeţean Praho-
va, scriitorul Florin Sicoie din Ploieşti, cunoscuţii 
scriitori Viorel Dinescu din Galaţi şi Vasile Tărâ-
ţeanu din Cernăuţi, acad. Alexandrina Cernov, 
de asemenea din Cernăuţi (de la care am aflat că 
la Cernăuţi scrisul românesc n-a murit niciodată), 
Cristina Arhiliuc, elevă în cl. a YIII-a la Liceul 
„Prometeu-Prim” din Chişinău, poeţii constantin 
Manolache şi Gheorghe Ciocoi.

...La un moment dat am înţeles că Poetul nu 
mai era pe postamentul de granit: pe soclu rămă-
sese doar chipul lui. Pentru că El coborâse prin-
tre noi, era alături, aproape că-i desluşeam ruga: 
„Doamne, apără poporul român. /Ai grijă de el şi 
/ Apără-l!”

***
În Holul Mare al Casei Scriitorilor, preşedin-

tele Consiliului Judeţean Prahova, Mircea Cosma, 
şi acad. Mihai Cimpoi au dezvelit bustul marelui 
istoric Nicolae Iorga. Cu această ocazie Mircea 
Cosma avea să sublinieze că suntem urmaşii glo-
riosului popor dac aici în Europa şi oriunde în 
lume. Tot Domnia Sa a înmânat diplome şi me-
dalii jubiliare din partea CJ Prahova scriitorului 
Nicolae Dabija, care “este întreţinătorul tradiţii-
lor lui Nicolae Iorga, prin frumoasa revistă „Lite-
ratura şi arta”, scriitorilor: Valeriu Matei, Vasile 
Bahnaru, Ion Hadârcă, Vasile Toma, primarului 
general al municipiului Chişinău, Dorin Chirtoa-
că. Cei prezenţi, în majoritate oameni de cultură, 
au depus flori la bustul marelui istoric, şi în timp 
ce un sobor de preoţi de la Mitropolia Basarabiei, 
printre care şi Sergiu Aga, consilier cultural (care 
a şi vorbit despre marele istoric), şi preotul-con-
silier, misionar Iulian Budescu, cei prezenţi au 
aprins câte o lumânare în memoria lui Nicolae 
Iorga. 

****
În continuare, spectato-

rii au avut ocazia să admire 
şi o foarte interesantă ex-
poziţie foto-documentară 
Nichita Stănescu la Chi-

şinău, realizată de Nicolae 
Răileanu, în cadrul căreia 
au fost lansate cărţi şi re-
viste. Astfel constantin 
Manolache, directorul Cen-
trului Judeţean de Cultură 
Prahova şi directorul Editu-
rii „Libertas”, a venit şi cu o 
donaţie substanţială de cărţi, 
cu precădere de istorie. Au 
mai lansat cărţi şi reviste: 
Aliona Grati, director adjunct la Institutul de Fi-
lologie al AŞM, dr. în filologie Nina Corcinschi, 
Viorel Dinescu, care şi-a lansat volumul „Dialo-
guri socratice”, şi Filomena Corbu, directorul 
Editurii „Princeps-edit” din Iaşi.

***
În aceeaşi zi, la Teatrul Naţional Mihai Emi-

nescu a avut loc festivitatea de decernare a Premi-
ilor Festivalului (moderată de poetul valeriu Ma-
tei), în cadrul căreia Mihai Ghimpu, Preşedinte 
interimar al R. Moldova, l-a decorat pe distinsul 
academician Eugen Simion cu Ordinul Republi-
cii. În cuvântul său de mulţumire, acad. eugen 
Simion a menţionat că în ultimul timp una dintre 
cele mai mari bucurii pentru Domnia Sa a fost 
aceea că i s-a acordat titlul de membru al Acade-
miei din Atena, cea mai veche Academie din lume, 
şi al Academiei din Franţa. Al doilea moment fe-
ricit, după cum a accentuat marele academician, 
este decoraţia din R. Moldova. „Eu cred că o me-
rit, şi pentru că am participat la realizarea unuia 
dintre proiectele de bază ale Academiei Române 
– proiectul basarabean. Lucrul cel mai important 
este să fim împreună. Să vorbim mai puţin despre 
Unire, dar s-o facem în substanţa ei”- a mai spus 
distinsul academician. 

În continuare (presărate din belşug şi cu harul 
minunatei actriţe Ninela Caranfil, artistă emerită, 
şi de inspiraţia actorului Nicolae Jelescu, care au 
recitat din marea poezie a lui Nichita Stănescu) 
au mai fost decernate următoarele premii: Meda-
lia Mihai Eminescu - dlui Mircea Cosma (“De-
clarăm Patria noastră Limba Română, chiar dacă 
ne mai desparte câte o apă” – aspus Domnia Sa), 
Premiile Nichita Stănescu – acad. Eugen Simi-
on; poeţilor Vasile Toma din Chişinău şi Marin 
Gherman din Cernăuţi.

La finele manifestării cea mai înaltă distincţie 
-  Marele Premiu Pentru Poezie Nichita Stă-
nescu - a fost acordată unor distinse personalităţi 
de pe ambele maluri ale Prutului - poetului şi edi-
torului Daniel Corbu din Iaşi, care a spus: „L-am 

cunoscut pe Nichita Stănescu 
dintr-o sete de a-l cunoaşte, era 
cel mai magnetic dintre poeţi”, 
şi scriitorului Nicolae Dabija 
din Chişinău (despre care acad. 
Mihai Cimpoi, prezentându-l, a 
spus: „Dintre toţi cei cărora le-
am binecuvântat debutul, Nicolae 
Dabija este singurul care nu m-a 
dezamăgit nici pentru o clipită”), 
care a rememorat: „Poetul naţio-
nal al tuturor românilor, Nichita 
Stănescu, în 1976, a însemnat o 
încurajare a spiritului românesc 
în Basarabia”.

Nina JOSU

„Leoaică tânără iubirea…”

„Ce bine că eşti, ce mirare că sunt….” aşa, cred, l-am auzit 
pentru prima dată pe Nichita Stănescu în casa noastră (era în 
una dintre acele seri când mama, profesoară de română, pasi-
onată de poezie, recita versuri din poeţii ei preferaţi). Poemul 
era lung, dar acest vers mi se părea atunci că luminează întrea-
ga casă. Mai târziu îngânam şi eu fără a pricepe prea multe:

“Spune-mi, dacă te-aş prinde-ntr-o zi 
Şi ţi-aş săruta talpa piciorului,
Nu-i aşa ca ai şchiopăta puţin după aceea
De frică să nu-mi striveşti sărutul?...”

(Poem)
Deşi erau îmbinări pe care le găseam absurde, mă prin-

deam uneori că le recit şi eu în gând ca pe nişte versuri învă-
ţate înainte de venirea mea pe lume.

Reîntâlnirea cu Stănescu pe filele manualului de limbă şi 
literatură română a trezit în minte numeroasele neînţelesuri şi 
semne de întrebare legate de poezia sa, astfel încât am par-
curs versurile poemului prevăzut de curriculum cu reale Emo-
ţii de toamnă. „Acoperă-mi inima cu ceva”, „or să-mi crească 
aripi ascuţite până la nori”, „iau cuvintele şi le-nec în mare” – 
spontaneitate, melodicitate şi multitudine de interpretări, dez-
voltând imaginaţia cititorului şi permiţându-i acestuia să vadă 
poezia din ce perspective vrea el. Îndrăgostitul s-o prindă din 
zbor, visătorul să şi-o recreeze după propriile aspiraţii, pedan-
tul va încerca să explice până la ultima virgulă, iar ignorantul 
va recunoaşte doar împletiri de sensuri fără sens.

Cât despre mine, mi-a deschis un nou orizont şi am aflat: 
Poezia nu se descifrează doar cu mintea, nu se percepe numai 
cu sufletul, nu se învaţă exclusiv cu memoria. Poezia trebuie 
doar să o descoperim. Pentru că este în noi.  Şi reprezintă, în 
definiţie stănesciană, „dimensiunea cea mai curată pe care ori-
ce fiinţă umană o are”.

„Ce bine că eşti!..”
Cristina ARHILIUC, 

clasa a VIII-a „B”, 
Liceul de Creativitate şi Inventică „Prometeu-Prim”

Nichita Stănescu 
şi revelaţia Poeziei

Poetul

Starea de gând în starea ei pură
trebuia să se prindă de necuprins,
Ău, ău! cuvântul mă arde pe gură,
Ninge-n idee pe totu-i cuprins;
enigme cu păstrăvi în forma lor scundă,
Sălbatice paseri se rump den cuvente,
care au fost să se ascundă
urechii noastre de sentimente.

vasile tOMA

Lăutari munteni din Bucovina poloneză

Manifestărilie de pe Aleea Clasicilor Literatu-
rii Române din Grădina Publică „Ştefan cel Mare şi 
Sfânt” au continuat în Sala Mare a Senatului din in-
cinta ULIM, prin evocarea „Poetul ca şi soldatul”, mo-
derată de Elena Prus şi Valeriu Matei, alături de acad. 
Mihai Cimpoi, Nicolae Dabija, prof. Ion Manole, 
oaspeţii de onoare ai festivalului, acad. Eugen Simi-
on, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova Mircea 
Cosma, aflat în fruntea delegaţiei reprezentative de la 
Ploieşti, studenţi, profesori.

În cadrul întâlnirii de suflet a celor îndrăgostiţi 
de poezia lui Nichita Stănescu, Nicolae Dabija a re-
marcat сă poetul a nichitastănescizat Chişinăul într-o 
perioadă când poezia era la ea acasă, în Chişinău, ex-
primându-şi convingerea că Nichita Stănescu este un 
poet universal, dar mai cu seamă unul basarabean. 
“Nichita Stănescu este prezent în licee, în şcoli. De 20 
de ani este inclus în manuale cu mai multe poeme, îi 
este studiată biografia în şcolile noastre. Şi acest lu-
cru mă face să cred că Nichita Stănescu este un poet 
basarabean. În măsura în care este foarte îndrăgit aici 
la Chişinău, în măsura în care este citit”, a 
declarat Nicolae Dabija. 

Deşi a debutat în calitate de poet abia 
la 27 de ani,  Nichita Stănescu a reuşit prin 
intermediul versurilor sale să cucerească 
lumea poeziei, opera sa devenind poezia 
poeziei, spune criticul literar Eugen Simi-
on, colegul de liceu al poetului, originar 
din Ploieşti.

Preşedintele Consiliului Judeţean Pra-
hova, Mircea Cosma a recunoscut că a ve-
nit la Chişinău, de acasă acasă, în capitala 
mondială a exemplului că o limba maternă 
nu poate fi ştearsă dacă un popor este pu-
ternic. 

Precizăm că printre donaţiile aduse de 
prahoveni la Chişinău se numără bustul lui 

Mihai Viteazul, bustul lui Ştefan cel Mare, al lui Mihai 
Eminescu, al lui Matei Basarab şi al lui Nicolae Iorga, 
adus în cadrul ediţiei curente a festivalului.

În acest context, decanul Facultăţii de Limbi Străi-
ne şi Ştiinţe ale Comunicării, ULIM, prof. Ion Manole 
a făcut promisiunea că în ULIM neapărat va fi instituit 
un curs special „Nichita Stănescu”. „Nu avem un curs 
special Nichita Stănescu, din păcate, dar îl vom avea. 
Vom avea neapărat. Nu mor până nu fac cursul “, a 
spus Ion Manole.

De asemenea, decanul FLSŞC, ULIM, a rostit un 
îndemn comun al Catedrei de filologie romanică şi al 
Institutului de Cercetări Lingvistice şi Interculturale la 
adresa Senatului Academic al ULIM de a fi susţinuţi 
în ideea de a-l avea în viitorul apropiat printre cei cu 
titlul Doctor Honoris Causa pe academicianul Eugen 
Simion, „pentru care Basarabia a fost întotdeauna o 
icoană” – a subliniat Ion Manole.

Denis ZAVOROTNÂI, 
student, ULIM 

UN POeT UNIVeRSAL, 
DAR mAI cU SeAmă BASARABeAN

Preşedintele interimar al R. M. Mihai Ghimpu în-
mânează Ordinul Republicii acad. Eugen Simion

Valeriu Matei înmânează Premiul “Nichita 
Stănescu” acad. Eugen Simoin

Nicolae Dabija, laureat al Marelui Premiul pentru 
Poezie “Nichita Stănescu”
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Metamorfoză
Bolta cerului
oglindă spartă în
cerul fântânii.

Germinaţie
După sărutul
cu trimişii norilor –
boabe gravide.

Regenerare
În leagănele
ploii de primăvară
gânguresc grâne.

Rod
Pe coala albă
caligrafie divină
a cuvintelor.

Peisaj
Pe stradă, în zori,
polen umed pe trotuar
ca fulgii de nea.

Recuperare
Pe aripile
goale ale vântului –
coama murgului.

Perseverenţă
În orice seară
moara de apă-şi unge
reumatismul.

Personificare
Pe suprafaţa
apei riduri cenuşii;
mare meditând.

Eliptică
Fără subiecte,
fără predicate –
vieţi eliptice.

Astm
Pădure verde,
rărită, nimicită –
copil c-un plămân.

Superstiţie
Noapte zburlită
de frică – cocoşii au
uitat să cânte.

Înaripare
Sufletul meu, ah,
şi-a schimbat aripile...
visez că zbor, zbor.

Fantastică
Operaţie
rară pe cord – pe masă
zace un înger.

Nepotrivire
Ce vină are
lemnul de-a fi răstignit
la fel ca Iisus?

Rugăciune
Înger păzitor,
când îţi vor creşte iarăşi
pene pe aripi?

Compasiune
Bătrân disperat,
iarna vrea s-acopere
urmele morţii.

Bogăţie
Plete argintii
acoperite cu nea –
iarnă bogată.

Reînviere
Răstignit de iuzi
pe inimă română –
reînviere.

Vis
Pe Prut corăbii
din mal în mal – intrare
în Europa.

Durere
Privighetoarea
sufletului ofrană:
bocet, ah, din rai.

Îmbrăzdare
Boi cu plug cosmic
arând pân‘ la nesfârşit
ţelina din cer.

Rodnicie
Cosmică moară;
stele-n rând la măcinat
singurătatea.

Dilemă
Intersecţia
a patru vânturi – nici
un semn rutier.

Competiţie
Concurs de lumini
printre licurici – juriu – 
Luna de pe cer.

Salvare
Ploi de decenii
ciuruind crucea tatei;
prin găuri – cerul.

Miraj
La mijloc de lac

havuz în formă de-aripi;
printre stropi – zbor viu.

Înălţare
Iederă urcând
pe gândul meu spre Lună;
corpul meu – un punct.

Melancolie
Printre pletele
salciei plângătoare
un soare palid.

Mitologică
Labirint format

din pânze de păianjen:
atâtea fire…

Autumnală
Prin grădinile
memoriei o toamnă
scuturând timpul.

Libertate
În stepa largă
herghelii de mânji aprigi;
în cer vijelii.

Relicvă
În Casa Mare
cojocul bunicului;
poem rătăcit.

Geometrică
Havuzul din parc
piramidă din Egipt
cu vârful în jos.

Descoperire
Analizată
la microscop, lacrima-şi
arată sarea.

Mană
Lume flămândă
privind cu nesaţ munţii –
făină din cer.

Geneză
Pomi în martie;
maternitate pentru
mugurii gravizi.

Gheorghe COLŢUN

Trebuie să precizăm de la bun început că acest 
al optulea volum al Criticelor, de acad. Mihai Cim-
poi, intitulat Prăpastia lui Pascal, este dificil de 
parcurs dintr-o răsuflare de la un capăt la altul. Asta 
nu din cauză că ne deschide un stil supraspecializat, 
împovărat de citate şi de termeni sofisticaţi, fiindcă 
autorul, înainte de a fi un filozof al culturii, este un 
inspirat scriitor şi un ispăşit mânuitor al limbajului 
românesc şi pentru că textul său este un adevărat 
concentrat de idei proprii şi de comentarii bine se-
lectate din operele altor autori. Expunerea propriu-
zisă, care acum, la cel de-al optulea volum de Cri-
tice, ne apare ca un veritabil sistem de gândire, are 
şansa de a-şi păstra nealterat interesul şi în urmă-
toarele volume şi este un rar prilej de dezvoltare in-
telectuală, lucrarea obligându-ne pe mulţi dintre noi 
să citim sau să recitim o seamă de opere din creaţia 
unor mari gânditori din secolele trecute, capodopere 
care au rămas ca pietre de temelie ale spiritualităţii 
europene şi mediteranene. Chiar dacă astăzi eterna 
mişcare de revoluţie a devenirii societăţii umane ne 
permite sau ne obligă să căutăm şi nuanţe contrarii 
sau contradictorii. 

În Prăpastia lui Pascal, acad. Mihai Cimpoi are 
marele merit de a repune în discuţie multe din în-
trebările şi angoasele metafizice ale unei societăţi 
luciferice cum e cea contemporană, aflată în perma-
nentă descuamare. 

Autorul a împărţit lucrarea sa în trei mari capi-
tole, inegale ca dimensiuni, dar neapărat disjunct 
coordonate în interesul unei demonstraţii comune: 
I. Nietzsche şi noi, postmodernii (60 de pagini) ; II. 
Recitirea clasicilor: Grigore Alexandrescu (35 de 
pagini) ; III. Traiecte (76 pagini).

