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La est de vest

PUBLICAŢIE DE LIMBA ROMÂNĂ Poesis

Ilustrăm acest număr cu lucrări cioplite în lemn ale meşterului popular Anton Port

Andrei STRÂMBEANU
EMINESCU

O DUMINICĂ DESCULŢĂ…
Atunci când, la începutul secolului XX, artistul plastic Adolf 

Hitler a afirmat: „Toţi cei care văd şi pictează cerul în verde şi câmpi-
ile în albastru ar trebui sterilizaţi”, sunt convins că l-a avut în vedere 
pe artistul plastic Teodor Buzu.

Viitorul cancelar al Germaniei a rostit această frază la supărare, 
când nu trecuse de examenul de compoziţie la o şcoală de arte din 
Viena şi când, spre stupoarea lui, cei care pictaseră ciorile albe şi 
albinele albastre trecuseră, iar el care pictase şi ciorile şi albinele în 
negru şi auriu, în stilul realismului socialist-fascist, picase.

(În tot răul pe care l-a făcut omenirii acest pictor ratat e şi vina 
profesorilor care au fost neîndurători cu el, pentru că dacă i se gâdila 
orgoliul şi-l lăsau, îngăduitori, să devină un artist plastic mediocru, 
ca alţi atâţia, sunt convins că jertfele umane ale secolului lui ar fi fost 
mult mai puţine).

De ce nu i-a plăcut (cu mult înainte de a se naşte) Teodor Buzu de 
la Drăsliceni führerului?

Pentru că Teodor Buzu vede şi face lumea altfel decât o văd alţii: 
la el zăpada e verde (lucrarea „Lumină de iarnă”), iarba – albă („Di-
mineaţa în iarbă”), cerul – portocaliu („Munte portocaliu”),  ciorile 
– roşii (ca şi-n stema PCRM, „Nocturnă”), pietrele – albastre („Me-
moria pietrelor”), noptea – mov („Noapte ruginoasă”), liniştea  – gal-
benă („Linişte găsită”) ş.a.m.d.

În arta plastică, ca şi-n viaţa de toate zilele, Teodor Buzu spune şi 
pictează ce gândeşte, ce simte, ce trăieşte.

El nu se lasă interzis, cu atât mai mult nu se autointerzice.
Expoziţia deschisă recent în Sala „Brâncuşi” din Chişinău seamă-

nă cu o duminică desculţă din copilărie.
Te muţi din faţa unui tablou în faţa altuia, şi ai sentimentul că toa-

te cărăruşele urcă în cer, că toloaca se rostogoleşte, iar tu stai locului 
şi urmăreşti cum curge albastrul cerului prin firul de iarbă.

Sunt pânze care te purifică asemenea unor vise nepedepsite sau ca 
nişte amintiri din pruncie, unicele adevărate.

Pictorul născut la Drăsliceni locuieşte de aproape trei decenii în 
Tabor, oraş din Cehia, şi nu uită să vină aproape-n fiecare an la Chişi-
nău cu pânzele sale, ca să ne amintească de noi: „Iată-vă, voi sunteţi 
cei pictaţi. Priviţi-vă sufletele!”, parcă ar zice maestrul.

Şi noi ne uităm şi ne minunăm cât de frumos ne este neamul, de 
vreme ce naşte artişti unici precum este acest Teodor Buzu, care ne 
pune în faţă nu tablouri, ci mai degrabă nişte oglinzi în care să ne 
putem vedea şi să ne bucurăm că încă mai suntem, iar lumea care ne 
înconjoară este atât de mirabilă şi atât de fără de seamăn.

Nicolae DABIJA

Toate drumurile de la noi
pietruite, spălate de ploi,
toate drumurile noastre, 
de pretutindeni,
bătute de soare, 
bătute de grindini,
toate păşesc funerar 
spre mormântul 
acestui poet singular. 
Neîntrerupt, generaţii 
ca fraţii,
stropim cu pământ

întristatul mormânt,
şi care, 
în loc să sporească
sub teiul păzit de albine,
se prăbuşeşte continuu în sine.
Taina lui eu o ştiu: 
Mormântul acesta-i pustiu.
Pustiu până-n veacul de-apoi.
Acolo-i doar umbra
Acelui ce cântă în noi.

August 2010 

Participarea ta la referendumul 
constituţional din 5 septembrie este 
de o importanţă majoră.

Votul tău va decide destinul co-
piilor, dar şi al nepoţilor tăi.

În anul 2000 o decizie strâmbă 
a Parlamentului de atunci ţi-a furat 
dreptul de a-ţi alege tu preşedinte-
le.