În primele pagini aflăm explicaţia privitoare la 
semnificaţia titlului. Cică gânditorul francez Pascal 
a păstrat toată viaţa amintirea unei spaime când era 
să fie târât într-o prăpastie de caii diligenţei sale. 
Obsesia pare a exprima un posibil abis existenţial, 
o angoasă şi un sentiment colectiv de culpabilitate 
care ar crea o tensiune între identitate şi alteritate. 
La noi, o europenizare şi o globalizare grăbită, pri-
cepută deseori ca o veritabilă alunecare în prăpas-
tie, pune tot mai acut problema identităţii (deci şi 
a demnităţii) noastre. După Walter Truett Anderson, 
citat de autor, „supercultura globală” legitimează 
riscul informatizării, depersonalizării, devalorizării 
morale a valorilor spirituale în favoarea celor utili-
tariste. 

 Scopul actualului volum, ne convinge acad. 
Mihai Cimpoi, nu este eliminarea vechilor valori 
(pe care numai nişte cretini congenitali le pot con-
sidera „cadavre din debara”), ci recrearea perma-
nentă care „asigură vitalitatea” (pag. 6). Şi, explică 
dinamismul culturii europene. Să sperăm că pentru 
noi, românii, acest proces de creaţie globală nu va fi 

„une grande roue qui ne peut mouvoir sans écraser 
quelqu’un”. 

 E cât se poate de incomod să treci în fugă pes-
te un capitol atât de substanţial cum este capitolul 
Nietzsche şi noi, postmodernii, cel mai important, 
după părerea noastră. Este chemată la bară o serie 
de mari corifei ai gândirii autohtone: Noica, Blaga, 
Cioran, implicaţi într-o măsură mai mică sau mai 
mare în problematica nietzscheiană.

 Mai întâi, acad. Mihai Cimpoi consideră că 
în cultura românească această problematică a fost 
abordată cu prudenţă, dar că ea nu a fost în nici un 
caz ocolită în instanţele ei fundamentale. Întrebările 
esenţiale sunt: „Ce este omul şi care-i raportul lui cu 
Dumnezeu, ce se întâmplă cu valorile atunci când 
se schimbă epocile şi sensibilităţile, având conştiin-
ţa necesităţii creării de valori noi, ce este libertatea 
(absolută) şi modul de a o stinge prin potenţarea 
energiilor vitale, ce este pericolul existenţial, şi da-
că-l putem înfrunta prin eroismul faptelor, şi prin 
creaţie, prin artă ca voinţă de putere” (p.9).

 Este un program vast pentru care realitatea ro-
mânească cere să-şi declare opţiunile. Pe marginea 
prăpastiei lui Pascal sau poate chiar în adâncul ei 
creşte şi vieţuieşte omul, eternă „trestie gânditoare”, 
singurul cu sine însuşi în avântul necruţător al alie-
nării. 

Bărbat şi femeie, în imaginaţia lui Platon şi a 
Bibliei, dar şi potrivit unei descrieri a atomului. Re-
laţia cu Dumnezeu este veşnic interpretată, fiindcă 
fiecare din generaţiile care se succed încearcă să 
explice minunea infinitului spaţial şi temporal prin 
calcule logice şi matematice. Mai corectă pare a fi 
atitudinea poetului: „Eu cu lumina mea sporesc a 
lumii taină”. Modelele care se schimbă cu epoca nu 
sunt valori, ci mode sau atitudini. Libertatea absolu-
tă este o dimensiune abstractă, iar eroismul faptelor 
şi creaţia artistică sunt încercări disperate de a su-
pravieţui dincolo de limitele fireşti. Sunt enunţate şi 
alte teme interesante, ridicate mai ales de unele din 
paradoxele lui Cioran: refugierea în ideal ca laşitate, 
obiecţiile umilitoare ale furiei contra creştinismului, 
pesimismul artei greceşti, creştinismul şi alcoolis-
mul (două narcotice ale omenirii), universul ca uni-
vers muzical. Într-un loc găsim la Noica aserţiuni 
care, spre regretul nostru, îl anticipează pe sărmanul 
Patapievici: „Românii nu sunt nimic; şi devin ceva” 
(nimicul devine ceva!?)…Vocaţia masochistă a inte-
lectualilor români nu se dezminte nici aici. Din ca-
uza ei ne pendulăm pe buza prăpastiei lui Pascal, în 
timp ce alte seminţii care nu au complexe mioritice 
de inferioritate ocupă în viitor, fără scrupule, locuri 
pe care nu le merită. 

 La capitolul dedicat lui Blaga, se subliniază 
ideea unei sinteze a liricului cu teoreticul; este o 
interferenţă nietzscheiană. Poetul e un filozof cu o 

doctrină a lirei care îi constituie propria lui identita-
te. Nietzsche este un muzician rătăcit în filozofie. 

 Rezumând la maximum unele pasaje, ajungem 
la formularea aparent paradoxală: „ceea ce se poate 
gândi este, desigur, o ficţiune. Cunoaşterea e ficţiu-
ne, dar şi adevărată”. În arsenalul metaforic al celor 
doi filozofi găsim exprimarea similară sau echiva-
lentă: „orizont şi stil, timp-cascadă, metafore practi-
cizante, surogate de mister”. Alţi comentatori citaţi 
consideră că Nietzsche îi deschide poetului român 
accesul spre zarea originală în zona scrisului stră-
vechi, în care fundamental e cultul luminii! Zamo-
lxe din mitologia lui Blaga este legat prin singură-
tate de Zarathustra, a lui Nietzsche: „ o legătură de 
afinitate” în înţelegerea unor concepte. 

Între Cioran şi Nietzsche există o afinitate, al-
tminteri recunoscută: „spirite chinuite de insom-
nie”. Pentru unii, Cioran este o replică modernă a 
lui Nietzsche, o cuantificare prin computer a operei 
celor doi filozofi ar putea indica un acelaşi mod de 
gândire. Este evidentă importanţa acordată drumu-
lui spre „negaţie”, autorii fiind caracterizaţi drept 
„campioni ai negaţiei”. Ceea ce la Nietzsche e „or-
gia filozofică”, spune acad. Mihai Cimpoi, la Cio-
ran e extaz, exaltare în negativitate (iar la maestru 
Fecală, filozoful nostru oficial, e imitaţie prosteas-
că, plătită cu bani grei de bandiţii mascaţi pe care-i 
ştie toată lumea!).

 Se afirmă că filozoful român pare speriat, el 
– însuşi, de lucrarea diabolică cvasimonstruoa-
să a „contrasensului”. Unele negaţii fiind, în fond, 
giumbuşlucuri de măscărici „mistici”. Încercarea 
lui Cioran de a se delimita de filozofia lui Nietzs-
che este supradozată: se referă la elemente exterioa-
re precum stil sau viaţa personală şi merge până la 
opoziţia supra-om. 

 Totul având aspectul unui joc gratuit pe mar-
ginea abisului. Sau, cum spune Cioran însuşi în 
Précis de décomposition, Paris 1949 (Tratat de des-
compunere: „Viaţa se creează în delir şi se desface 
în plictis” (citat după acad. Mihai Cimpoi).

 Putem concluziona împreună cu autorul Pră-
pastiei lui Pascal că gânditorii români nu au fost ni-
ciodată rupţi de curentele filozofice europene; ei au 
acceptat o firească osmoză a ideilor, care nu a dus 
niciodată la o subordonare gnoseologică, nici la de-
calcuri importate, fiecare autor păstrându-şi nealte-
rată personalitatea şi punctele de vedere proprii, din 
care nu putea să lipsească o nuanţare autohtonă.

Capitolele II şi III ale volumului Prăpastia lui 
Pascal, păstrând aceeaşi capacitate de penetraţie, 
abordează totuşi un sector mai diferit al culturii (li-
teraturii) române şi necesită o analiză diferită, dar 
cu alt prilej.

VIOREL DINESCU
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Destinul istoric a închegat de-a lungul secolelor relaţii 
de vecinătate şi bună înţelegere, de toleranţă şi prietenie în-
tre Moldova şi Polonia.

Semne ale unor legături ale populaţiei din spaţiul est-
carpatic cu polonezii sunt atestate încă până la constituirea 
Ţării Moldovei. În anul 1300, polonezii şi nemţii au pus te-
melia oraşului Baia, care a devenit ulterior prima capitală 
a Moldovei. În anii 1325-1326, “vlahii” de la est de Car-
paţi, alături de polonezi, ruteni şi lituanieni, au participat la 
expediţiile regelui Poloniei, Vladislav Lokietek împotriva  
Marcgrafului de Brandenburg.

Aceste bune relaţii s-au cristalizat în timp şi s-au res-
pectat atât la nivel oficial, cât şi în relaţiile personale, de la 
om la om. Începând cu Bogdan I şi până la Dimitrie Can-
temir, de la Kazimierz cel Mare până la Jan Sobieski, re-
laţiile moldo-polone - de suzeranitate şi vasalitate, militare 
şi comerciale, dinastice şi culturale, de mariaj şi spirituale 
- au fost menţinute şi îmbunătăţite, extinse şi aprofundate.

Raporturile politice oficiale dintre Ţara Moldovei şi 
Polonia îşi au începutul în anul 1387, timp în care domnul 
Ţării Moldovei Petru Muşat a depus regelui Poloniei Wla-
dyslaw Jagiello un act de omagiu. Acest act reprezenta pri-
mul act politic ce vizează relaţiile de vasalitate-suzeranitate 
dintre Moldova şi Polonia. Prin acest document s-a fixat 
delimitarea teritorială, „graniţa veşnică”, între Ţara Moldo-
vei şi Uniunea Polono-Lituaniană, s-a pus temelia alianţei 
politico-militare moldo-polone, creându-se astfel condiţii 
favorabile unei dezvoltări reciproc avantajoase a relaţiilor 
economice, politice şi culturale între ambele ţări.

În baza acestei alianţe militare cu Polonia unităţile 
moldovene au participat cot la cot cu oştirile poloneze în 
luptele cu Ordinul Cavalerilor Teutoni la Grünwald (1410) 
şi la Marienburg (1422).

Pe timpul domniei lui Laţcu-Vodă, fiul lui Bogdan I, 
în târgul Siretului a fost creată prima episcopie catolică, în 
fruntea ei aflându-se un episcop de origine poloneză, Andr-
zej de Krakow. 

Prin intermediul cunoscutului drum comercial moldo-
venesc, care unea oraşele polone cu porturile dunărene şi 
cele de la Marea Neagră, s-au stabilit relaţii comerciale în-
tre negustorii moldoveni şi polonezii din Lwow şi Krakow, 
locuitorii altor centre de la frontiera moldo-polonă. Mulţi 
dintre negustorii moldoveni deţineau aşa-numitul indige-
nat, un fel de dublă cetăţenie.

Un loc aparte la consolidarea relaţiilor dintre curtea 
domnească a Ţării Moldovei şi cea a regilor polonezi re-
vine înrudirii familiilor domnitoare. În anii 1387-1432, 
aproape toţi domnii Moldovei stabiliseră relaţii de rudenie 
cu regii polonezi: Petru Muşat (1375-1391) fusese căsăto-
rit cu o rudă a regelui Wladyslaw al II-lea; Anastasia, soţia 
domnului Roman I (1391-1394), era o rudă apropiată a re-
gelui polon; Domnul Ştefan I (1394-1399), fusese căsătorit 
cu una dintre rudele lui Jagiello, iar Alexandru cel Bun se 
căsătorise cu Ryngalla-Ana, sora lui Witold, mare-cneaz al 
Lituaniei şi vară lui Jagiello. Toate cele patru fiice ale lui 
Eremia Movilă s-au căsătorit cu mari nobili polonezi.

Să reţinem şi faptul că în Polonia şi-au făcut studiile 
marii noştri cărturari: Mitropolitul Kievului Petru Movilă, 
Mitropolitul Moldovei Dosoftei (trecut la Domnul la Zo-
lkiew, pe pământ polonez), primul cronicar al Moldovei 
Grigore Ureche, care, fiind mare sfetnic la Curtea Dom-
nească, a promovat în politica externă ideea polonofilă de 
izbăvire a Moldovei de turci numai în alianţă cu Polonia 
creştină. Alte personalităţi ale noastre, ale tuturor români-
lor, instruite de şcolile poloneze, sunt cronicarii Miron şi 
Nicolae Costin, dinastia Hâjdău-Hasdeu – Boleslav, Tha-

deu, Alexandru Hâjdău, ultimul fiind tatăl academicianului 
român de origine basarabeană Bogdan Petriceicu Hasdeu. 
Notăm aici şi faptul că toţi bunicii şi străbunicii lui Bogdan 
Petriceicu Hasdeu pe linia Petriceicu au fost polonofili şi 
au optat nu numai pentru o alianţă creştină cu Polonia, dar 
chiar pentru unirea Moldovei cu Polonia. Ataşaţi de marea 
cultură şi istorie poloneză au fost domnitorul Moldovei, 
scriitorul şi filozoful Dimitrie Cantemir, care vorbea fluent 
limba polonă, şi marele nostru poet clasic şi diplomat Vasi-
le Alecsandri, care în poemul său Pohod na Sibir a deplâns 
surghiunirea în Siberia a marilor conducători ai celei de-a 
treia răscoale a  polonezilor, înăbuşită în sânge de Rusia 
ţaristă în anul 1864. Legat de Polonia este şi un important 
document al culturii româneşti: marele-logofăt Luca Stro-
ici, care se refugiase la Krakow (Cracovia), unde îşi făcuse, 
de altfel, şi studiile, a scris pentru prima dată Tatăl Nostru 
în limba română, cu grafie latină, considerat unul dintre 
primele documente româneşti de importanţă majoră scrise 
cu alfabet latin.

În mai multe momente de grele încercări pentru Ţara 
Moldovei, Polonia intervenea în favoarea Moldovei, con-
tribuind la menţinerea integrităţii teritoriale şi suveranită-
ţii Ţării Moldovei. Domnitorul Ştefan cel Mare a acordat 
o atenţie prioritară îmbunătăţirii relaţiilor dintre Moldova 
şi Polonia, fiind confirmat protectoratul Poloniei asupra 
Moldovei şi apărarea ei de uneltirile expansioniste ale altor 
state vecine. La marea bătălie de la Vaslui (1475) împotri-
va oştirilor otomane, alături de ostaşii moldoveni, au parti-
cipat şi 2000 de polonezi. Pe pământul Moldovei a căzut 
vitejeşte în lupta cu otomanii hatmanul Poloniei Stanislaw 
Zolkiewski (1620). Un an mai târziu, la nordul Moldovei, 
în satul Berezovca, fiul bravului comandant de oşti a ridi-
cat în memoria tatălui său unul dintre cele mai vechi mo-
numente istorice de pe teritoriul Republicii Moldova: un 
obelisc din piatră, cu memorabila inscripţie „Oricine-ai fi, 
învaţă să mori frumos şi plin de pasiune pentru Patrie”. 
După mai multe distrugeri, monumentul a fost restabilit în 
anul 2003, locul din jurul obeliscului fiind declarat spaţiu 
sacru. Diaspora poloneză organizează aici, în fiece an, ma-
nifestări culturale şi spirituale.

Politica de apropriere a Moldovei de Polonia a fost 
promovată, în special, de domnitorii Petru Rareş, Alexan-
dru Lăpuşneanu, Vasile Lupu. Anume în sec. XVI - XVII 
relaţiile comerciale şi culturale dintre aceste două state au 
cunoscut un avânt extraordinar. 

Comunitatea destinului istoric al Moldovei şi Poloniei 
din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea – începutul 
secolului al XIX-lea este marcată de dezintegrarea terito-
rială a lor, ambele ţări fiind împărţite între marile puteri eu-
ropene de atunci. În aceste condiţii, contactele directe între 
Moldova şi Polonia au slăbit considerabil. Adoptarea pri-
mei Constituţii poloneze din 3 mai 1791 a avut o influenţă 
benefică asupra fruntaşilor vieţii publice din Moldova. În 
momentele grele pentru istoria Poloniei, insurgenţii polo-
nezi, participanţi la răscoalele polonezilor din 1794, 1830-
1831 şi 1864, îşi găseau adăpost în Moldova, salvându-şi 
viaţa de prigoana autorităţilor ţariste. 

Un contingent considerabil de polonezi au emigrat pe 
teritoriul Basarabiei, unde au format un şir de localităţi po-
pulate preponderent de locuitori de origine poloneză: Stâr-
cea (Glodeni), Duruitoarea Nouă (Râşcani), Hârtop (Fă-
leşti), Raşcov, Slobozia-Raşcov (Camenca), Grigorăuca, 
Petropavlovca, Coada Iazului (Sângerei) etc. O însemnată 
diasporă a polonezilor a fost atestată la Chişinău, Bălţi, Ti-
ghina, Tiraspol, Râbniţa, Orhei, ceea ce le-a permis polone-
zilor să-şi conserve limba, tradiţiile naţionale şi să practice 

cultul catolic.
Menţionăm în mod special faptul că diaspora poloneză 

a susţinut mişcarea de eliberare naţională a moldovenilor 
din Basarabia, aspiraţiile populaţiei majoritare. Astfel, Fe-
liks Dudkiewicz, membru al Comitetului Naţional al Polo-
nezilor din Basarabia, deputat în Sfatul Ţării, s-a pronunţat 
în favoarea autodeterminării culturale şi teritorial-politice a 
Basarabiei, a susţinut cu ardoare declaraţia de independen-
ţă a Republicii Democratice Moldoveneşti. La şedinţa Sfa-
tului Ţării din 27 martie 1918, Feliks Dudkiewicz a rostit 
un discurs memorabil, manifestând o atitudine onestă şi un 
model de comportament civic, plin de devotament faţă de 
Moldova (Basarabia). 

Feliks Dudkiewicz a declarat următoarele: „E foarte 
greu să vorbesc în limba poporului care i-a asuprit atâţia 
ani pe moldovenii din Basarabia, aşa cum i-a asuprit pe po-
loni. Aş vorbi în limba mea, dar nu m-aţi înţelege Dvs. Aş 
vorbi în limba Dvs., dar nu o cunosc. În numele naţiunii 
poloneze susţin unirea aşa cum o cer moldovenii – stăpâni 
de drept ai acestei ţări. M-am ridicat la această tribună doar 
ca să arăt bucuria noastră, a polonezilor, pentru actul istoric 
săvârşit, prin care actualizaţi dreptul popoarelor de a-şi ho-
tărî soarta, realipindu-vă  la sânul maicii de la care aţi fost 
rupţi cu de-a sila acum mai bine de 100 de ani. Doresc nea-
mului românesc viitorul frumos pe care îl meritaţi.”

Reprezentanţi ai diasporei poloneze au devenit cunos-
cuţi oameni de ştiinţă, cultură, au avut activităţi publice şi 
militare. Între aceştia, menţionăm pe generalul-locotenent 
Marcelin Olszewski, care la începutul secolului al XX-lea 
a fost comandant militar al oraşului Tighina, unde a deschis 
o şcoală gimnazială cu predare în limba polonă, a ctitorit o 
biserică romano-catolică, unde a şi fost înmormântat. O re-
laţie specială de prietenie l-a legat pe cunoscutul om politic 
şi de cultură român Constantin Stere, originar din Basara-
bia, de preşedintele Poloniei Jozef Pilsudski, ambii fiind 
trimişi în surghiun în Siberia pentru activitatea revoluţiona-
ră, unde s-au şi cunoscut.

Cu polonezii şi popoarele baltice suntem fraţi de sufe-
rinţă, victime ale Pactului Molotov-Ribbentrop din 23 au-
gust 1939, care a avut un impact dramatic asupra integrită-
ţii teritoriale şi suveranităţii Poloniei, României (raptul teri-
torial al Basarabiei, Nordului Bucovinei şi Ţinutului Herţa) 
şi Ţărilor Baltice. Precizăm, totodată, că circa 12 mii de 
moldoveni au plătit cu preţul vieţii eliberarea Poloniei de 
sub ocupaţia fascistă.

Perioada contemporană, de după 1991, reprezintă o 
etapă semnificativă în cadrul evoluţiei istorice a relaţiilor 
dintre  Republica Moldova şi Polonia. Polonia a fost prin-
tre primele ţări care au recunoscut Independenţa Republicii 
Moldova (1991). La numai câteva luni de la adoptarea De-
claraţiei de independenţă a RM, în februarie 1992, a fost 
semnat Tratatul moldo-polon de cooperare economică, iar 
în anul 1994 – Tratatul de prietenie şi colaborare între Re-
publica Moldova şi Republica Polonia, precum şi alte acor-
duri interguvernamentale. Polonia a susţinut în mod hotărât 
independenţa şi integritatea teritorială a Republicii Mol-
dova, eforturile statului nostru în procesul de soluţionare a 
diferendului transnistrean, de integrare în comunitatea eu-
ropeană şi în diverse organisme internaţionale. Să nu uităm 
şi faptul că polonezii, împreună cu suedezii, sunt iniţiatorii 
Parteneriatului estic, proiect care ne-a deblocat în mod real 
drumul spre Uniunea Europeană, oportunitate pe care o va-
lorifică în prezent Alianţa pentru Integrare Europeană din 
Republica Moldova. Acest proiect strategic, dar şi creditul 
de 15 mln dolari, acordat recent de statul polonez Guver-
nului AIE, în condiţii avantajoase, sunt doar două dintre 

faptele concrete pe care le-a făcut pentru Republica Mol-
dova PREŞEDINTELE POLONIEI, LECH KACZYN-
SKI, victimă a catastrofei aviatice de lângă Smolensk (10 
aprilie 2010). 

Să recunoaştem, în context, că Polonia face parte dintre 
avocaţii sinceri, dezinteresaţi în procesul de integrare a Re-
publicii Moldova în Uniunea Europeana, alături de Româ-
nia, Lituania, Estonia, Letonia şi alte state care au suportat 
regimul comunist de tip sovietic şi care înţeleg perfect aspi-
raţia Republicii Moldova de revenire în familia europeană.

Un rol important în cadrul relaţiilor moldo-polone îl 
au relaţiile din domeniul ştiinţei. O încercare îndrăznea-
ţă de revigorare a colaborării dintre oamenii de ştiinţă din 
Polonia şi Republica Moldova s-a operat în anul 1995, 
prin organizarea în or. Lublin a  simpozionului Polonezii 
în Moldova. În anul 1997, Guvernul Republicii Moldova şi 
Guvernul Republicii Polone semnează Acordul de colabo-
rare culturală şi ştiinţifică, completat ulterior prin semnarea 
unor acorduri de colaborare între Academia de Ştiinţe a 
Republicii Moldova, Universitatea de Stat din republica 
Moldova, Academia de Studii Economice şi instituţiile si-
milare din Polonia. În cadrul instituţiilor academice au avut 
loc un şir de manifestări ştiinţifice comune, consacrate  re-
laţiilor istorice moldo-polone, personalităţilor marcante din 
Polonia şi Moldova, între care comemorarea hatmanului 
Stanislaw Zolkiewski (2003), evocarea dinastiei Movileş-
tilor (2005) ş. a. 

O contribuţie substanţială la extinderea şi aprofundarea 
relaţiilor moldo-polone revine diasporei polone din Repu-
blica Moldova. După proclamarea suveranităţii Republicii 
Moldova, în anul 1990, a fost fondată Societatea Culturală 
Poloneză, primul preşedinte al acestei organizaţii fiind ales 
academicianul Tadeusz Malinowski. Ceva mai târziu au 
fost create Casele Poloneze la Chişinău şi Bălţi, precum şi 
alte organizaţii culturale ale diasporei poloneze de la noi. 
Un rol aparte în consolidarea relaţiilor moldo-polone îl are 
Centrul de Susţinere a Antreprenoriatului, Exportului şi 
Tehnologiilor Avansate, care reprezintă interesele oameni-
lor de afaceri din cele două state prietene.

câteva repere legate de mândria naţională a 
polonezilor de pretutindeni

De numele polonezilor este legat începutul sfârşitu-
lui comunismului de tip sovietic. În septembrie 1980, la 
Gdansk, a fost constituită federaţia sindicală Solidaritatea 
(în polonă Solidarnosc), care a însemnat de fapt o mişcare 
anticomunistă fără precedent în spaţiul controlat de URSS. 
Primul lider al acestei mişcări a fost Lech Walesa (Laureat 
al Premiului Nobel pentru Pace), ales ulterior Preşedinte al 
Poloniei Libere, care, în cadrul acti-
vităţii la Solidaritatea a fost consiliat 
de un alt viitor Preşedinte al Poloniei, 
Lech Kaczynski. 

Naţiunea polonă a dat umanităţii 
două mari personalităţi care au săpat 
decenii în şir groapă comunismului şi 
au contribuit decisiv, prin activitatea 
lor, la prăbuşirea comunismului din 
Europa. Aceşti mari şi demni polonezi 
sunt: Papa Ioan Paul al II-lea (Karol 
Wojtyła, episcop de Cracovia în anul 
1980), care are şi rădăcini româneşti, 
şi politologul Zbigniew Brzezinski, 
care a consiliat trei preşedinţi ai SUA. 

Polonezii au dat lumii mari sa-
vanţi şi scriitori, distinşi cu Premiul 

Nobel, între care menţionăm: Marie Sklodowska-Curie, sa-
vantă, prima femeie căreia i-a fost acordat acest prestigios 
Premiu, singurul om de ştiinţă căruia i s-a acordat Premiul 
Nobel de două ori, pentru domenii ştiinţifice diferite – fizi-
ca şi chimia, a fost soţia fizicianului francez Pierre Curie, 
deţinător al Premiului Nobel, şi mama scriitoarei Irene Jo-
liot-Curie, care s-a bucurat, de asemenea, de Premiul No-
bel; Henryk Sienkiewicz, scriitor; Wladyslaw Reymont, 
scriitor; Czeslaw Milosz, scriitor; Wislawa Szymborska, 
scriitoare.

Fii vrednici ai poporului polonez sunt şi compozitorii 
clasici, cu renume mondial: Fryderyk Franciszek Chopin şi 
Michal Kleofas Oginski, care a fost şi un mare diplomat, 
luptător pentru idealurile de secole ale polonezilor.

Polonezi sunt şi marii regizori de film: Andrzej Wajda, 
Krzysztof Zanussi, Jerzy Kawalerowicz şi Roman Polan-
ski.

Un nume de referinţă în cultura mondială este şi omul 
de teatru, regizorul polonez Jerzy Grotowski, fondatorul 
legendarului Teatru Laborator, reformatorul teatrului mo-
dern.

Revenind la personalităţile Republicii Moldova, pu-
ţini cunosc, probabil, faptul că marea noastră cântăreaţă de 
muzică uşoară şi populară Nina Crulicovschi are, pe linia 
tatălui său, viţă poloneză. Bunicul ei Simion Krulikowski, 
născut în Polonia, a fost mare gospodar, proprietar de pă-
mânturi şi lacuri în judeţul Orhei. A fost deportat în Siberia, 
împreună cu soţia sa Ana şi cu fiul Constantin, tatăl cântă-
reţei, care a fost ulterior şi deţinut politic. Străbunicul Ninei 
Crulicovschi - Franz Krulikowski - a fost un nobil polonez, 
diplomat, însărcinat cu afaceri externe ale Poloniei.

Am decis ca şi prin această scurtă trecere în revistă a 
relaţiilor moldo-polone să fim alături de poporul polonez, 
care trăieşte în aceste zile o cumplită dramă naţională, o 
suspectă decapitare a statului polonez de elita sa politică, 
în frunte cu Preşedintele temerar Lech Kaczynski şi Prima 
Doamnă – Maria Kaczynska, om de ştiinţă.

Poporul polon ne este un popor-frate întru Credinţă şi 
Libertate. Durerea polonezilor este şi durerea noastră. Ne 
exprimăm toată admiraţia şi recunoştinţa pentru această 
naţiune mândră, cultă, sufletistă. 

Dumnezeu sa întărească şi să binecuvânteze Polonia!
Cu drag şi suflet,

ion JARCUŢCHI, 
doctor în istorie, AŞM,

Luminiţa DUMBRĂVEANU,
 jurnalist, scriitoare

Vlad POHILĂ, 
scriitor, lingvist, traducător de proză din limba polonă

O scurtă trecere în revistă a relaţiilor de prietenie moldo-polone 

Odă muzei (haiku-uri)

Arhitectură tradiţională din lemn a muntenilor din Carpaţii Nordici
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Neamul basarabenilor

Nicolae Mătcaş a lăsat o brazdă adâncă în 
ogorul limbii române în spaţiul dintre Prut şi 
până dincolo de Nistru: a fost unul dintre cei 
care l-a desţelenit, l-a curăţat de buruiene, l-a 
semănat cu seminţe bune şi acum ne bucurăm 
cu toţii de lanurile încărcate de rod viitor care 
unduiesc maiestos de la un capăt al Basarabiei 
la celălalt…

Am propus ca Nicolae Mătcaş să fie primit 
în Uniunea Scriitorilor pentru o singură poezie: 
„În limba română…”

De m-a prinde vreun dor de-al 
cocorilor zbor,

Îmbrăcat ca ascetu-n târsână,
Îmi voi pune-n boccea o baladă şi-un nai
Să m-aline în limba română.
E una dintre poemele care îl situează în 

imediata apropiere a capodoperei „Limba noas-
tră” de A. Mateevici.

A fost unul dintre Învăţătorii Naţiunii în-
tr-o perioadă când limba română, scuturată de 
falsele adaosuri şi lacune, revenea în Basara-
bia, când alfabetul latin îmbrăţişa după o lungă 

despărţire cuvintele noastre sufocate de hainele 
cirilice…

Era o vreme când parcă ne năşteam a doua 
oară…

Concetăţenii noştri, aproape fiecare dintre 
ei, aveau carneţele şi caiete de cuvinte, căutau 
gramatici, cărţi din care ar deprinde corectitu-
dinea graiului; părinţii învăţau limbă,  istorie, 
geografie odată cu copiii lor, cu elevii al căror 
ministru devenise Nicolae Mătcaş…

Basarabia atunci, la îngemănarea anilor ‘80 
şi ‘90 ca şi cum căpătase aripi…

Nicolae Mătcaş venise să ne spună că 
Limba Română este o acţiune, că pentru ea, 
ca s-o ai, ca şi pentru Libertate, trebuie să 
lupţi zi de zi.

Într-o ţară despre care un străin, Antonio 
Bonfini (1434-1503), ajuns la curtea lui Ştefan 
cel Mare, afirmase că locuitorii ei „nu luptă 
atât pentru păstrarea vieţilor, cât a limbii lor va-
lahe”,  se mai duc bătălii, văzute şi nevăzute, 
pentru ca graiul strămoşesc să nu piară sau să 
nu se transforme în altceva.

Nicolae Mătcaş e un oştean în oastea Lim-
bii Române, iar testamentul lui e mai degrabă 
al unui purtător de spadă şi de stindard:

Iar de fi-va să cad lângă cetini de brad
În vreo luptă cu lifta păgână,
Prohodiţi-mă, fraţi, după legea lui Crist,
Cu-Aleluia în limba română.

Nicolae DABIJA 

Un învăţător al Naţiunii

Marele savant istoric român Nicolae Ior-
ga scria deseori „oamenii mari se nasc în case 
mici”. E şi cazul omagiatului nostru Nicolae 
Mătcaş, care a văzut lumina zilei la 27 aprilie 
1940, într-o casă ţărănească din comuna Cri-
hana Veche (jud. Cahul, Basarabia), şi care 
era să devină savant, pedagog remarcabil, om 
de stat (ministru-inovator) şi poet apreciat.

Prof. N. Mătcaş a cercetat toate aspec-
tele graiului nostru, căci pentru dlui „Lim-
ba Română e „Crucea şi Icoana Basarabiei” 
(Haralambie Moraru). Anume Româna din 
Basarabia, începând cu 1812 şi până în 1990 
(cu scurte perioade de revenire la normalita-
te: 1918-1940, 1940-1944), a avut de suportat 
„chinurile facerii”, deoarece câţi duşmani am 
avut pe lume „graiul ni-l cereau anume să-l lă-
săm” (G. Coşbuc).

Ca om de ştiinţă, prof. N. Mătcaş ştie să 
îmbine cercetarea cu aplicarea, teoria cu prac-
tica, compunând opere cu un solid substrat 
teoretic, şi, în acelaşi timp, având o reală utili-
zare la nivel practic. Acest modus scribendi e 
dificil şi cere anumite eforturi, dar este foarte 
productiv, deoarece „Scientia quo magis theo-
rica, magis practica (Leibnitz) „Ştiinţa cu cât 
este mai teoretică, cu atât este mai practică”.

De sub pana lui măiastră au ieşit 10 volu-
me de lucrări ştiinţifico-didactice şi poate 250 
de articole ştiinţifice, studii, note, rezumate, 
risipite prin diverse publicaţii din Republica 
Moldova, România, Federaţia Rusă ş.a.

Avem de menţionat faptul că foarte mul-
te din ideile originale lansate de N. Mătcaş în 
lucrările nominalizate nu şi-au pierdut actuali-
tatea nici până în prezent. Mă refer, în special, 
la postulatele ce ţin de sintaxă, ştiinţă iubită şi 
preferată de omagiatul nostru încă din anii de 
primă tinereţe.

Formându-şi pe parcursul anilor o viziune 
proprie referitoare la multe probleme spinoase 
de gramatică, prof. N. Mătcaş, cu argumente 
irepudiabile, reuşeşte să-l convingă pe cititor 
de justeţea opiniilor promovate. Cercetătorul 
şi pedagogul nostru nu s-a lăsat niciodată inti-
midat de faptul că grammatici certant (Hora-
tius) şi s-a avântat în polemici fierbinţi, ieşind, 
de regulă, victorios din aprinsul şi dificilul 
duel.

Bazîndu-se pe semantica lexicală şi cea 

gramaticală, pe logica naturală, pe principiul 
semantico-funcţional în problema identificării 
părţilor de propoziţie (inclusiv a predicatului), 
autorul promovează idei şi soluţii plauzibile, 
pe care le-au împărtăşit, mai apoi, mulţi ling-
vişti. Cele spuse se referă şi la alte comparti-
mente privind sintaxa propoziţiei, sintaxa fra-
zei şi la unele probleme de morfologie.