Nişte oameni au votat ca pe vii-
tor să decidă ei în locul tău. Ca 68 de 
persoane să-ţi aleagă preşedintele şi 
tu, voi, noi, cele trei milioane de 
persoane lipsite de drepturi, să fim 
de acord cu alegerea lor.

Când un anume număr de depu-
taţi în anul 2000 au schimbat forma 
de guvernământ, modificând arti-
colul 78 din Constituţia Republicii 
Moldova, ei nu au consultat popo-
rul, ci şi-au consultat doar propriile 
interese şi orgolii.

Anume transformarea republicii 
din semiprezidenţială în una parla-
mentară a dus la instaurarea din ulti-
mii 8 ani a unui regim dictatorial, al 
unei singure persoane, V. Voronin, 
care a uzurpat puterea în stat, es-
chivându-se de la orice control, ba, 
dimpotrivă: el a preluat tutela tutu-
ror instituţiilor statutului.

Acum eşti chemat să corectezi 
această nedreptate.

Ea nu mai poate dura.
Nu mai poţi rămâne observator 

impasibil al propriului destin.
Tu trebuie să decizi.
La întrebarea supusă plebiscitului:
– Sunteţi pentru modificarea 

Constituţiei care să permită 
alegerea Preşedintelui Republicii 
Moldova de către întreg poporul?,

răspunde ferm:
– Da!
Pentru că tu eşti poporul.
Iar, conform aceleiaşi Constitu-

ţii (art. 2) „Suveranitatea naţională 
aparţine poporului Republicii Mol-
dova...”, adică POPORUL şi numai 
poporul trebuie să-şi decidă soarta, 
şi nu 68 de indivizi, de câţi are ne-
voie acum Parlamentul ca să poată 
alege un Preşedinte de ţară.

68 de votanţi pot greşi, pot fi 
lesne cumpăraţi, ca să aleagă un 
preşedinte care poate fi chiar şi un 
duşman al poporului. Adică al tău.

Nu permite această fărădelege!
Chiar dacă, admitem, vei alege 

greşit, greşeala va fi a ta, şi numai a 
ta, ea îţi va aparţine ţie, nu-i lăsa pe 
alţii, pe cei 68 de deputaţi, să gre-
şească în locul tău.

Alegerea preşedintelui este 
dreptul tău, nu-l ceda altora.

Tu trebuie să hotărăşti pe cine-l 
doreşti să-ţi fie preşedinte.

Vei pune astfel capăt crizei con-
stituţionale, care de la 2000 încoace 
nu mai are capăt.

Politicienii au nevoie de ajutorul 
tău! Ca să scape de haosul semănat 
chiar de ei.

Numai astfel ei vor ţine cont de 
tine: având nevoie de votul tău.

Pentru că un preşedinte de ţară 
care nu a fost ales de poporul lui, ci 
de o gaşcă, nu va ţine niciodată cont 
de interesele poporului, ci de cel al 
găştii.

Te îndemnăm să te prezinţi la 
urna de vot!

Nu te lăsa manipulat, indus în 
eroare de vechea tactică comunis-

to-fascistă. Nu te lăsa minţit că tu-ţi 
doreşti răul şi numai ei, veneticii şi 
cozile de topor, îţi doresc binele.

În spatele celora care te îndeam-
nă să nu participi la vot stau forţe 
ostile intereselor Neamului nostru.

Ne aflăm, de facto, într-un răz-
boi de ordin politic şi economic, 
declarat, deschis, contra acestui Re-
ferendum, contra orientării europe-
ne a Republicii Moldova, din partea 
Federaţiei Ruse.

Cei care încearcă să te convingă 
să nu te prezinţi la vot îţi doresc ţie 
şi copiilor tăi, şi-n continuare, rolul 
umil de slugi la curţile lor.

Boicotul referendumului e un 
boicot orientat contra ta.

Acest referendum e un test pen-
tru tine şi pentru clasa politică. Ajut-
o să treacă de partea poporului, nu 
a mafiei.

Tu, poporul suveran, trebuie să 
decizi.

Mobilizează-te şi mobilizează-i 
şi pe alţii.

Mergi din casă în casă şi expli-
că, informează, convinge omul nos-
tru sărăcit, furat, minţit, manipulat 
că la 5 septembrie 2010 se va decide 
destinul lui şi al copiilor săi pentru 
mulţi ani înainte.

Asta e misiunea ta azi.
O misiune istorică.
Îndeamnă-ţi consângenii:
– Toţi la referendum!
 Spune „Da!” viitorului.