Ca profesor universitar, sărbătoritul nos-
tru a ţinut cursuri prestigioase: Introducere în 
lingvistică, Lingvistica generală, Sintaxa teo-
retică (şi cea practică), o serie de cursuri spe-
ciale, opţionale şi la libera alegere a studen-
ţilor. Cu argumentare ireproşabilă, cu expresi-
vitate aleasă şi accesibilitate lăudabilă, lecţiile 
profesorului N. Mătcaş au fost adevărate re-
velaţii pentru studenţii, care au avut fericirea 
să le audieze contactând direct cu inegalabilul 
pedagog.

Şi astăzi foştii studenţi ai ilustrului profe-
sor N. Mătcaş, deveniţi profesori de limbă şi 
literatură română în instituţiile preuniversitare 
şi universitare, ziarişti de forţă, scriitori de ta-
lent, oameni de stat etc., îşi amintesc cu mare 

respect şi pioşenie chiar de adorabilul lor das-
căl.

Nu în zadar, munca didactică a dlui N. 
Mătcaş a fost înalt apreciată: este Eminent al 
Învăţământului Public din RSSM (1969), Emi-
nent al Îmvăţământului Superior din URSS 
(1980). Doctor Honoris Causa al Universităţii 
„A. I. Cuza” din Iaşi (1993), Profesor Honoris 
Causa al Universităţii Bucureşti (1994).

Ca pedagog, savant şi, în general, ca om, 
N. Mătcaş a pus mai presus de toate adevărul 
pur şi nu relaţiile de prietenie dubioasă sau 
nepotism. Despre aceasta scrie el însuşi în 
poezia „Amic mi-e Plato, totuşi adevărul...” 
(vezi cartea autorului „Roată de olar” – Bucu-
reşti, 2008).

Marii filologi, germanul Wilhelm von 
Humboldt şi românul-basarabean Eugeniu 
Coşeriu scriau, în repetate rânduri, că savantul 
(şi, în general, orice  om ce se respectă) trebu-
ie „să spună lucrurile aşa cum sunt”, adică să 
spună adevărul. Nu e uşor să procedezi astfel, 
şi totuşi în orice circumstanţe ar trebui să ne 
conformăm dictonului amintit. Şi aceasta pen-
tru că, zicea Andrei Saharov, dacă te consideri 
om adevărat, „trebuie să trăieşti în armonie cu 
tine însuţi”.

„Românul se naşte poet” – spunea Vasile 
Alecsandri. Ei bine, aniversarul nostru poa-
te s-o fi născut poet, dar a început să publice 
târziu cu o fertilitate demnă de invidiat: de la 
sfârşitul anilor ’90 ai secolului trecut şi până 
în prezent au văzut lumina tiparului 9 plachete 
de versuri, primite cu aplauze de către cititori 
şi critici literari.

Un critic şi scriitor, prof. doctor Tudor 
Opriş scrie literalmente despre cartea „Roa-
tă de olar”: Volumul reprezintă nu numai o 
operă de maturitate, care încununează munca 
unui virtuoz al versului (subl. n. – A. C.), dar 
şi o sinteză a temelor predilecte şi laturilor de 
măiestrie în care excelează şi se detaşează de 
restul sonetiştilor.” (vezi prefaţa „Un sonetist 
deplin”, în cartea: N. Mătcaş, Roată de olar”, 
2008, p.6).

Un alt critic literar, Ioan Mazilu-Crângaşu, 
îl consideră pe Nicolae Mătcaş un „adevărat 
creator de valori estetice”, care, folosind din 
abundenţă eroii din mitologia greco-romană, 
din ştiinţa şi filozofia antică, din perioada re-

nascentistă europeană, din cele 
mai diverse culturi şi civiliza-
ţii, poetul reuşeşte să actuali-
zeze compartamentul, condu-
ita şi modul de a fi al acestor 
eroi, apuşi de secole şi milenii 
(Comp. Postfaţa dlui Ioan Ma-
zilu-Crângaşu la cartea: Nicolae 
Mătcaş „Roată de olar”, op. cit., 
p.108).

…Să te plimbi „la braţ” cu 
o foarte neomogenă pleiadă de 
personaje, să „vorbeşti” cu ele, 
să le pui să acţioneze pe varia-
te teritorii şi în acelaşi timp să-i 
simţi în spaţiul românesc este o 
artă şi o măiestrie cu totul origi-

nală a poetului N. Mătcaş.
Şi mai e ceva de spus în această ordine de 

idei. O lecturare atentă a creaţiei talentatului şi 
supratalentatului scriitor N. Mătcaş ne convin-
ge că poezia lui este pe de-a întregul aforis-
tică. Vom exemplifica cele afirmate cu unele 
versuri „înaripate” din cartea „Roată de olar” 
(2008), indicând şi paginile respective.

N. Mătcaş face o poezie bună, instructivă, 
impresionantă, afectivă. A citi o plachetă de 
poezii a prof. N. Mătcaş e o  adevărată sărbă-
toare a minţii şi a spiritului. Pe bună dreptate, 
scria E. Delacroix că „o carte bună întăreşte 
sufletul şi îi dă linişte”. 

Ca om de stat profesorul N. Mătcaş s-a 
manifestat plenar în anii 1990-1994, când a 
deţinut funcţia de ministru al Ştiinţei şi al În-
văţământului din Republica Moldova. În peri-
oada aceasta toată lumea a înţeles că educaţia 
va lua o altă turnură, întorcându-se spre tradi-
ţiile noastre naţionale, spre normalitate. Întoc-
mindu-şi o echipă laborioasă şi pătrunsă de o 
responsabilitate nesimulată, un Colegiu com-
bativ (din care a avut fericirea a face parte şi 

autorul acestor rânduri), mi-
nisterul a purces la reforme 
şi inovaţii radicale în siste-
mul instructiv-educaţional.

Dificultăţile curgeau 
gârlă. Pe de o parte, lipseau 
cu totul noi planuri şi pro-
grame de studii, literatură 
didactică în alfabetul latin, 
şi, pe de altă parte, în te-
ren, mai funcţionau în şcoli 
unele cadre fidele regimului 
vechi, anchilozat, ce părăsea 

scena vieţii social-politice în Republica Mol-
dova.

Dintre inovările efectuate în învăţământul 
preuniversitar şi cel universitar vom menţio-
na doar câteva: redeschiderea gimnaziilor şi 
liceelor; bifurcarea şcolilor mixte ruso-moldo-
veneşti în şcoli cu predarea în limba română 
şi şcoli cu predarea în limba rusă; studierea 
obligatorie în şcolile ruse a limbii şi literatu-
rii române, a istoriei românilor; eliminarea 
din planurile şi programele de studii a disci-
plinelor numite sociale („Istoria P.C.U.S.”, 
„Comunismul ştiinţific” ş.a.); introducerea 
în uzul învăţământului a glotonimului „limba 
română” şi  a etnonimului „popor român”; tri-
miterea masivă a tineretului din RM la studii 
(de toate gradele) în România cu burse acor-
date de statul-gazdă; revenirea la sistemul tra-
diţional românesc de 10 puncte la evaluarea 
cunoştinţelor în şcoli şi universităţi; trimiterea 
sistematică şi permanentă a profesorilor de 
toate gradele la specializare şi pentru schimb 
de experienţă pe la gimnazii, licee, universităţi 
din România; atestarea periodică a cadrelor şi 
conferirea de grade didactice; acordarea limbii 
ruse, în şcolile naţionale din RM, a statutului 
de limbă străină, care se studiază opţional.

Pentru aceste şi alte inovaţii în învăţămân-
tul public, N. Mătcaş, în 1994, a fost degrevat 
din funcţia de ministru de către noua condu-
cere agrariană, acuzat fiind de „românizarea” 
tineretului din RM. A fost nevoit să se autoe-
xileze în România, unde a muncit timp de 13 
ani ca expert superior la Direcţia Relaţii Inter-
naţionale din cadrul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Tineretului din România.

Ca om al Cetăţii, prof. N. Mătcaş a luptat 
cu toate fibrele vieţii sale pentru Suveranitate 
(1990), pentru adoptarea Declaraţiei de inde-
pendenţă (1991), pentru Legislaţia lingvistică 
(1989). A fost secretarul şi sufletul Comisiei 
interdepartamentale pentru studierea limbii 
moldoveneşti de pe lângă Prezidiul Sovietu-
lui Suprem al RSSM (1987-1989). Alături de 
prof. Ion Borşevici (pe atunci rector al Uni-
versităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”), a 
dirijat lucrările Comisiei în direcţia recunoaş-
terii limbii române (moldoveneşti) ca limbă 
oficială şi a revenirii la alfabetul latin.

În perioada marii bătălii lingvistice, N. 
Mătcaş, singur sau în colaborare cu regretatul 
profesor şi mare patriot, conf. univ. Ion Dume-
niuc, a scris zeci de articole în sprijinul adevă-
rului ştiinţific privind limba şi istoria neamu-
lui nostru (vezi cărţile autorului „Român mi-e 
neamul, românesc mi-e graiul” (1998), Co-
loana infinită a graiului matern (în colab. cu 
I. Dumeniuk, 1990) şi o serie de materiale pu-
blicate în culegerile „Povară sau tezaur sfânt?” 
(1989) şi „O luptă, o suferinţă şi...” (1989), în 
diverse ziare şi reviste din Chişinău.

Omagiatul nostru, profesorul şi poetul Ni-
colae Mătcaş, are un caracter puternic, este 
perseverent şi optimist. Şi totuşi, când revine 
în Republica Moldova şi constată, cu regret, 
că multe lucruri sfinte cauzei naţionale (in-
clusiv cele privind Limba), pentru care şi-a 
consacrat eforturile şi elanul tineresc, nu s-au 
ameliorat în măsura aşteptărilor. Dar septua-
genarul nostru, ca şi bravul ostaş al lui Vasile 
Alecsandri nu las-să cadă-arma din mână, ci 
merge, insistent pe baricadele luptei pentru 
adevărul ştiinţific privind limba, literatura şi 
istoria nefericitului său popor. 

Poate tocmai aceste trăsături de caracter 
ale omagiatului l-au făcut să nu fie în graţia 
şefilor, a celor ce ţineau pâinea şi cuţitul în 
mână, şi, în consecinţă, să nu-şi poată face 
averi la cei 70 de ani... De altfel, o recunoaşte 
şi el însuşi: „N-am strâns averi, n-am constru-
it palate, / Nu m-am scăldat în vin în Coliseu 
/ Mi-am dus toiagu-n cânturi cu Orfeu. / Am 
apărat principii cu Socrate.” (Sonetul Dar 
când o fi haina să mă cate).

Ajungând la capătul acestor notiţe fugare 
despre filologul în sensul strict al cuvântului, 
omagiatul nostru Nicolae Mătcaş, aş dori să 
spun, împreună cu enciclopedistul B. P. Has-
deu, că un intelectual trebuie să lase un copil, 
o carte şi o casă. Ei bine, în cazul dat „planul” 
a fost depăşit, maestrul are un fecior şi o fiică 
de toată lauda, a scris vreo 20 de cărţi, inclu-
siv 10 de lingvistică şi alte 10 de poezii, are 
şi o casă… Nu ne rămâne decât să-l felicităm 
ab immo pectore, să-i dorim sănătate durabilă 
şi încă mulţi ani prodigioşi, fericire familială, 
noroc şi voie bună.

Vivat, professore!
Vivat poēta!
Semper sitis in flore!

Anatol CIOBANU 
m.c. al AŞM., dr. hab., profesor universitar. 
Facultatea de Litere de la Universitatea de 

Stat din Republica  Moldova

O spun de la început: dacă e să scriem 
şi să vorbim despre Nicolae Mătcaş, 

trebuie să apelăm la superlative. Dacă m-ar în-
treba cineva ce cred eu că merită un asemenea 
om, ce titluri sau distincţii să i se acorde, i-aş 
răspunde că le merită pe toate! Unor asemenea 
personalităţi societatea e cea care le este da-
toare, şi nu invers. De multe ori nu ne achităm 
onest datoriile faţă de aceşti oameni, ba se în-
tâmplă că le răspundem cu indiferenţă sau cu o 
neagră ingratitudine, cu calomnii.

Eu l-aş vedea pe Nicolae Mătcaş şi mem-
bru al Academiei, şi Cavaler al Ordinului 
Republicii, şi laureat al Premiului de Stat, şi 
decorat cu Steaua României în cel mai înalt 
grad... 

Citiţi-i admirabila carte „Român mi-e nea-
mul, românesc mi-e graiul”, editată încă în 
1998 la Chişinău de Asociaţia „Grai şi Suflet”, 
în seria „Biblioteca revistei „Limba Română”, 
şi vă veţi convinge neapărat de justeţea spuse-
lor mele. Este  o lucrare fundamentală, docu-
mentată temeinic,  accesibilă în egală măsură 
tuturor categoriilor de cititori. Lucrare care, în 
opinia mea, ar trebui studiată în şcoli. Iată doar 
unele titluri ale acestor strălucite eseuri, artico-
le şi studii: „O limbă – o naţiune”, „Unitate 
de limbă – unitate de neam”, „Expulzat din 
istorie pentru românism”, „Intelectualii ba-
sarabeni în lupta pentru limbă şi fiinţă naţi-
onală”, „Limba moldovenească”: simulacrul 
argumentului ştiinţific”, „Glasul blândei Ba-
sarabii” etc.

Scrise fluent, atractiv, aceste „mărturii 
ştiinţifice” îţi lasă impresia că autorul a fost 
martor ocular la tot ceea ce relateză şi apără cu 
dârzenie de străjer al cetăţii. Împreună cu dum-
nealui devenim şi noi omniprezenţi la judecata 
istoriei. Pe de altă parte, vai şi amar de cei care 
i-au stârnit mânia! Nu i-aş dori nimănui să-i fie 
oponent, să nimerească sub tirul argumentelor 
sale imbatabile. Ţintele sunt doborâte una după 
alta cu o precizie de invidiat. Adversarii imper-
tinenţi devin nişte fiinţe jalnice -  să le plângi 
de milă, nu alta (drept exemplu „pălmuirea” 
publică a neobrăzatului anonim Petre P. Mol-
dovan, pe care, pur şi simplu, îl desfiinţează!). 
Desigur, argumentul principal al dlui Mătcaş 
în aceste dueluri e adevărul ştiinţific – cea mai 
eficientă armă, pe care nu întotdeauna ştim s-o 
mânuim cu iscusinţă. Dumnealui ştie! 

Îmi aduc aminte cum, prin ’92, deputaţii 
agrarieni din Parlamentul de la Chişinău, in-
fluenţaţi de propaganda proimperială, dar şi 
de propria mărginire, au decis să-i destituie 
pe câţiva miniştri, care le stăteau ca un os în 
gât, printre care dl Mătcaş, ministrul Învăţă-
mântului, şi  subsemnatul, ministrul Culturii şi 
Cultelor. Zis şi făcut! S-a pus la vot de urgenţă 
destituirea noastră şi, până să se dezmeticeas-
că fracţiunea Frontului Popular, am şi fost 
eliberaţi din funcţie! Când şi-au dat seama 
de ceea ce se întâmplase, deputaţii din partea 
Frontului Popular au protestat vehement, s-au 
legat de încălcarea Regulamentului şi, în cele 
din urmă, s-a căzut de acord asupra propune-
rii de a  se mai vota o dată, ba chiar şi de a 
li se da cuvântul şi „vinovaţilor”. Şi iată-l pe 
dl Mătcaş la tribună. Era pentru prima dată 
când vorbea pe larg în faţa deputaţilor, fără a 
fi oprit sau întrerupt. N-o să uit niciodată ceea 
ce s-a întâmplat atunci în Parlament. Dacă la 
început în sală era un fel de rumoare, de ati-
tudine de lehamite faţă de vorbitor ( „Mă rog, 
ce ne mai poate spune  acest ministru, care a 
introdus limba română şi istoria românilor 
în şcoli, acest antistatalist şi antirus, care, cu 
politica lui de românizare a şcolilor moldo-
veneşti, ne bagă cu de-a sila în România, 
provoacă ură interetnică, pe când noi, mol-
dovenii, avem nevoie de linişte, de pace (asta 
după războiul din Transnistria, impus de ruşii 
imperiali! – I.U.), avem nevoie de alianţă cu 
marea Rusie, de alianţă cu toţi alolingvii de 
la noi”. Mai în scurt, în minţile majorităţii era 
prezent tot tacâmul propagandei ostile faţă de 
adevărul istoric, faţă de forţele patriotice, faţă 
de băştinaşi. Ei bine, încetul cu încetul în sală 
se făcu linişte, în timp ce ministrul demis li se 
adresa calm, cu demnitate, tuturor deputaţilor, 
venind cu argumente, cu dovezi, cu cifre. Nu 
tuna, nu fulgera (deşi ar fi putut-o face, avea 
tot temeiul). Dumnealui a ales o altă tactică. A 
aplicat-o special ori s-a lăsat în voia instinctu-
lui –  sincer vorbind,  nu ştiu. Abia mai târziu, 
analizând ceea ce s-a întâmplat, căutând să 
descos „secretul” acelui discurs, am ajuns la 
conclizia că, pe lângă alte calităţi, dl Mătcaş 
mai are una: este un pedagog cu har binecu-
vântat de Dumnezeu! 

Domnia Sa li s-a adresat deputaţilor agra-
rieni aşa cum o face un adevărat pedagog cu 
elevii, neafişându-şi superioritatea în materie, 
i-a tratat pe deputaţi nu ca pe nişte adversari, 
ci ca pe nişte parteneri de dialog serioşi, ca-
pabili să înţeleagă în profunzime problemele 
cu care se confruntă şcoala, învăţământul, 
le-a descris situaţia reală, nu una inventată, 
interpretată cu rea-voinţă de anumite forţe 
politice. Şi, să vedeţi! S-a întâmplat un mira-
col: agrarienii, atât de huliţi la ora aceea, dar 
şi astăzi, într-adevăr, s-au „deşteptat”! Li s-a 
îmblânzit, li s-a înseninat privirea, mândri că 
erau trataţi ca nişte oameni cu adevărat inte-
resaţi de soluţionarea rezonabilă a probleme-
lor abordate. Am văzut minunea aceasta cu 
ochii mei. Nu-mi venea a crede.

Păcat că acea memorabilă cuvântare n-a 
fost fixată atunci nici pe hârtie, nici înregistra-
tă, ea, trebuie s-o spunem cu regret, a rămas, 
în mare parte, actuală până astăzi. Dar să re-
venim la firul expunerii. Efectul discursului a 
fost atât de puternic, încât deputaţii frontişti nu 
s-au putut abţine şi l-au aplaudat, iar agrarienii, 
fără să-şi dea seama, i-au urmat spre stupoarea 
interfrontiştilor. S-a pus din nou la vot candi-
datura şi dl Nicolae Mătcaş a trecut cu brio 
testul – a fost repus în funcţia de ministru al 
Învăţământului! 

În pauză agrarienii – şi ei fii de ţărani, la 
urma urmei, ca şi noi, deşi majoritatea erau 
preşedinţi de colhoz şi făceau parte din aşa-
zisa burghezie de partid sovietică -  clătinau 
din cap cu admiraţie şi uimire: „Mda, aista are 
cap de ministru, n-ai ce spune. Aista nu trebuie 
scos!”. Au văzut în Mătcaş un om doct, serios, 
un specialist de forţă care a venit la minister să 
facă treabă, nu să se dea în spectacol că este un 
mare patriot.

Astăzi, întorcându-mă cu gândul la acele 
vremuri, judecând la rece, ajung la conclu-
zia că una dintre pricinile înfrângerii noastre 
din ’94 a fost aplicarea unei tactici greşite a 
Frontului Popular faţă de agrarieni. N-am şti-
ut să facem din ei aliaţi sau tovarăşi de drum 
sau cel puţin să evităm a-i lua peste picior şi 
desconsidera, pentru a nu-i transforma în niş-
te adversari implacabili. Pe de altă parte, nici 
noi nu aveam experienţă de partid politic, de 
oameni politici. Totul se învăţa din mers, gre-
şelile erau iminente şi, totuşi... I-am tratat cu 
un aer de superioritate, persiflant, punându-i 
pe toţi într-o oală, în loc să avem răbdare şi o 
atitudine respectuoasă, de care a dat dovadă 
Nicolae Matcaş atunci când le-a vorbit în Par-
lament. Da de unde! Ne comportam, atunci, de 
parcă l-am fi apucat pe Dumnezeu de picioare, 
eram teribilişti, ce mai şi ... am dat cu oiştea-n 
gard. Desigur că simplific lucrurile. Realitatea 
a fost mult mai complexă, dar o concluzie se 
cere s-o tragem: trebuie să ne stimăm adversa-
rii şi-atunci, sunt convins, ar exista mai multe 
şanse de izbândă! 

Nu-i vorbă, agrarienii au avut (şi mai au, 
chiar travestiţi şi disiminaţi prin alte partide) 
talibanii lor, pe ăştia nu-i îmblânzeşti cu ni-
mic, dar ceilalţi puteau fi totuşi neutralizaţi şi, 
poate, n-ar mai fi fost atât de solidari ei înde ei 
în bătăliile decisive. Trebuie să recunoaştem că 
nu ne-a ajuns înţelepciunea şi tactul lui Nico-
lae Mătcaş. Atunci, după victoria dumnealui în 
Parlament, mi s-a dat şi mie cuvântul, dar eu, 
pe lângă Cultură, îmi mai luasem pe cap, din 
proprie iniţiativă, şi Cultele, cu preoţii-depu-
taţi promoscovoţi cu care nu mă prea împăcam 
(iarăşi o greşeală tactică!). Aşa sau altfel, spre 
deosebire de dl Mătcaş, am picat la al doilea 
scrutin. Nicolae Mătcaş era distrus: „Ce mă 
fac eu de unul singur?” (Trebuie să spun că, în 
Guvern, noi tot timpul lucram în tandem, coor-
donându-ne multe acţiuni).  Am plecat amărât 
din Parlament, gândindu-mă încotro s-o apuc. 
De întoarcerea mea la Moscova nici vorbă nu 
putea fi, deşi acolo îmi rămăsese familia. La 
Chişinău n-o puteam aduce, deoarece aici, 
cum se zice, n-aveam nici casă, nici masă. Cât 
am fost în funcţia de ministru, locuisem într-o 
cămeruţă la hotel, şi iată-mă acum aruncat în 
stradă, fără o leţcaie în buzunar, fără nici o 
perspectivă. După ieşirea mea din clădirea 
Parlamentului,  se luase iar o pauză în şedinţă 
(lucrul acesta l-am aflat  mai târziu), s-au pur-
tat tratative intense între fracţiuni, candidatura 
mea a fost din nou pusă la vot (a treia oară!) şi 
abia după aceasta am fost şi eu (la limită) apro-
bat, repus în funcţie.

Interfrontiştii scrâşneau din dinţi: barica-
dele românismului la Învăţământ şi Cultură au 
rezistat atacurilor lor. Am câştigat un răgaz de 
doi ani şi împreună cu colegul meu de la În-
văţământ am făcut tot ce-am crezut de cuviinţă 
că trebuie să facem în aceste domenii. Atacuri-
le contra noastră după acea şedinţă de pomină 
n-au încetat însă nici o clipă. Mai ales după ce 
o delegaţie în frunte 
cu neuitatul Grigore 
Vieru, cu alţi scriitori 
şi oameni de cultură, 
se deplasase la Bucu-
reşti, la Patriarhia Ro-
mână, cu rugămintea 
de a fi reactivată Mi-
tropolia Basarabiei. 
Indignată, conducerea 
de vârf a republicii, 
drept răspuns, a decis, 
în 1993, să-mi ia de la 
minister Cultele: pre-
oţimea promoscovită 
s-a întors la vechea 
structură sovietică de 
dirijare a Cultelor, s-a „înfrăţit” cu comuniştii 
(frăţie ce durează până azi, spre marea noastră 
ruşine).

Astfel am pierdut o baricadă importantă 
tocmai acolo unde ne aşteptam cel mai puţin... 
În 1994 ne-am încheiat mandatul în guvernul 
lui Sangheli. Am rămas amândoi şomeri. Eu 
o mai păţisem prin 1972, în plină „domnie” 
bodiulistă, dar pentru Nicolae Mătcaş a fost o 
mare surpriză să nu se mai poată  întoarce în 
învăţământul universitar, unde conducerea şi 
unii dintre foştii colegi îi întorseseră spatele! 
O mărturiseşte chiar dumnealui: „Să vă spună 
Stan Păţitul din mine ce înseamnă să ţi se în-
grădească dreptul la profesie la Chişinău, unde, 
după peste 30 de ani de muncă în învăţământul 
superior, nicio catedră nu a mai avut curajul 
să mă angajeze”. Dl Mătcaş e indulgent faţă 
de aceşti conducători de instituţii şi colegi de 
breaslă, îi scuză, într-un fel, zicând că  „n-au 
avut curajul”, adică, săracii de ei, ar fi vrut, 
dar se temeau de consecinţe... Nu, domnule 
Mătcaş! Laşilor trebuie să li se spună pe nume. 
Riscul lor nu mai era chiar atât de straşnic, tim-
purile lui tătuca Stalin apuseseră de demult. La 
Moscova eşuase puciul comunist. Nu de curaj 
trebuie să vorbim aici, ci de calitatea uma-
nă. La acest examen diriguitorii universităţilor 
şi foştii D-voastră colegi au picat cu brio exa-
menul.Deputaţii agrarieni de la 1992, cu toate 
păcatele lor, atunci când v-au votat a doua oară 
după ce v-au ascultat, au fost superiori acestor 
intelectuali de paie,ca şi altor intelectuali de la 
noi (azi mari patrioţi), care ,în 1995, când aţi 
trecut Prutul în căutarea unei bucăţi demne de 
pâine, v-au etichetat drept „transfug” (printre 
altele, ca şi pe subsemnatul). Ei bine, „transfu-

gul” Mătcaş, aflându-se în „exil în România”, 
a turnat în cuvinte alese una din cele mai fru-
moase cărţi despre neamul românesc, despre 
românii din Basarabia, a continuat să lupte cu 
dârzenie pe baricadele românismului. Iată cre-
zul lui Nicolae Mătcaş, expus în versuri (frag-
ment):

Eu limba mea română nu mi-o vând,
Chiar dacă-ar fi şi limba să mi-o ia.
Român mi-e neamul, românesc mi-e graiul
Şi românească-mi este ţara mea!

...Eu neamul, pătimitul, nu mi-l vând.                              

...Credinţa mea română nu mi-o vând!

Sunt cuvinte  care pot deveni un jurământ 
sacru pentru orice român, dacă vrem ca nea-
mul nostru să dăinuie în istorie.

Iar capitolul „Unitate de limbă – unitate 
de neam” se încheie astfel: „Nici un zid ber-
linez, nici unul vietnamez sau coreean, nici un 
gard de sârmă ghimpată de la Prut sau din ori-
ce parte a globului nu poate rezista veşnic în 
faţa aspiraţiei neamului spre reîntregire, în 
faţa mersului obiectiv al istoriei spre construi-
rea unei case umane comune”. Comparaţi cele 
afirmate de autor cu spusa lui Eminescu: „Isto-
ria cugetă, deşi încet, însă sigur şi just”. 

Ce-aş mai putea adăuga la toate acestea? 
Multe,  foarte multe, dar astăzi mă opresc aici. 
Iubirea lui de Ţară, de Neam n-are margini. 
Aflându-ne împreună la Bucureşti, ciocnindu-
ne de unele realităţi de acolo (să nu uităm că 
şi regăţenii au ieşit nu demult din experienţa 
nefastă comunistă), eu mai crâcneam uneori, 
cu temei, desigur. Domnul Mătcaş însă nu şi-a 
permis niciodată lucrul acesta: „România e 
mama noastră; bună, rea, alta n-avem”. 

Nicolae Mătcaş nu ştie să mintă, dar cel 
mai important e că nu se minte pe sine. Unii, 
care i se adresau după ajutor pe când lucra la 
Ministerul Educaţiei de la Bucureşti, consi-
derându-l reprezentant oficial al Ministerului 
Învăţământului din RM, care ar avea în mâini-
le sale, vorba ceea, şi pâinea, şi cuţitul, mi se 
plângeau uneori că de ce Mătcaş ezită, că de 
ce nu i- ajută, că de ce nu bate cu pumnul în 
masă ministrului român, doar el reprezintă mi-
nisterul de la Chişinău... (Aceştia nu bănuiau 
că noi fuseserăm izgoniţi şi lăsaţi fără o buca-
tă de pâine de ministerele şi de guvernul de la 
Chişinău.)

 – Îi ajut, informându-i corect, îmi răspun-
dea dl ministru Mătcaş. Le spun adevărul, de 
ce să-i mint ca să-şi facă iluzii deşarte? Atunci 
când pot, îi ajut pe loc sau le dau un sfat cum 
să procedeze, dar dacă nu pot mai mult, de ce 
să-i duc cu zăhărelul?...

Pe când era ministru la Chişinău, nu s-a 
sfiit să facă muncă de „salahor” împreună cu 
inimosul patriot Ion Dumeniuk, marele său 
prieten. Aveau împreună la televiziune emisi-
uni de alfabetizare pentru elevi şi  adulţi. Unii 
intelectuali de la noi cârneau din nas: „Ei, ce 
se bagă el în asta? E ministru, nu-i treaba lui să 
se ocupe de asemenea chiţibuşuri”. Nu, domnii 
mei, Nicolae Mătcaş lucra „la negru” cu ace-
eaşi abnegaţie ca şi în postul de înalt demnitar 
de stat. În misiunea de redeşteptare a neamului 
nu există lucru „la negru”! 

E trăsătura unui adevărat aristocrat a spi-
ritului, al unui luptător de elită, ceea ce ne-a 
dovedit-o pe întreg parcursul vieţii sale, în-
fruntând cu stoicism şi demnitate loviturile 

destinului.
Şi iarăşi, parcă-l aud pe câte unul de la noi 

zicând: „O fi având el merite, dar nu-i perfect. 
De exemplu, când începe a vorbi, nu-l mai poţi 
opri. Vorbeşte lung şi mult”. Nu-s de acord: el 
vorbeşte dens, puneţi-vă creierii în mişcare, 
stimaţi moftangii! Vorbeşte mult cel ce n-are ce 
spune. N. Mătcaş are ce spune. Eu unul (dar 
nu numai eu!) nu mă satur să-l ascult. Dacă aş 
fi student, m-aş înscrie la cursurile dumnealui, 
mi-aş dori un asemenea profesor. În fond, de 
fiecare dată, când îl ascult, redevin student.

În fond, noi avem de-a face cu un mare 
necunoscut. Ah, ce repede uităm meritele îna-
intaşilor noştri şi cum nu ştim să-i preţuim! Sti-
maţi intelectuali, dragi diriguitori! Cât nu-i târ-
ziu, încercaţi să evitaţi greşeala aceasta! Dacă 
de fiecare dată o s-o luăm de la capăt, crezând 
că lumea începe cu noi, unde o să ajungem?  
În cel mai bun caz, o să batem pasul pe loc şi, 
până la urmă, vom cădea cu mic, cu mare în 
hăul istoriei, în plasa propriilor greşeli.

Mulţumesc destinului că mi l-a scos în 
cale pe  omul acesta  de-o integritate morală 
rar întâlnită, inegalabil în toate, personalitate 
care, pe drept, poate fi numită unul dintre cei 
mai bravi feciori pe care i-a dat lumii neamul 
românesc. Un strălucit cărturar şi un apos-
tol al românismului în Basarabia, un român 
ancestral!

Sper ca lucrul acesta să fie, în sfârşit, con-
ştientizat de noi toţi. Atunci îl vom merita! La 
mulţi ani, Excelenţa Voastră şi drag prieten!

 Ion UNGUREANU, 
ex-ministrul Culturii şi Cultelor 

(1990-1994).

Nicolae mătcaş – acest mare necunoscut

Un filolog în sensul clasic al cuvântului

Aniversări

Brânza şi bundzul, cele mai populare produse ale ciobenilor 
munteni din Polonia

1978. Cu familia Doi mari prieteni: Nicolae Mătcaş şi Ion Ungureanu
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Documente ale istoriei

– Dra-
gă Stelică, 
începu tata, 
fii atent, 
uite ce am 
să-ţi spun. 
Mâine sau 
poimâine, 
26-27 iu-
nie, fiara, 
duşmanii 
noştri de la 
Moscova, 
au să co-
munice la 

români, la Bucureşti, mai mult ca sigur, ulti-
matumul cu silirea prin forţă ca România să 
cedeze Basarabia. Fără crâcnire. Şi repede de 
tot. Aşa că voi vedeţi cum îi anunţaţi pe cei 
din Slobozia Mare, familia Drăgoi şi cine o 
mai fi, să fiţi gata de plecare. Comandantul 
are învoire de la conducerea armatei ca pe 
noi, basarabenii, să ne elibereze imediat, ca să 
avem timp să ajungem la familiile noastre. Se 
aşteaptă ca regele şi Guvernul României să nu 
cedeze uşor şi să convină un termen de două 
săptămâni şi, dacă n-o avea încotro, măcar o 
săptămână, pentru evacuare. Când o să plec 
eu de aici, am să dau de ştire domnului notar, 
probabil mâine, 26, în cursul zilei, sau în 27 iunie în cur-
sul zilei; şi noaptea, dacă va trebui, sun şi comunic ca-
raulei. Am vorbit cu notarul Matei. Voi să fiţi cuminţi şi 
mama să nu se sperie, că ajung eu acasă şi o să ne miş-
căm repede. Vă anunţ precis când o să plec de la Cetatea 
Albă şi cu ce fel de transport, ca să pot ajunge mai repe-
de la voi, dragii mei.

– Nenea Matei, fug acasă să le spun şi mamei şi soră-
mi, Dochina. Mi-a zis tata că o să-ţi mai dea el telefon, 
să spună când va pleca de la armată. Mai trec eu pe la 
matale şi de două ori pe zi.

– Bine, dragă Stelică, faceţi ce ţi-a zis Hristache, eu 
orice veste primesc de la el, v-o aduc chiar eu, imediat. 
Sunteţi doar aproape.