Consiliul Director al Foru-
lui Democrat al Românilor din 

Republica Moldova
Chişinău, 19 august 2010

Apelul 
Forului Democrat al Românilor din Moldova

„De ce trebuie să participi la Referendumul din 5 septembrie”

Stimaţi cetăţeni

În acest sfărşit de august, 
Republica Moldova îşi ar-
borează din nou drapelele în 
semn de redobîndire a trecu-
tului, de cinstire a prezentului 
şi de garantare a unui viitor 
decent, care îşi are începutu-
rile în Declaraţia de indepen-
denţă a Republicii Moldova, 
semnată la 27 august 1991.

Sub acest document de 
o nepreţuită valoare este şi 
va rămîne pentru totdeauna 
şi semnătura mea – Serafim 
URECHEAN, deputat. Este 
o mare cinste, dare este, fireşte, şi un act de mare responsabilitate, 
unul din care derivă şi gîndurile noastre, şi faptele noastre, din care 
derivă însuşi viitorul ţării. 

Independenţa Republicii Moldova reflectă înainte de toate aspi-
raţiile milenare la libertate cu care s-au născut şi au trecut sub iarbă 
multe, foarte multe generaţii. În numele acestui cuvînt s-a vărsat sîn-
ge, s-au scurs vieţi de eroi în ocne şi închisori, mamele şi-au plîns 
copiii, copiii şi-au plîns părinţii, poeţii au scris poeme, lăutarii noştri 
au învăţat viorile să ne cînte doinele.

Proclamarea independenţei a însemnat înainte de toate reconfir-
marea drepturilor pe care le avem, repunerea în valoare acasă la noi 
a normelor de morală şi de drept internaţional. Tot atunci, am semnat 
în dreptul unor ferme angajamente de democratizare, de afirmare a 
libertăţii, indepen denţei şi unităţii naţionale, de edificare a statului de 
drept şi de trecere la economia de piaţă. 

Am ştiut încă atunci, iar timpul care a trecut a confirmat din plin, 
că ceea ce s-a făcut pe 27 august este doar un început şi că indepen-
denţa este asemenea unei coloane fără de sfîrşit – ea trebuie zidită me-
reu. Prin efort comun, prin jertfire şi cu neprefăcută dragoste de ţară. 

Istoria ne-a cerut ca, înainte de a ne recăpăta libertatea, să redob-
îndim limba în care am cîntat, veacuri la rînd, această sete de libertate. 
Aşa a vrut istoria. Odată cu trecerea timpului, din datorie faţă de ţară, 
ne simţim obligaţi să consolidăm toate cuceririle, să arătăm lumii că 
avem valori mult mai de preţ decît cele pe care le poate arăta o hartă 
politică, că pacea de care se bucură planeta e şi a noastră, că viitorul e 
şi al nostru şi că sîntem aici pentru că aşa a vrut Dumnezeu. 

Serafim URECHEAN, 
Preşedintele Partidului Politic „Alianţa Moldova Noastră”

DRAGOSTEA DE CARE 
NU AVEM NEVOIE

28 august 2010, sâmbătă.
ZIUA ORAŞULUI CIMIŞLIA
Cu participarea delegaţiei Consiliului Jude-

ţean Prahova
29 august 2010, duminică.
Lansări de carte în Holul Mare al Casei 

Scriitorilor
Ora 10.00. 
Mircea Cosma, Gheorghe Marinică. Aposto-

lul se întoarce din exil (Constantin Stere). 
Donaţii de carte din partea Consiliului Jude-

ţean Prahova.
Ora. 11.30. 
Prezentarea volumelor: Totul la prezent (Ed. 

Tipar print, 2010) şi Ludic şi ironic (în poezia 
contemporană) (Ed. Magna Princeps, 2010) de 
Vitalie Răileanu. 

Lansarea cărţilor din proiectul: Proza basara-
beană din sec. XX. Text, context, intertext:

- Al.Burlacu. Vladimir Beşleagă.Po(i)etica 
romanului;

- L.Porubin. Taina Marelui Archimedes;
- V.Caraman. „În preajma revoluţiei” de Con-

stantin Stere;
- A.Grati. Romanul ca lume postbelică;
- Proza basarabeană din sec.XX.
Lansarea revistei Philologia, nr.1-2, 2010, 

publicaţie a Institutului de Filologie al AŞM.
Prezentarea volumelor: 
Maria Cosniceanu. Nume de familie (din per-

spectivă istorică). Chişinău: Pontos, 2010.
Anatol Eremia, Viorica Răileanu. Localităţile 

Republicii Moldova. Ghid informativ-documen-
tar. Chişinău: Litera, 2009;

Anton Borş. Mic dicţionar de cuvinte şi ex-
presii celebre. Chişinău: T-PAR SRL, 2009;

Ora 15.00. 
Sala cu Cămin a Casei Scriitorilor.
Întâlnire cu dna Emma Smaranda Manu-Do-

nici, strănepoata fabulistului A.Donici.
30 august 2010, luni
Ora 10.00. 
Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova. 