Şi am luat-o la fugă, cât mă ţineau picioarele. În tim-
pul ăsta, mă gândeam cu spaimă la ce alte necazuri mai 
puteau să apară. Aveam, în acele momente de groază, 
simţul şi tristeţea gândului că Dumnezeu ne-a părăsit şi 
îmi închipuiam câte nenorociri ar putea să mai cadă pe 
capul familiei noastre. Cu atâtea întâmplări trăite în ul-
timii ani şi cea cu întreruperea anului şcolar, mă vedeam 
că nu mai sunt copil, că parcă îmbătrânisem, cocoşat de 
atâtea fărădelegi. Venindu-mi în minte ultimele vorbe 
spuse de tata, ca „mama să nu se sperie”, în goana aler-
gării mele, m-am hotărât să-i vorbesc şi eu mamei mai 
pe ocolite şi cu mai puţină panică, înţelesul spuselor lui 
tata. Şi, ajungând acasă, ca niciodată, m-am trezit vor-
bindu-i mamei şi soră-mi, Dochina, cam tot ce-mi spu-
sese tata, ca despre ceva ce ştiam noi deja mai de mult. 
Că o să aşteptăm când o să anunţe ultimatumul ăla care, 
probabil, că o să-1 publice şi în ziarele ce le primeşte şi 
tata aproape zilnic, iar el o să ne spună prin telefon când 
va primi permis să vină acasă să plecăm în refugiu. I-am 
adus aminte că mâine, când vine cineva de la Slobozia 
Mare, cum ne-am înţeles cu popa Mihai Drăgoi, să-i 
spun şi lui că se apropie de noi cu paşi repezi „odiseea 

bolşevică”. Ceea ce însemna că 
ce pretindeau lăudăroşii noştri 
cârmuitori, care ziceau că nu 
vor ceda fără luptă pământul 
strămoşesc al Basarabiei, erau 
snoave, să nu le spun minciuni 
pentru adormit copii.

Ca un om bătrân sau matur, 
am crezut şi eu că n-am adus şi 
mai multă panică în deznădej-
dea familiei. Deşi simţeam că 
ea fierbea şi în mine, cum eram 
sigur că clocotea şi în sufletul, 
mai ales, al măicuţei noastre şi 
al Dochinei.

Ziua de miercuri, 26 iunie 
1940, s-a scurs într-o stare de 
istovire lăuntrică, de suflete în 
doliu. Numai mama cu ochii 
stinşi şi chipul ca lutul uscat de 
furtuni, îşi dădea seama de pră-
buşirea spre care i se prăvălea 
destinul familiei. Nicio litanie 
nu-şi mai găsea potrivire în pu-
terile noastre.

Zorii negrei zile de 27 iunie 
s-au împrăştiat pe meleagurile Basarabiei, înecând în 
tristeţea fiorului de neputinţă a neamului vestea crânce-
nă, sosită spre miez de noapte, a ordinului de surghiun, 
al odiosului imperiu sovieto-bolşevic, leninisto-stalinist. 
Nu sunt cuvinte, nu sunt propoziţii care să cuprindă du-
rerea unui neam mic, paşnic şi harnic, îndurător şi prie-
tenos, la prăvălirea pe pieptul său a acestui lup sălbatic 
cu suflet siberian; şi mai cereau hienele cu măşti de om 
termen de ploconire nu mai lung de patruzeci şi opt de 
ceasuri. Le era foame. le curgeau balele de poftă. CE-
RULE, de ce nu-i trăsneşti?! Se tânguia sufletul meu, 

încă de copil, vântuit de aceste 
vremuri ce le-aş fi dorit să fi fost 
nenăscute.

La ceasurile şase, la crăpatul 
de ziuă, domnul notar Matei Mi-
halache, vânăt de furie şi cu ochii 
holbaţi, se năpusti prin poarta 
casei la intrarea în curte, urlând 
a sălbăticie în slove şi sudălmi 
amestecate:

– Călina, Călina, dumnezeii 
mamei lor, trista bogamati evo... 
arde-i-ar iadul de bandiţi şi uci-
gaşi de neamuri! Călina, vin ne-
norociţii, ooo, ba nu... vin, vin..., 
vine apocalipsa noastră! Ne-a ui-
tat Dumnezeu, Călina, ne-a uitat!

Câinele meu lupul, bătrânul 
Cezar, care îl cunoştea pe notar şi 
primea chiar cu bucurie şi plăcere 
mângâierile, simţindu-1 aşa dez-
lănţuit, începu şi el să urle, să la-
tre cum nu-1 văzusem niciodată, 
sărind în jurul lui către pustii nă-
luci nevăzute decât de el, venind 
‘din aiurea văzduhului.

– Domnu’ Matei, Matei, linişteşte-te puţin, revino-ţi 
în firea ta, îl rugă, fără convingere, mama. Urlătoarea ta 
nu zăgăzuieşte deznădejdea, nu schimbă cursul drumului 
spre jale. Am fost şi am rămas o gloată fără stăpâni lo-
iali, uitaţi de prieteni şi aruncaţi în vârtejul păcatelor se-
menilor. Vom sfârşi în partea soartei pe care Domnul n-a 
mai avut timpul să-i dea un sens divin. Şi iată că vom 
ajunge şi a sfârşi în cuşca diavolilor roşii antihrişti. Dar, 
hai, te rog, uite şi copiii, îi speriem degeaba, spune-ne ce 
ţi-a spus Hristache, dacă veştile pe care le rosteşti fără 
de înţeles de la el le-ai primit?

– Uf, Doamne, aruncă-mă de pe scoarţa 
asta de pământ blestemat, în pustiul cerului, 
numai nu mă da necuratului! Călina, Hrista-
che a sunat la Primărie la ceasul cinci, încă-n 
întuneric, şi mi-a zis aşa:

– Matei, Matei, ne-a ales Cerul şi pe noi, 
uitaţii basarabeni, ca jertfa pentru spălarea 
păcatelor neamurilor pecetluite cu marele 
păcat omenesc, lăcomia, în gheena căro-
ra sălăşluieşte şi o însemnată parte a naţiei 
noastre pestriţe. Iar învălmăşitelor cohorte 
ruseşti, patria lăcomiei neţărmurite pecet-
luită prin testament şi de bunicul Petru cel 
Mare, profetul lor atotştiutor. Astă-noapte, 
zice-se că Molotov l-a chemat la el, la mi-
nister, pe şeful Legaţiei române la Moscova, 
după atâtea zile de zvonuri şi 1-a luat de la 
uşă cu ţesala limbii lui delicate, spunându-i 
să ia nota cu ultimatumul dat de tătucul Sta-
lin şi-n 36-48 de ceasuri să nu mai găsească 
bocanc de soldat român pe pământul scum-
pei lor Basarabii. O să plătiţi tot ce-aţi jefuit 
de pe pământul nostru basarabean. Şi, pri-
mindu-i mulţumirile şi salutul respectuos, îi 
închise uşa-n nas!

Mai târziu, istoria acelor ceasuri însem-
nate în pagini udate cu lacrimile „de bucu-
rie” ale urmaşilor, doritori să glorifice fap-
tele cârmuitorilor noştri cu regele în frun-

te, notau, veridic, că tot restul nopţii se căzni logofătul 
Legaţiei României să trimită la Bucureşti ultimatumul, 
dar tot distinşii şi învăţaţii bolşevici au cam încurcat, nu 
se bănuieşte de ce, firele aparatelor de transmitere. Aşa 
că se zice că ultimatumul a ajuns pe masa lustruită de 
mâneca Majestăţii Sale, în aşteptare, spre ceasurile nouă 
din ziua următoare, timp în care consumă şi unul-două 
pachete de ţigări regale.

– Dragă Hristache, dar spune-mi, tu ştii acum când ai 
să ajungi acasă? Ai tăi sunt pregătiţi şi aşteaptă vorba ta.

– Matei, comandantul nostru, ştie ce are de făcut, dar 
aşteaptă ordinul de aplicare de la Comandamentul Ar-
matei de la Bucureşti. Te mai sun eu, într-un ceas, două, 
trei, să-ţi spun ce s-a hotărât. Spune-le dragilor mei că eu 
stau la uşa comandantului cu raniţa la picior şi cu gândul 
la ei. Aşa că, dragii lui Hristache, eu plec acum la Pri-
mărie, să fiu lângă telefon, aşteptând noutăţi de la el şi 
imediat ce le primesc o să vin să vi le spun eu, mai bine, 
aşa cum le ascult de la el.

– Uite cum facem, zise mama, eu pregătesc ceva de 
mâncare şi pentru tine, fiindcă ai stat toată noaptea la 
Primărie, le dau şi la copii ceva să guste şi pe la şapte 
jumătate-opt îl trimit pe Stelică la Primărie şi, dacă până 
atunci primeşti ceva veşti, vezi tu dacă i le poţi spune 
lui, să nu mai vii tu până aici. Îi dau să-ţi aducă ceva de 
mâncare şi n-o să uit şi o tărie ce-ţi place ţie.

– O, ce vorbe înţelepte spui Călina! Atunci eu am 
plecat, copii!

La puţin timp de la plecarea notarului de la noi, ve-
cinul, Pricopie Chiciuc, apăru la gardul ce despărţea cele 
două ogrăzi ale gospodăriilor noastre.

El a intrat în vorbă cu Alexandru, rugându-l să-i spu-
nă mamei să vină până la gard. Mama s-a apropiat, i-a 
spus bună dimineaţa, întrebându-l ce mai face Sofia, so-
ţia lui şi-1 asculta.

Basarabeanul nostru de la Bucureşti
Domnul Stelian Necula este un basarabean sadea. Cu toate că e stabilit la Bucureşti de ani buni, refugiindu-se de gloatele de bolşevici 

care au invadat Basarabia în 1945. Deşi în grai i se simt nişte conotaţii sonore dâmboviţene, mulţi ani n-au fost în stare să-i ia din verb gene-
le moldoveneşti şi să-i ştirbească originile basarabene. Vorbeşte, altfel zis, o românească perfectă amestecată cu nostalgii moldoveneşti, ba-
sarabene, cum zice şi Domnia Sa. După ce s-a refugiat, în 1946, trecând prin 14 garduri de sârmă ghimpată instalate pe malul Prutului de că-
tre grănicerii ruşi, a studiat în mai multe şcoli înalte, a fost director general la Uzina „Griviţa Roşie”, apoi adjunct de ministru la Ministerul 
Construcţiei de Maşini, a făcut deci parte din elita bucureşteană, dar, dacă n-ai şti acest lucru, ai crede că tot de la Câşliţa-Prut, plasa Reni, 
judeţul Ismail, locul său de baştină, a revenit recent. La cei 80 de ani ai săi, pe care îi împlineşte în aprilie curent, e de o modestie aparte şi 
de o luciditate de invidiat. A scris un excelent roman, unul autobiografic, în care punctează, în amănunt, copilăria sa pe fundalul unor destine 
de oameni care i-au fost săteni şi rude, vorbeşte cu mult drag despre tatăl său, Hristache, şi mama sa, Călina, oameni de o aleasă şi curată 
omenie, aşa cum sunt, de altfel, toţi cei care se perindă în filele acestui roman autobiografic – „Izvorul – casa buneilor şi a nepoţilor” –, un 
roman uluitor de asemănător, la stil şi densă trăire, cu „Amintirile din copilărie” ale lui Ion Creangă. Dacă acest roman ar fi citit de către un 
bătrân basarabean, de-o baie, ori chiar un pic mai tânăr ca domnul Stelian, acesta ar fi trăit încă o dată copilăria sa cea de departe, inclusiv 
invazia bolşevică. Mai mult, ar mai fi pus mâna în foc că aceste înşiruiri de cuvinte au fost scrise nu de Stelian Necula, ci anume de el, nu se 
ştie când şi cum şi în cine ştie ce clipe de neştiinţă şi nebănuită inspiraţie. Stelian Necula s-a născut basarabean şi în suflet a rămas basara-
bean. Cel ce are în suflet o neţărmurită dragoste de Prut nu poate fi decât basarabean născut pe malul Prutului. Şi poet. „Prutul, raza cerească 
veşnic curgătoare, a rodit şi crescut pe tot întinsul său o salbă de aşezări cu credincioşi creştini, care aduc prin harul muncii lor bogăţia şi 
bunăstarea, şi prin ofranda rugăciunii – slavă şi recunoştinţă celui care a orânduit cu înţelepciune divină viaţa lor pe aceste meleaguri sfinte”, 
scrie autorul la începuturile acestui extraordinar roman autobiografic. Şi istoric, i-aş mai spune, pentru că vine să ne redea istoria noastră 
adevărată, aşa cum, poate, nu o cunosc prea mulţi dintre noi.

Aceasta e şi opinia cântăreţei noastre Maria Sarabaş, care îi vine nepoată dreaptă unchiului Stelian.
Eugen GHEORGHIŢĂ

Rânjetul meu şi-al lui Voronin în „Ora de râs”
În oglinda dulapului meu din epoca lui Brejnev, fiind alături 

de televizoru-mi de pe timpul perestroicii lui Gorbaciov, se oglin-
deşte, de obicei, mutra-mi îmbătrânită şi posacă. Atunci când îmi 
arunc ochii în ea, adică în oglindă. N-am avut ce face şi i-am arun-
cat şi în jumătatea ceea de „oră de râs”, cât am reuşit să prind din 
emisiunea scriitorului C. Cheianu şi a actorului A. Durbală, într-o 
duminică ce m-a părăsit ireversibil şi nu-mi pare deloc rău. Mă 
uitam la cei trei „muşchetari” (sau poate erau patru?) ce-i repre-
zentau pe edilii celor patru partide din Alianţă şi mă străduiam să 
râd. Trebuia să râd, pentru că era „Ora de râs” la Jurnal TV. Dar 
râsul meu ce trebuia neapărat să fie unul veritabil ieşea un rânjet 
nesuferit, un rânjet jalnic, în care merita să arunci cu ouă clocite. 
Mă străduiam din răsputeri să stau înfipt cu ochii numai în ecranul 
televizorului meu gorbaciovist, dar, în răstimpuri, parcă mă îm-
pingea diavo... (of, Doamne, iartă-mă, că era în Postul cel Mare), 
parcă mă împingea naiba să-mi arunc din 
când în când ochii în oglinda-mi brejne-
vistă şi tresăream îngrozit văzându-mi 
mutra sluţită de rânjetu-mi nenorocit. Şi 
când apăru şi Voronin în faţa microfoane-
lor, rânjetul ramolitului dictator îmi umplu ecranul. Fiind proiec-
tat de mai multe ori între secvenţele de-un optimism scamatoresc, 
burlesc al „muşchetarilor” din Alianţă, rânjetul generalului de trei 
parale, dintr-un rânjet de târfă părăsită în mijlocul drumului, se 
transformă – cutremurătoare metamorfoză! – într-un rânjet robust, 
prevestitor de reveniri la vremurile roşii! Şi când, în finalul emisi-
unii, „muşchetarii” noştri reapărură fără spade (căzuseră, pesem-
ne, şi frigăruii din ele), îmbrăcaţi la cravată, ca şi tov. Voronin, şi 
începură să ragă ca vitele din abator, înjunghiate, aşa cum doriseră 
dictatorul şi scenariul cunoscutului dramaturg, pe care l-am apre-
ciat multă vreme, mutra-mi reflectată-n oglindă era toată numai un 
rânjet cu prevestiri funeste. Bravos, Val Butnaru! Daţi-i aşa înain-
te, că avem toate şansele să alunecăm înapoi, în rahatul roşu! 

Rânjetul dulăului Mark Tkaciuk
Iar în seara lui 10 aprilie, la NIT (ne)noroc avut-am, pentru că, 

de obicei, deschid la acest canal al canaliilor românofobe numai 
când vreau să mă împut cu aer mort), am avut, în sfârşit, ocazia 
să admir (cu spaimă) un veritabil rânjet de fiară. Era o emisiune 
în reluare cu invitaţi din Alianţă şi opoziţia bolşevică, unde se dis-
cuta despre evenimentele din 7 aprilie 2009. În timp ce ministrul 

nostru de Justiţie, băiat educat în spiritul evlaviei 
creştine şi al bunelor moravuri, schiţa un zâmbet 
cuminte, dantelat uşor cu tristeţe, dulăul de pază şi 
de pupcurism al lui Voronin îi împungea spumos 
pe cuminţeii reprezentanţi ai Alianţei cu un rânjet, 
crispat într-un negru cu sclipiri roşii, de animal ce 
înghiţise o reptilă. Acest specimen care, printr-o 
nefericită împrejurare, are acelaşi sufix în coada 
numelui ca şi mine musteşte în adâncurile trunchiului său cu labe 
de curtezană o nestăpânită ură faţă de democraţie şi, bănuiesc, faţă 
de populaţia băştinaşă a acestei ţări, a cărei limbă refuză s-o însu-
şească şi s-o vorbească. Nu mă mai dezbate nimeni din convinge-
rea mea: dictatorul Voronin şi-a ales candidatura perfectă de con-
silier în persoana acestui individ păros, din gura căruia cuvintele 
ruseşti ies răpăind – toate mincinoase şi gravide de otravă. Este, 
neîndoielnic, un demagog feroce. Nu ştiu dacă, mai ales după 

această emisiune, ar mai avea 
curajul cineva din liderii noştri 
să se confrunte cu acest dulău 
scăpat din lanţug al fracţiunii 
comuniste. 