Blocul central. Sala Azurie.
 Şedinţa de conferire a titlului de membru de 

onoare al AŞM poetului Adrian Păunescu.
Ora 16.00. 
Biblioteca Naţională a Republicii Moldo-

va. Sala de conferinţe.
Lansarea albumului Mihai Viteazul, editat de 

Societatea Cultural-Istorică Mihai Viteazul din 
Ploieşti.

31 august 2010, marţi
Ora 10.00.
Grădina Publică „Ştefan cel Mare şi 

Sfânt”. Aleea Clasicilor Literaturii Române.
Depuneri de flori. Inaugurarea Sărbătorii Na-

ţionale Limba Noastră cea Română. 
Recital literar-muzical Odă limbii române.
0ra 12.00.
Biblioteca Naţională a Republicii Moldova.
Inaugurarea Salonului Internaţional de Carte.
Ora 14.00. 
Academia de Ştiinţe a Republicii Moldo-

va. Blocul central. Sala Azurie.
Sesiune omagială Constantin Stere. Prezenta-

rea ediţiei C.Stere, Opere în 2 vol. şi A.Baconsky. 
Opere în 2 vol., apărute în colecţia Opere funda-
mentale a Academiei Române.

Programul acţiunilor în cadrul sărbătorii
LIMBA NOASTRĂ CEA ROMÂNĂ

Nu se poate să stea în aceeaşi cuşcă 
lupul şi mielul, şi lupul să nu fie ofensat 
de miel.

Nu se poate ca Federaţia Rusă să ne 
fi deportat părinţii, să ne fi rupt ţara în 
două, apoi în trei, să ne fi smuls limba din 
gură, să ne fi dat jos crucile de pe biserici, 
să ne fi ucis intelectualii, să ne fi mutilat 
istoria, şi să nu se simtă ofensată de noi 
toţi încă pentru o mie de ani înainte.

După ce a pus gheara pe Transnistria, 
ea se consideră jignită prin faptul că lui 
Ilie Ilaşcu, Andrei Ivanţoc, Alexandru 
Leşco, Tudor Popa, Ştefan Urâtu şi Petru 
Godiac li s-a conferit Ordinul Republicii, 
calificând miile de apărători ai integrită-
ţii republicii „criminali”, „terorişti”, „că-
lăi”, „naţionalişti”, iar pe Igor Smirnov şi 
banda lui de ucigaşi „eroi”.

Ministerul rus de Externe zice într-un 
comunicat: „Decretul de decorare a gru-
pului Ilaşcu, în mod explicit, are scopul 
să justifice acţiunile naţionaliştilor în pe-
rioada războiului fratricid din 1992, pe 
Nistru. Acţiunile criminale însă pe care 
aceştia le-au întreprins şi atrocităţile co-
mise faţă de oameni sunt bine cunoscute, 
iar martorii sunt încă vii”.

E vorba de „martorul” I. Smirnov, 
după care plâng temniţele de la Haga, şi 
alţi criminali, precum celebrul Kostenko, 
cel care a împuşcat în 1992 circa „300 
de români”, cum se lăuda chiar el unor 
corespondenţi moscoviţi.

V. Putin şi D. Medvedev au afirmat 
nu o dată că Republica Moldova face 
parte din „zona de interese a Federaţiei 
Ruse”.

Astfel, am aflat de la ei că noi nu mai 
facem parte din zona noastră de interese.

Dar ceea ce vorbesc Putin şi Meve-
dev cu doar jumătate de gură, că Repu-
blica Moldova ar fi parte componentă 
a Federaţiei Ruse, iată că devine text 
deschis în gura patriarhului Kirill, care 
duminica trecută, la 22 august, în cadrul 
unei întâlniri pe care a avut-o la mănăs-
tirea Soloveţk cu mitropolitul „întregii 
Moldove”, Vladimir, şi cu episcopii Mi-
tropoliei Moldovei, a afirmat fără drept 
de apel:

„Moldova aparţine Sfintei Rusii… 
Ne rugăm pentru Moldova, pentru pros-
perarea poporului moldovenesc, ca ori-
entarea politică a Moldovei să ajute la 
păstrarea unităţii sfintei Rusii”.

Când vorbeşte de „orientarea poli-
tică”, patriarhul rus ne dă de înţeles că 
se va ruga Celui de Sus ca în Republica 

Moldova să vină la putere lichelele şi co-
zile de topor, trădătorii intereselor naţio-
nale, care ar garanta „păstrarea unităţii” 
imperiului de la răsărit.

Acesta îşi vede unitatea mai degrabă 
în înglobarea fostelor republici sovietice 
şi mai puţin în păstrarea unităţii interne a 
acestui stat în care ruşii au toate şansele 
ca pe viitor să devină minoritate.

„Dragostea”  cu care ne tratează con-
ducătorii de azi ai Federaţiei Ruse este 
una bolnavă.

Ei ne „iubesc” doar ca „moldoveni”, 
ca „naţiune moldovenească”, ca vorbi-
tori de „limbă moldovenească”, aşa cum 
ne-a vrut tătuca Stalin şi nicidecum aşa 
cum suntem -  ca români, ca neam româ-
nesc, ca vorbitori de limbă română.

De două sute de ani ruşii interpretea-
ză noţiunile aşa cum le convine cel mai 
mult. Până în 1918 ne ziceau români. Din 
1918 până în 1924 ne-au zis moldoveni. 
Apoi iar –români. În ’40 ne-au numit din 
nou moldoveni. Când ne-au deportat ne-
au zis români. Apoi ne-au permis să re-
venim din Siberii, ca moldoveni.

Tot ei au botezat cu nume diavolesc 
ţara noastră. Locurilor de la gurile Dunării 
numite în cinstea domnitorilor Basarabi 
ai Ţării Româneşti, ei le-au schimonosit 
numele şi le-au spus „Bess+arabia”, care 
se traduce din ruseşte „Arabia dracului”, 
sau „draci arabi”, nume de înjurătură, în 
loc de Basarabia cum rostim noi.

Cât timp în conştiinţa lor spaţiul din-
tre Nistru şi Prut va purta nume de draci, 
chiar arabi, ei ne vor urî, ne vor identifica 
în continuare cu „ţiganii” poetului Puş-
kin, ne vor dispreţui.

Dragostea pe care ne-o arată Medve-
ev, Putin şi patriarhul Kirill e una ipocrită.

Ei urmăresc un singur scop: să nu fim 
împreună cu neamul nostru, cu fraţii noş-
tri, cu Uniunea Europeană, ci – tot cu ei, 
tot cu Siberia, tot cu minciuna lor despre 
noi.

Avem nevoie să fim apăraţi de „dra-
gostea” „fratelui mai mare.” Pentru asta 
urmează să ne asumăm, fiecare dintre 
noi, naţionalitatea română. Ca moldo-
veni, suntem ai nimănui. Ca români, s-ar 
putea ca Ţara să nu ne părăsească la ne-
voie.

Conducătorii Imperiului de la Răsărit 
ne-au dat de înţeles şi prin gura patriar-
hului Kirill, că, de la o zi la alta, tancurile 
ruseşti sunt gata să treacă Nistrul, ca să-şi 
ocupe propria ţară.

Nicolae DABIJA 

Dublul zbor al artistului plastic Teodor Buzu cu lucrarea „Zbor”, 
pictură murală,  lucrare monumentală în oraşul Reingers, Austria
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COSTENCO Nicolae (post-mortem) - con-
damnat în 1942 la 7 ani privaţiune de libertate 

PIROGAN Vadim (post-mortem) - con-
damnat în 1942 la 5 ani privaţiune de libertate

DOMAŞCAN Pimen (post-mortem) - 
membru al Organizaţiei „Arcaşii lui Ştefan”, 
condamnat în 1947 la 25 de ani privaţiune de 
libertate

PERCIUN Sevastian (post-mortem) - 
membru al Organizaţiei „Arcaşii lui Ştefan”, 
condamnat în 1947 la 25 de ani privaţiune de 
libertate

URSACHI Mihail (post-mortem) - mem-
bru al Organizaţiei „Arcaşii lui Ştefan”, con-
damnat în 1947 la 25 de ani privaţiune de li-
bertate

DOMAŞCAN Nicolae (post-mortem) - 
membru al Organizaţiei „Arcaşii lui Ştefan”, 
condamnat în 1947 la 25 de ani privaţiune de 
libertate

BĂTRÂNAC Vasile (post-mortem) - 
membru al Organizaţiei „Arcaşii lui Ştefan”, 
condamnat în 1947 la 25 de ani privaţiune de 
libertate

SOLOVEI Victor (post-mortem) - membru 
al Organizaţiei „Arcaşii lui Ştefan”, condamnat 
în 1947 la 25 de ani privaţiune de libertate

PRĂJINĂ Nicolae (post-mortem) - mem-
bru al Organizaţiei „Arcaşii lui Ştefan”, con-
damnat în 1947 la 25 de ani privaţiune de li-
bertate

BRUMĂ Ion (post-mortem) - membru al 
Organizaţiei „Arcaşii lui Ştefan”, condamnat în 
1947 la 25 de ani privaţiune de libertate