Cineva din trimişii Alianţei, cel din partea PD, pare-mi-se, 
apreciind acel 7 aprilie, îl declară (şi o făcu platonic şi şters) zi 
tragică. O, ce le plăcu deputaţilor comunişti! Reluară imediat toţi 
sintagma „zi tragică”, o mursecară, o întoarse pe toate părţile, ca 
să-i confere conotaţia dacă nu cea aparţinând fericitei în deportări 
staliniste, ci, cel puţin, una condamnabilă. Domnilor oratori ai Ali-
anţei! Chiar să nu fi putut nimeni dintre voi deschide larg gura, să 
anunţe sus şi tare: ziua de 7 aprilie 2009 e o zi a curajului şi setei 
de libertate a tineretului Basarabiei?! O zi a retrezirii demni-
tăţii noastre naţionale, zi ce va rămâne una din cele mai lumi-
noase în istoria acestui pământ la început de mileniu III?! Că 
s-a terminat tragic, e numai din vina regimului diabolic, cu călăii 
lui drogaţi de putere, cu slugoii săi fără scrupule, de teapa dulăului 
voroninist căruia mi-e silă să-i mai spun pe nume.

Dar, ca să fim sinceri, mie mi-e uşor, moşind claviatura cal-
culatorului, s-o fac pe grozavul. Ia încearcă să fii erou cu rânje-
tul cela de dulău înfuriat, rânjet înfipt în viul ochiului ca briceagul 
ucigaş al lui Cain!

Gheorghe CALAMANCIUC     

Rânjete

Aniversări

Conform pct. 4.1 al Statutului AsDAC, organul suprem de 
conducere al AsDAC este Conferinţa, care se convoacă o dată 
la 5 ani.

Conferinţa a IV-a ordinară a AsDAC a avut loc la 28 mai 
2005, astfel că mandatul prezentului Consiliu şi al Comisiei de 
cenzori a AsDAC expiră în luna mai 2010. 

În temeiul celor expuse, conform pct. 4.1. al Statutului As-
DAC, Consiliul AsDAC decide:

A convoca Conferinţa a IV-a ordinară a AsDAC la 5 iunie 
2010 în Sala de Festivităţi a Uniunii Scriitorilor din Str. 31 Au-

gust, nr. 98, MD2004. 
Lucrările Conferinţei vor începe la ora 1030. Înregistrarea de-

legaţilor: de la 920 până la 1020.  
Pentru detalii (privind măsurile orgnizatorice de convocare a 

adunărilor {în rândurile membrilor AsDAC} în vederea alegerii 
delegaților la Conferință, dar şi alte informaţii) accesaţi pagina 
web a AsDAC: asdac@asdac.md.

consiliul AsDAc

AVIz
Hotărârea

Consiliului AsDAC din 6 aprilie 2010
cu privire la convocarea, pe data de 5 iunie 2010, a conferinţei a III-a ordinare

a Asociaţiei “Drepturi de Autor şi conexe” (AsDAc) din R. moldova
(extras din procesul-verbal nr. 17, §1)

Vin barbarii!
(fragment din romanul „Izvorul – casa buneilor şi a nepoţilor”)

Stelian Necula

Balaurul roşu
Desen: Aurel Guţu

eXecUŢIILe îN 
mASă DIN RASSm 

îN PeRIOADA 
MARII TERORI 
(1937-1938)

În episodul 
precedent evocam 
mecanismul omu-
ciderilor în masă 
din RASSM - în 
perioada Marilor 
Epurări, al căror 
executor necru-
ţător era filiala 
NKVD-ului din 
aşa-numita „autonomie moldovenească”. 
Din 12 august 1937 şi până la sfârşitul lui 
noiembrie 1938, execuţiile au continuat în 
serie, când  la Tiraspol, când la Balta. În 
a doua jumătate a lunii noiembrie 1937,  
crima nkvdistă creşte în intensitate, me-
canismul diabolic al morţii funcţionând la 
turaţii maxime. Pe 20 noiembrie, la Tiras-
pol, erau puse în aplicare sentinţele adop-
tate de Troika specială a RASSM,  la 28 
octombrie, fixate în procesul-verbal nr.14, 
fiind executate 18 persoane de origine ro-
mână, ucraineană, rusă şi germană. În ace-
eaşi zi de 20 noiembrie, au fost împuşcate 
încă 17 persoane din cele 19, câte figurau 
în procesul verbal nr.16 din 2 noiembrie 
1937. Cel de-al optsprezecelea condamnat 
la moarte din cadrul acestui proces verbal 
a fost executat pe 23 noiembrie şi ultimul, 
un bătrân de 67 de ani, a fost împuşcat pe 
5 decembrie.

Pe 22 noiembrie, Rivlin, comisarul ad-
interim al NKVD-ului din RASSM şi pre-
şedintele Troicii speciale de la Tiraspol, îi 
ordona lui Pervuhin, secretarului operativ 
al aceluiaşi NKVD, să pună în aplicare 
sentinţa troicii din 14 noiembrie 1937, care 
prevedea împuşcarea a 65 de condamnaţi 
la moarte. Pe 23 noiembrie au fost execu-
taţi 38 de oameni, pe 8 decembrie -7, pe 
27-4 şi pe 30 -ultimele 16 persoane.

Pe 25 noiembrie, Rivlin ordonă acelu-
iaşi Pervuhin să fie executaţi cei 11 con-
damnaţi, ce figurau în procesul-verbal nr. 
20 din 15 noiembrie, dintre care 5 erau et-
nici germani, un evreu şi ceilalţi fiind ro-
mâni şi ucraineni. Peste o zi, pe 27, zece 
din cei unsprezece au fost împuşcaţi, iar 
pe 11 decembrie era executat ultimul din-
tre cei 11 condamnaţi, Grigore Tatarin, un 
bătrân de 65 de ani.

Peste trei zile, la 28 noiembrie, Rivlin 
a dispus să fie puse în aplicare sentinţele 
de condamnare la moarte, din procesul-
verbal nr. 24 din 20 noiembrie, care viza 
85 de persoane. Deja a doua zi, pe 29, la 
Tiraspol, erau împuşcaţi primii 40 de con-
damnaţi la moarte. Pe 9 decembrie au fost 
executate încă 3 persoane, iar pe 11 - o bă-
trână, Alexandra Preplecinschi, în vârstă 
de 74 de ani. Peste o zi, pe 12 decembrie, 
tot la Tiraspol, au fost împuşcaţi încă 6 oa-
meni. Ultimii 35 dintre cei 85 urmau să fie 
executaţi pe 29 noiembrie, dar executarea 
sentinţei s-a amânat pentru mai mult timp.

Acelaşi Rivlin, peste două zile, ordonă 
să fie puse în aplicare sentinţele incluse în 
procesul-verbal nr. 26  din 23 noiembrie, 
care îi viza 81 de „duşmani ai poporului”, 
o bună parte dintre aceştia fiind persoane 
în etate, trecute de 60 de ani. Trei dintre ei 
aveau 70, 72 şi 77  de ani. Pe 5 decembrie 
au fost împuşcaţi primii 27 din cei 81, pe 
8 decembrie - următorii 50, şi pe 11- ulti-
mii patru.

   Am reprodus, în mod intenţionat, 
această sinistră cronologie pentru ca citito-
rul să înţeleagă mai bine tragismul  acestei 
perioade cumplite a Marii Terori şi pentru 
a contribui, câtuşi de puţin, la spulberarea 
miturilor privind „binefacerile” regimului 
comunist, de care ar fi profitat poporul 
nostru în această epocă  sinistră.

ION VARTA, 
doctor în istorie, membru al Comisiei 
prezidenţiale pentru studierea şi 
aprecierea regimului comunist totalitar

( va urma )

La noi unionismul e tratat ca o speri-
etoare (de unii căpoşi nevoie mare). Toate 
popoarele civilizate sau mai puţin civili-
zate sunt „bolnave” şi, dacă se vor însănă-
toşi  prin unionism. Aşa a fost în Franţa, 
Polonia, Rusia şi alte state. Dragostea de 
neam, unirea patrioţilor, în cele din urmă, 
se soldează cu o statalitate viabilă. Un ce-
tăţean onest nu poate să nu fie unionist în 
mijlocul Neamului său. Statalitatea Fran-
ţei a cerut sacrificii şi aceste sacrificii au 
fost puse pe altar. Să ne amintim de Ioana 
d’Arc... Dar ce, în Rusia veche şi cea nouă 
nu sunt unionişti?! Calitatea lor a fost şi 
este de altă natură... Diferiţi au fost Ivan al 
III-lea, Petru I sau Ecaterina a II-a...

Unionismul ne este caracteristic şi 
nouă, românilor basarabeni, însă ne rod 
unele prostii banale ale cotropitorilor, ale 
ideologilor ruşi, frica pătrunsă în oase, 
unele palme ale trecutului ş.a.

Rusul şi neamţul îşi dau pupici după un 
război crâncen şi nemilos, iar noi, românii, 
vezi, не положено (cum ar scrie Viorel 
Mihail). Neamul românesc continuă acţi-
unea de unire încă din Evul Mediu. Şi va 
continua...

De ce sunt atât de îngrijoraţi unii de 
sârma ghimpată de la Prut, de ţigani, de 
altele?.. Doar problema se pune în termeni 
civilizaţi, se discută la diferite nivele pen-
tru ca relaţiile dintre oameni să revină la 
normal.

Oare situaţia de astăzi este normală?! 
Da, este normală pentru cei ce nu ne esti-
mează, pentru coloana a cincea a Rusiei de 
la noi, pentru cei nei-
niţiaţi... Nimeni astăzi 
nu forţează lucrurile. 
Şi e bine... De ce eu, de 
pildă, nu pot să merg 
liber la mormântul fra-
telui mort în război pe 
teritoriul României sau 
la fratele mamei mele 
decedat deja fără vize 
şi alte găselniţe biro-
cratice?!

De ce nu-mi pot 
vedea Ţara din inimă, 
care bate ca şi inima 
miilor şi milioanelor de 
români? Dar eu am ce 
vedea... Şi sunt convins 
că şi cei mai proruşi 
moldoveni au ce ve-
dea şi înţelege din care 

lume şi întuneric pot evada într-un timp 
mai favorabil... şi mai bun astăzi.

Politicul de prost-gust (şi proastă inten-
ţie) trebuie eliminat când vorbim de sufle-
tele Neamului românesc.

Veac de veac flacăra unionismului a 
fost susţinută de minţi luminoase, cu pro-
priile vieţi, nu au fost acceptate de ei ho-
tarele însângerate între fraţi pe trupul pă-
mântului strămoşesc. Astăzi unii îşi permit 
să nu audă glasul Istoriei, să uite poruncile 
lui Alecsandri, Eminescu, şi de cei de mai 
încoace, nu ştiu cum trăiesc alte popoare 
unite şi prospere...

Unionismul e o tendinţă spre norma-
litate, lege şi civilizaţie, cultură şi creaţie, 
har şi fericire, credinţă şi bucurii în fiecare 
familie. Naţionalismul extremist nu este 
mai mare la români decât la ruşi sau alte 
popoare...

În condiţii de dezvoltare intelectuală, 
economică şi politică normală deformările 
sunt împinse la gunoiul istoriei.

Aşa a fost şi aşa va fi. Basarabia mai 
este lacrima istoriei. Dar Adevărul nu poa-
te avea capul spart şi în veacul XXI. Am fi 
ridicoli cu nişte lucruri nerezolvate în plină 
civilizaţie europeană.

Istoria nu poate să ne umilească la ne-
sfârşit.

Influenţa propagandei duşmănoase 
nouă trebuie oprită. Normalitatea pas cu 
pas e necesar să revină şi mai bună, şi mai 
civilizată.

Iov RUSNAC,
profesor, s. Bulboaca, Briceni

Unionismul sau nevoia de 
unitate a poporului român

Una din multele stâni ale muntenilor (goralilor) poloni, Istebna
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Critice

Contemporanii noştri

ce-a căutat marian Lupu 
în Polonia?

Mediile noastre anunţaseră că în Polonia, la funera-
liile Preşedintelui Lech Kaczynski şi a soţiei sale, Maria 
Kaczynska, va pleca, împreună cu Mihai Ghimpu, Pre-
şedintele interimar al Republicii Moldova, Iurie Leancă, 
ministrul nostru de Externe.

Foarte neaşteptat şi fără nici o explicaţie oficială, la 
funeralii a plecat însă preşedintele Partidului Democrat 
din Moldova, Marian Lupu. Iar pentru dl Iurie Leancă, 
se zice, nu s-a găsit loc în maşină. (S-o creadă proştii!)

Este de-a dreptul sfidător gestul lui Marian Lupu! Mai ales în astfel de 
momente, când în prim-plan este o tragedie ce a îndoliat o naţiune încercată 
nu o singură dată de istorie. Dar care a rămas neînfrântă. 

Dorinţa lui Marian Lupu de a participa la funeraliile unui Preşedinte, 
cum a fost Lech Kaczynski, este lipsită, în primul rând, de bun-simţ şi de 
orice logică. 

Dl Lupu nu ştie nici până în prezent cărei etnii aparţine şi ce limbă vor-
beşte. Spre deosebire de Lech Kaczynski. Care a ştiut dintotdeauna cine este, 
pe cine reprezintă, dând dovadă, prin fapte, de un patriotism fără egal.

Chiar dacă se vede Preşedinte al Republicii Moldova, Marian Lupu nu 
se poate compara cu Lech Kaczynski. Ce-a făcut dl Lupu în timpul guvernă-
rii comuniste, având o funcţie importantă în stat? A apropiat R. Moldova de 
Polonia? A promovat principiile democratice în ţară? Sau poate dl Lupu şi-a 
iubit poporul până la sacrificiu? 

Sfidător este şi titlul Comunicatului de presă remis spre difuzare în data 
de 18 aprilie 2010: Marian Lupu este alături de Polonia la funerariile fami-
liei Kaczynski. Autor: Partidul Democrat din Moldova.

Vai, ce dragoste l-a prins pe Marian Lupu de Polonia şi de poporul po-
lonez! Şi dacă nu erau funeraliile, dl Lupu ar fi fost tot alături de Polonia 
şi poporul său? A vorbit cumva pe undeva, în preajma aniversării a 70-a a 
masacrului de la Katân, dl Lupu despre această tragedie, condamnând atro-
cităţile regimului comunist? Pe cine vrea să mintă dl Lupu cu gesturile sale 
înduioşătoare de a aprinde lumânări? 

Dl Lupu trebuie să conştientizeze că în Republica Moldova există încă 
o elită neînfrântă cu sentimentul dragostei de ţară. Fie că e vorba de oameni 
simpli, intelectuali sau descendenţii celor duşi în gulaguri şi în Siberii de 
gheaţă, vorba poetului Grigore Vieru, ai căror părinţi şi bunici sau rude apro-
piate au fost ucişi mişeleşte cu un glonţ în ceafă de slugoii regimului comu-
nist. Pe aceştia dl Lupu nu-i va minţi niciodată.

Larisa UNGUREANU

Ion Dascăl: O viaţă 
trăită din plin

În memoria socrului meu

Am sperat că voi reuşi să-i dedic măcar câteva rânduri cât a 
fost în viaţă.

N-am mai reuşit şi mă simt vinovat.
Deşi ştiam că viaţa unui om nu poate dura oricât ne-am dori, 

nu am crezut că poate pleca un om cu sufletul atât de mare. Dar 
s-a stins.

Cu el s-a dus o parte din lume !
Cu el s-a dus o parte din mine !
Cu el s-a încheiat, parcă, un secol întreg !
S-a stins o întreagă poveste vie !
Alt om care să fi avut cu adevărat atâtea calităţi nu am mai 

cunoscut.
Mă pome-

neam în repeta-
te rânduri total 
dezarmat de me-
moria lui, în care 
încăpuseră până 
şi cele mai mici 
detalii din zilele 
copilăriei sale. 
Descria tablouri 
întregi cu mişca-
rea şi cu forma 
norilor dintr-o 
zi din mai, când 
avea opt ani, sau 
dintr-o dumini-
că de Paşti, pe 
când avea zece 
ani. Avea în memorie haina şi mersul, şi gesturile, şi ochii primei 
învăţătoare, ştia numele camarazilor săi din armată, chiar şi ale 
celor cu care fusese doar câteva luni împreună, ţinea minte în de-
talii drumurile pe care le străbătuse pe când avea 18 ani, repeta 
poveştile cu Al. Macedon, citite de el în clasa întâi. E natural să 
considere cineva că exagerez cumva, dar acesta este purul adevăr.

A muncit, dar a muncit cu adevărat, până la 85 de ani. A lu-
crat până în ultimii ani pământul, ca un flăcău, a săpat, a lucrat 
via cu un elan pe care puţini tineri îl au astăzi. Şi asta după ce 
muncise neîntrerupt până la pensie, timp de 38 de ani, după ce 
făcuse lucrări din cele mai grele şi mai diverse, după ce încărcase 
şi descărcase saci de 100 kg, după ce montase utilaje grele, pre-
ponderent doar cu mâinile...