RACOVSCHI Iacob (post-mortem) - 
membru al Organizaţiei „Arcaşii lui Ştefan”, 
condamnat în 1947 la 25 de ani privaţiune de 
libertate

CVASNIUC Vasile (post-mortem) - mem-
bru al Organizaţiei „Arcaşii lui Ştefan”, con-
damnat în 1947 la 25 de ani privaţiune de li-
bertate

URSACHI Condrat (post-mortem) - mem-
bru al Organizaţiei „Arcaşii lui Ştefan”, con-
damnat în 1947 la 25 de ani privaţiune de li-
bertate

FLOCOSU Nicolae (post-mortem) - mem-
bru al Organizaţiei „Arcaşii lui Ştefan”, con-
damnat în 1947 la 25 de ani privaţiune de li-
bertate

MAXIM Tudor (post-mortem) - membru 
al Organizaţiei „Arcaşii lui Ştefan”, condamnat 
în 1947 la 25 de ani privaţiune de libertate

TCACI-DIACONOVA Liudmila (post-
mortem) - condamnată în 1947 la 10 ani priva-
ţiune de libertate

GUŢU Eugen (post-mortem) - membru al 
Organizaţiei „Sabia Dreptăţii”, condamnat în 
1950 la 25 de ani privaţiune de libertate

GHEORGHILAŞ Mihail (post-mortem) 
- membru al Organizaţiei „Sabia Dreptăţii”, 
condamnat în 1950 la 25 de ani privaţiune de 
libertate

ISTRATI Pavel (post-mortem) - membru 
al Organizaţiei „Sabia Dreptăţii”, condamnat în 
1950 la 25 de ani privaţiune de libertate

BĂTRÂNAC Ion (post-mortem) - con-
damnat în 1951 la 10 ani privaţiune de libertate

CONDRAT Constantin (post-mortem) 
-membru al Partidului Libertăţii, condamnat în 
1951 la pedeapsă capitală 

ISTRATI Ion (post-mortem) - membru al 
Partidului Libertăţii, condamnat în 1951 la pe-
deapsă capitală 

ISTRATI Nicolae (post-mortem) - membru 
al Partidului Libertăţii, condamnat în 1951 la 
25 de ani privaţiune de libertate

ANDREEV Victor (post-mortem) - mem-
bru al Partidului Libertăţii, condamnat în 1951 
la pedeapsă capitală

BIVOL Vladimir (post-mortem) - membru 
al Partidului Libertăţii, condamnat în 1951 la 
pedeapsă capitală

CALESTRU Simion (post-mortem) - 
membru al Partidului Libertăţii, condamnat în 
1951 la 25 de ani privaţiune de libertate

ŞCOLA Olga (post-mortem) - membru al 
Partidului Libertăţii, condamnată în 1951 la 25 
de ani privaţiune de libertate 

GUŢU Andrei (post-mortem) - membru al 
Partidului Libertăţii, condamnat în 1951 la 25 
de ani privaţiune de libertate 

ROŞIOR Sava (post-mortem) - membru al 
Partidului Libertăţii, condamnat în 1951 la 25 
de ani privaţiune de libertate 

BARBĂNEAGRĂ Ion (post-mortem) 
-membru al Partidului Libertăţii, condamnat în 
1951 la 25 de ani privaţiune de libertate 

PANAGHIU Simion (post-mortem) - 
membru al Partidului Libertăţii, condamnat în 
1951 la 25 de ani privaţiune de libertate 

GENUNCHI Grigore (post-mortem) - 
membru al Partidului Libertăţii, condamnat în 
1951 la 25 de ani privaţiune de libertate 

VÎLCU Vasile (post-mortem) - membru al 
Partidului Libertăţii, condamnat în 1951 la pe-
deapsă capitală 

SĂNDUŢĂ Andrei (post-mortem) - mem-
bru al Partidului Libertăţii, condamnat în 1951 
la 25 de ani privaţiune de libertate 

ANDREEV Ion (post-mortem) - membru 
al Partidului Libertăţii, condamnat în 1951 la 
25 de ani privaţiune de libertate 

SÂLI Gheorghe (post-mortem) - membru 
al Partidului Libertăţii, condamnat în 1951 la 
25 de ani privaţiune de libertate 

NANI Andrei (post-mortem) - membru al 
Partidului Libertăţii, condamnat în 1951 la 25 
de ani privaţiune de libertate 

GONCEARENCO Tudor (post-mortem) 
-membru al Partidului Libertăţii, condamnat în 
1951 la 25 de ani privaţiune de libertate 

RUSU Sava (post-mortem) - membru al 
Partidului Libertăţii, condamnat în 1951 la 25 
de ani privaţiune de libertate 

CIORESCU Teodor (post-mortem) - mem-
bru al Partidului Libertăţii, condamnat în 1951 
la 25 de ani privaţiune de libertate 

GUŢU Constantin (post-mortem) - mem-
bru al Partidului Libertăţii, condamnat în 1951 
la 25 de ani privaţiune de libertate 

VÎRTOSU Grigore (post-mortem) - mem-
bru al Partidului Libertăţii, condamnat în 1951 
la 25 de ani privaţiune de libertate 

GOŢONAGĂ Ion (post-mortem) - mem-
bru al Partidului Libertăţii, condamnat în 1951 
la 25 de ani privaţiune de libertate 

PLĂMĂDEALĂ Dionisie (post-mortem) - 
membru al Partidului Libertăţii, condamnat în 
1951 la 25 de ani privaţiune de libertate 

STRATAN Eremia (post-mortem) - mem-
bru al Partidului Libertăţii, condamnat în 1951 
la 25 de ani privaţiune de libertate 

VÎLCU Grigore (post-mortem) - membru 
al Partidului Libertăţii, condamnat în 1951 la 
25 de ani privaţiune de libertate 

HALIPPA Pantelimon (post-mortem) - 
condamnat în 1952 la 25 de ani privaţiune de 
libertate

MURUZIUC Gheorghe (post-mortem) 
- condamnat în 1966 la 2 ani privaţiune de li-
bertate

USATIUC-BULGĂR Alexandru (post-
mortem) - membru al Frontului Naţional-Patri-
otic, condamnat în 1972 la 7 ani privaţiune de 
libertate

GHIMPU Gheorghe (post-mortem) - mem-
bru al Frontului Naţional-Patriotic, condamnat 
în 1972 la 6 ani privaţiune de libertate

GRAUR Valeriu - membru al Frontului 
Naţional-Patriotic, condamnat în 1972 la 4 ani 
privaţiune de libertate

ŞOLTOIANU Alexandru - condamnat în 
1972 la 3 ani privaţiune de libertate.

Serviciul de presă al Preşedintelui 
Republicii Moldova

COMUNICAT DE PRESĂ
Chişinău, 23 august 2010 – Preşedintele interimar al Republicii Moldova, Mihai 

Ghimpu, a semnat decretul privind conferirea „Ordinului Republicii” unui grup de 
luptători împotriva regimului totalitar-comunist de ocupaţie.

Distincţiile de stat au fost acordate în semn de profundă recunoştinţă faţă de per-
soanele care, fiind martore la tragicele consecinţe ale semnării Tratatului sovieto-ger-
man de neagresiune şi ale Protocolului adiţional secret din 23 august 1939, au opus, 
după 28 iunie 1940, rezistenţă regimului totalitar-comunist de ocupaţie, punându-şi 
în pericol viaţa şi libertatea, şi care, pentru verticalitatea, curajul şi spiritul patriotic 
de care au dat dovadă, au fost condamnate la moarte sau la privaţiune de libertate.

Ministrului Educaţiei al R.M.,
Domnul Leonid BUJOR

D E M E R S
Subsemnaţii, actuali şi foşti profesori ai Şcolii Medii Codreanca, Străşeni, 

R.M., venim a supune atenţiei D-voastră cele de mai jos, pornind de la obli-
gaţia noastră morală, ca îndrumători spirituali ai generaţiei actuale, precum şi 
ai celor ce vor să vină.

Vaccinoterapie anticomunistă

Despre referendum şi ei
Pe banca de lângă casa mea din Bălţi stă un bos-

chetar cu trei medalii de veteran în piept şi fumează. La 
şase paşi, îl aşteaptă un cărucior cu cutii de carton şi 
câteva butelii goale de plastic – asta avuse norocul să 
găsească în dimineaţa ceea în tomberoanele noastre. Îl 
întreb: „Pot să-ţi fac o poză?” Îmi răspunde să-l întreb 
po-russki. Repet întrebarea în a doua limbă a gruzinului 
Stalin, pentru care a luptat „eliberând” R. Moldova şi 

uitând să se întoarcă acasă. Răspunde: „Valeai, blea…!”, adică se poate, blea, 
pe moldoveneşte. Imortalizez „eliberatorul” şi căruciorul lui de lângă tombe-
roane şi continui dialogul cu rusul: „Ce faci, bădie, cu buteliile astea?” „Da’ ce 
te interesează pe tine, blea?” mă întreabă el, la rându-i. Îl iau cu binişorul, că-i 
cam avan „eliberatorul”, spunându-i că-s un corespondent şi-l întreb din cu-

riozitate. „Dacă mă întrebi 
din curiozitate, îţi spun, se 
învoi rusul: Le vând şi eu 
pe doi-trei lei femeilor ce-
lea de la piaţă, care vând 
ulei, e clar? Şi, făcând o 
pauză: N-ai un leu? Caut 
în portmoneu – îi întind 
leul. Rusul zâmbi şi pe fa-