De multe ori nici nu ştiu când mai dormea - îl vedeam întor-
cându-se din schimbul de noapte, îmbuca ceva din fugă şi pleca la 
lucru în vie sau la coasă. Cu toate astea, era mereu plin de viaţă, 
de voie bună, mereu era pus pe sfat, pe istorii mai vechi sau mai 
noi.

Când era mai tânăr, prin anii 1960-1980, ajungând acasă după 
zile grele de muncă pe la ora 23-24, nu se culca până nu reuşea să 
prindă o oră-două de Vocea Americii sau Europa Liberă.

A fost un Om puternic, plin de demnitate şi de curaj. A ştiut să 
se apere şi pe sine, şi pe cei din jurul lui, a ştiut să ceară dreptate, 
chiar şi atunci când ceilalţi se împăcau cu situaţia. A ştiut să insis-
te şi să obţină în acea vreme dreptul de a-şi vizita în câteva rân-
duri verişoara din Bucureşti, de unde se întorcea de fiecare dată 
plin de impresii ca dintr-o ţară de vis.

Şi era un ţăran. Un ţăran care a muncit toată viaţa lui. Învăţase 
de tânăr, până în ‘40, să iubească pământul şi nu s-a putut împăca 
niciodată cu faptul că i-a fost luat pământul, al lui şi al părinţilor 
săi. A fost un ţăran care până la sfârşitul vieţii a repetat întruna că 
până la ‘40 statul avea grijă ca ţăranul să poată trăi din munca la 
pământul lui, că puteai face bani buni cu 3 ha de pământ...

Ştia povestea dinastiei regale mai bine decât mulţi ştiu istoria 
propriei familii, se mândrea cu faptul că i-a dat onorul Regelui, în 
‘40, mereu povestea istorii cu Brătienii, cu ţărăniştii şi liberalii...

A trecut cu propria sa viaţă, a văzut cu propriii lui ochi şi a 
înţeles pe viu cum au fost anii de până la ‘40, dar cum au fost şi 
anii 1947 şi 1949...

Nu s-a împăcat niciodată cu ruperea Basarabiei, mereu po-
vestea istoria bătrânului dintr-un sat vecin, care, pe pat de moarte 
fiind, se tot ridica şi întreba: “N-au plecat aiştia încă?” (“elibera-
torii” adică). A visat cu încredere la reîntregire.

Cu câteva zile înainte de a trece în lumea celor drepţi a plâns 
de bucurie când a început să fie scoasă sârma ghimpată de la Prut 
şi a fost fericit că a ajuns să prindă în viaţă acest eveniment.

A fost un Ţăran! Şi un Om. În sensul mare al cuvântului. Ani 
în şir, fiind abonat la Literatura şi arta şi la Timpul, sâmbăta, când 
mergeam acasă, le şi citise deja, povestind până şi detalii din ele...

Pe ultimul său drum din această lume, atunci când preotul, 
la biserică, îndemnă să pună mâna pe sicriul lui rudele apropia-
te, aproape toţi cei din biserică întinseră mânile. Avuse 7 fini de 
cununie, 40 de fini de botez, pe care nu doar îi botezase, dar le şi 
arătase dragostea lui, îi avuse de rude, de prieteni, iar ei, la rândul 
lor, l-au avut de apropiatul lor. Ce altă dovadă că a avut o viaţă 
trăită din plin!

De la el am înţeles că bunul-simţ, dacă nu 1-ai luat de-aca-
să, de la părinţi, nu se învaţă, oricâte şcoli ai avea. La fel e şi cu 
Demnitatea, şi Curajul, şi Omenia. Dar după el am simţit că lu-
mea se ruinează cu încetul, toate acestea devenind nişte flori tot 
mai rare. Dumnezeu să-1 odihnească cu toţi drepţii!

ion GRAUR

Rugă
O, Doamne, Împărate,
Pe ape şi uscat,
Ajută-ne în toate,
Ne scoate din păcat.

Ajută-ne, Părinte,
Pe noi, copiii tăi,
Să fim smeriţi, cucernici
Şi buni cu acei răi.

Învaţă-ne să credem
În sfântul tău cuvânt,
Cu adevăr şi pace
Sfinţeşte-al nostru gând.

Suferinţă
O frunză în vânt,
O pasăre-n zbor,
O voce murindă
Boceşte un dor.

Plânge un vers,

Plânge un nor,
Jalnic şi rece
E-al doinei fior.

Şi trist e poetul,
Şi tristă e soarta
Când viaţa-i secundă,
Eternă e moartea.

Ziua sfântă
O floare albă se desprinde
Din cer divin de sărbătoare
Sufletul în zbor se prinde,
Tot în jur are culoare.

Pacea-n inimi ni se naşte,
Gându-i pătruns de fericire,
E ziua sfântă, zi de Paşte,
Slăvită eşti tu, Mântuire.

O rază caldă luminează
Vieţile noastre adormite,
Îngerii din cer coboară,
Vestind puterea celor sfinte.

Mamei
Cu chipul roz ca şi o floare,
Cu mâna caldă ca o rază

Înfiripată-i dragostea ta, mamă,
În inimă nevinovată.
Iar glasul dulce ca şi mierea,
Curgând în râuri cântătoare,
Alină visul, mângâierea
Şi face soarele mai mare.

Pământ
Un strop de rouă se revarsă
Pe chipul negru, pământesc
Şi zorii peste munţi se lasă
În strigăt mândru, fecioresc.

Şi peste văi răsună-un fluier
Al ciobănaşului: doineşte,
Şi iarba vălură în ceruri
Iar turma paşte îngereşte.

În codrul verde se-ntâlnesc
Balade vii de vremi purtate,
Cu-a ciocârliei glas firesc
Se împletesc străluminate.

Şi râul lin, curgând la vale 
Cu apa lui învolburată,
Opreşte oile din cale
Să soarbă frumuseţea toată.

Tânăra poetă s-a născut la 13 iulie 1991 în municipiul Chişinău. Ele-
vă în clasa a XII-a la Liceul Teoretic „Prometeu” din comuna Grozeşti, 
raionul Nisporeni.

A participat la concursurile raionale şi republicane de creaţie literară 
„Tinere condeie”, „Florii 2009”, „Ars Adolescentina”..., obţinând diver-
se premii.

Generaţia XXI

chilia Nouă
 În regiunea Dunării de Jos sunt două 

localităţi ce poartă denumirea de Chilia: 
Chilia Veche şi Chilia Nouă. Cuvântul 
românesc chilie înseamnă „odăiţă în 
care locuieşte un călugăr”. Au românii 
o predilecţie pentru toponimul Chilia. În 
afară de Chilia Veche, mai poartă denu-
mirea de Chilia alte patru localităţi din 
judeţele Olt, Neamţ, Satu Mare şi Ba-
cău, ultima numindu-se Chilia Benei.

 Chilia Veche este într-adevăr foarte veche. Cu 334 de ani 
î.Hr., pe ostrov (insulă continentală formată de înconjurarea 
braţelor Deltei Dunării), pe malul drept al braţului Chilia, co-
loniştii-negustori, sosiţi din Grecia, au întemeiat colonia Li-
costomo. (În greceşte, licostomo înseamnă „bot de lup”.)

În anii 1475-1479, pentru contracararea tendinţelor ex-
pansioniste şi de dominaţie ale Poloniei, Turciei şi Ungari-
ei în Basarabia istorică, Ştefan cel Mare a construit cetatea 
Chilia Nouă pe malul stâng al braţului Chilia al Dunării.

La 1484, Chilia Veche şi Chilia Nouă au căzut sub pu-
terea turcilor (până la 1812). Turcii denumeau Chilia Veche 
Kili Eskil, Chilia Nouă – Kili Nova. 

Moldovenii şi muntenii, locuitorii ţinutului din jurul ce-
tăţii, se ocupau de pescuit, vitărit, oierit, cultivarea grăun-
ţoaselor şi boboaselor. Pe pământurile ţinutului Chilia Nouă 
se produceau anual mai mult de 1350 de tone de grăunţoase 
şi 4000 de tone de boboase. Erau peste 62.000 de oi.

Periodic, în ţinutul Chilia Nouă veneau ciobanii ardeleni 
cu oile la păşunatul de iarnă şi traversau Moldova meridi-
onală, ajungând până la lacul Sasâc din Basarabia istorică. 
Încoace veneau cu oile şi ciobanii din Dobrogea. Turmele 
erau trecute cu barca pe Dunăre, într-un loc numit „Vadul 
Mieilor”. Primăvara, dobrogenii şi ardelenii se reîntorceau 
acasă. Această mişcare se numeşte transhumanţă. Ea a jucat 
un rol foarte important în menţinerea unităţii culturii tradiţio-
nale româneşti.

Localitatea vizată avea legături comerciale cu oraşele pon-
tice Trapezund, Stambul, Mesembria, Cafa, Varna, cu oraşele 
dunărene Nicopol, Ibrail (Brăila), Vidin, Silistra.

Chilia Nouă era punctul de intersecţie a Moldovei, Dobro-
gei, Valahiei, Transilvaniei, Poloniei, Ungariei, Crimeii.

Prin Chilia Nouă tranzitau mărfuri orientale (ţesături de 
mătase şi bumbac, mirodenii).

Pe timpul călătoriilor lui E.Celebia, majoritatea populaţiei 
oraşului Chilia Nouă era constituită din moldoveni şi valahi. 
Treptat, a crescut numărul musulmanilor (turcilor, tătarilor şi 
al creştinilor convertiţi la islam). Până la 1538, cetatea Chilia 
Nouă avea aspect moldovenesc.

La indicaţia sultanului Sule-
iman, în 1538, cetatea a fost re-
parată. I s-a schimbat aspectul.

Turcii făceau periodic aici 
negoţ cu prizonieri de război, 
cu sclavi. Tătarii, după invazii, 
aduceau încoace prizonieri din 
Polonia. Preţul unui prizonier 
era cu 30.000 de ducaţi mai mic 
decât în alte părţi.

Şi oraşul, şi ţinutul erau 
foarte bogate, fapt ce a trezit 
poftele tâlharilor ucraineni. În-
cepând cu sfârşitul secolului al 
XVI-lea, cazacii ucraineni pră-
dau sistematic acest ţinut. Cele 
mai groaznice incursiuni de jaf 
ucrainenii le-au făcut în anii 
1595, 1602, 1609, 1620, 1628, 
1632. După ce luau totul, caza-

cii incendiau localităţile. Pe aici a umblat la jefuit şi Bohdan 
Hmelniţki, eroul iubit al ucrainenilor.

De fiece dată după o incendiere de către duşmani, oraşul 
era reconstruit. Tâlharii nu atacau cetatea, care era bine întă-
rită.

Cetatea Chilia Nouă, precum şi cetăţile Ismail şi Ceta-
tea Albă – din Basarabia istorică – au fost asediate în câteva 
rânduri de către oştile domnitorilor moldoveni, care voiau să 
le readucă sub stăpânirea noastră (la 1500, 1538, 1540). Dar 
asedierea cetăţilor nu s-a încununat de succes.

Pe timpul stăpânirii turceşti, Chilia Nouă era la capătul 
Dobrogei rumeliene.

La 1812, Imperiul Rus a acaparat Basarabia istorică şi ce-
lelalte pământuri moldoveneşti dintre Prut şi Nistru.

Suferind înfrângere în Războiul Crimeii, Rusia a cedat 
Chilia Nouă Statului Moldovenesc. 

După Războiul Ruso-Româno-Turc din 1877-1878, ruşii 

au rupt din corpul României Chilia Nouă. În anii 1918-1940, 
oraşul revine în componenţa României.

La 1940, ruşii au dăruit Ucrainei Basarabia, cu toate ora-
şele.

Mutaţiile demografice brutale operate de către Imperiul 
Ruso-Ţarist şi Ruso-Sovietic au condus la schimbarea propor-
ţiei dintre băştinaşi şi venetici în favoarea veneticilor. Pentru 
prima dată, la 1940, numărul ucrainenilor din Basarabia isto-
rică a depăşit numărul românilor basarabeni.

În prezent, veneticii din Chilia Nouă nu cunosc nici nu-
mele întemeietorului oraşului, nici etnia lui, nici pronunţarea 
corectă a toponimului – ei zic Chiliia.

vitalie PASTUH-CUBOLTEANU

Cetăţile noastre

În Dealul 
Schinoasei, se 
pare, a venit 
Primăvara. În-
gheţul siberian 
(citiţi: comu-

nist) e atins de razele solare şi lăcri-
mează: i-e ruşine de pretinsa-i veş-
nicie. La vale încep să curgă, timid, 
pârâiaşe.

Sunt lacrimile Speranţei noastre. 
Într-adevăr, ceea ce am râvnit să se 
realizeze 6 ani la rând abia acum dă 
semne de viaţă. Trei emisiuni, pe care 
am avut posibilitatea să le vizionez / 
ascult mi-au reîntors optimismul de 
altădată: putem reveni la normal. E 
vorba de emisiunea televizată cu dr. 
în filologie Ana Bantoş (din 14 martie 
2010) şi cele de la Radio-Moldova cu 
poetul Iulian Filip (21 martie 2010) 
şi Nicolae Dabija (22 martie 2010). 
Emisiuni care m-au ţinut lipit de tele-
vizor şi de radio, ca, în cele din urmă, 
să regret că s-au terminat.

După atâta lâncezeală e firesc să 
ne bucure nişte muguraşi ai aşteptatei 
primăveri.

E un însemn că noua conducere e 
bine intenţionată. Salutăm aceste pro-
gnoze benefice societăţii, dornice de 
descătuşarea cuvântului şi, în acelaşi 
timp, venim cu nişte sugestii pornite 
din bunăvoinţă şi sinceritate.

Conştientizăm că «molozul» ce 
s-a adunat la Audiovizual pe parcur-
sul guvernării comuniste trebuie de 
urgenţă evacuat. Or, sperie nu intoxi-
carea instituţiei cu virusul comunist, 
ci gradul în care a fost afectată Radi-
oteleviziunea naţională.

Nu ar fi corect din partea noastră 
să dictăm pe puncte eşalonarea opera-
ţiunilor necesare împrospătării emisi-
unilor radio-TV.

Ceea ce am putea să ne permitem, 
cu titlu de sugestii, e să nu lăsăm pen-
tru mai târziu problemele care se cer 
de urgenţă soluţionate.

Toată lumea ştie că Audiovizualul, 
după ce au fost subţiate considerabil 
rândurile celor mai buni jurnalişti pe 
motive politice, a rămas, propriu-zis, 
fără profesionişti.

De aici şi calitatea sub orice nivel 
a multor emisiuni radiofonice / tele-
vizate.

Ne place sau nu ne place, revenim 
la lozinca: «Cadrele hotărăsc totul!»

Schimbarea este iminentă. Nu pu-
tem, n-avem dreptul, să încredinţăm 

emisiuni literare tovarăşei Hăbăşescu, 
care, prin vorbirea-i specifică, face de 
ruşine instituţia. În plus, dânsa toată 
viaţa a promovat insistent, în tandem 
cu V. Stati, moldovenismul primitiv. 
Eliberarea din funcţie a unor jurna-
lişti de teapa lui Hăbăşescu (Maţiev-
schi) poate fi oricând lesne motivată: 
agramatism cras. Aceştia, din păcate, 
nu pot fi număraţi pe degete.

A doua problemă majoră, cu care 
se confruntă de mult Radiotelevizi-
unea, o constituie numeroasele (din 
cale afară de multe!) greşeli de ex-
primare.

Măsurile se impun de la sine: e 
nevoie de o testare a jurnaliştilor la 
capitolul cunoaşterea limbii române 
(sub toate aspectele). Nu ne putem 
permite «luxul» de a impurifica ete-
rul cu surogate lingvistice în virtutea 
unei tradiţii vicioase de pe timpul lui 
V. Todercan: 

Finisajul este finalizat la vopsire.
Erau cumpărători stabili, ficşi...
Liceenii aveau formă (corect: uni-

formă) cu număr.
Oamenii vor fi achitaţi cu pensii.
La sigur acuma cineva, uitându-

vă la televizor, vă cunoaşte.
Dumneavoastră, fiind din 8 co-

pii...
R. Moldova va deveni parte inte-

gră a Uniunii Europene.
Noaptea temperatura va fi de mi-

nus două grade sub zero.
Scriitorul care a fost foarte uni-

cal…
De la copii aflăm cele mai super 

sfaturi şi idei.
Cea mai optimă metodă ar fi vac-

cinarea.
Care au fost criteriile de selectare 

ale (corect: a) participanţilor?
Atare exemple depăşesc cifra de 

3000! Dacă luăm în calcul faptul că 
lumea astăzi pune preţ pe modul de 
exprimare, vom recunoaşte că situaţia 
creată la Audiovizual nu mai poate fi 
tolerată. Propuneri concrete în vede-
rea ameliorării situaţiei dezastruoase 
de la Compania Publică «Teleradio–
Moldova» am făcut în cadrul unei 
şedinţe a Consiliului de Observatori 
acum un an, dar ... carul stă pe loc.

Soluţii există. Dorinţă de-ar fi! 
Oricum, dezgheţul nu poate fi 

amânat. 
Ion MELNICIUC,

doctor în filologie, conferenţiar 
universitar 

Dezgheţul Ruxanda DOBZEU