ţa-i cojită, care n-a cunoscut săpunul, 
probabil, încă de la ultimele alegeri, 
apăru o sclipire de bunăvoinţă: „Ce 
mai vrei să ştii, corespondentule?”. 
Îl întreb dacă va merge să voteze la 
referendum. „Ai noştri ne spun să 
boicotăm…” Îl rog să precizeze care 
sunt „ai noştri”. „Cum, care sunt? 
Comuniştii, blea!” Mă interesez dacă 
n-ar fi mai bine să se ducă şi să voteze contra alegerii preşedintelui prin votul 
poporului. „Care popor, blea? Voi, moldovenii, sunteţi popor?!” Şi rusul se 
ridică, îndreptându-se, sprijinit în cârjă, spre căruţu-i încărcat cu mărturiile 
cursului neclintit al guvernărilor R. Moldova spre lucoarea Kremlinului.

Ultima replică a rusului mă puse pe gânduri, pe voi nu vă pune?

Gheorghe CALAMANCIUC

Sunt născut la 28 ianuarie 1934, în România Mare.
La 28 iunie 1940 Basarabia şi Bucovina de Nord 

sunt ocupate şi începe calvarul. Mai întâi, al deportări-
lor din 1941, apoi al celui de-al Doilea Război Mondial, 
apoi foametea organizată, din nou deportările din 1949, 
1950, despropietărirea ţăranilor şi organizarea colhozuri-
lor, socialismul în dezvoltare, socialismul înalt dezvoltat, 
comunismul… În fine, în toţi aceşti ani, cel mai cutre-
murător calvar – Limba Română şi Istoria Românilor.

Am trecut pragul şcolii la 1 septembrie 1941, în satul 
meu natal, Buteşti, judeţul Bălţi. În clasele primare i-am 
avut ca profesori pe domnii Gherasim Bălteanu, absol-
vent al Şcolii Normale din Bălţi, Pavel Grosu, absolvent 
al Şcolii Normale din Soroca, şi Teodor Purh, absolvent 
al Şcolii Normale din Vaslui. Tustrei, mari purtători de 
limbă română. În toamna anului 1943 Gherasim Băltea-
nu, Pavel Grosu, Constantin Grosu, împreună cu fami-
liile, s-au refugiat în România. În sat a rămas un singur 
învăţător, Teodor Purh, care în 1949 a fost deportat în 
Siberia. Odată cu ei, odată cu alte sute şi mii de adevă-
raţi profesori din alte localităţi ale Basarabiei, a plecat şi 
limba română, iar noii stăpâni au adus şi au încercat să o 
înlocuiască printr-un nou mijloc de comunicare – „lim-
ba moldovenească”, pusă în circuit în 1924, în stânga 
Nistrului.

Pentru mine şi pentru alţi elevi din acele vremuri 
începe, astfel, calvarul lingvistic. În anul de studii 1946-
1947 ni se repartizează următoarele manuale: „Viaţa şî 
numirili”, „Pătradcî pentru lucru practic din gheografii”, 
„Învăţălnic pi naturoştiinţî”, „Învăţălnic pi fizicî”… Cu-
vintele româneşti aveau echivalente artificiale în pretinsa 
limbă moldovenească: în loc de termometru – călduro-
măsurător, în loc de ghilimele – lăbuţă…

Astfel am studiat, timp de 3 ani, „limba moldove-
nească”. De învăţat, parcă am învăţat, dar nu ştiu ce am 
învăţat.

Din 1949, mă înscriu la şcoala medie din Glodeni. 
Dau peste un alt calvar, bilingvismul, teoria lui Stalin. 
Mai nu-mi dădeam seama ce se întâmplă – nu înţele-

geam nici „moldoveneşte”, nici 
ruseşte.

În vara anului 1951, dau 
peste învăţătorul Dolea, de la 
gimnaziul din Buteşti. Îi spun 
despre problemele mele cu 
„limba moldovenească” şi cu 
bilingvismul. Dânsul îmi dă un sfat – să mă transfer la 
şcoala din Năvârneţ. Acolo vei da de profesori buni – nu 
doar la limba maternă, dar şi la celelalte obiecte. Direc-
torul, Nichita Ţurcanu, s-a dovedit a fi om cu literă mare. 
Mi-a predat limba română. Nu lua în seamă manualele 
timpului. Ne învăţa gramatică şi sintaxă românească. 
Risca pe cont propriu. Pot afirma, şi acum peste decenii, 
că a fost dintre martirii Basarabiei.

În 1953, susţin examenele de admitere la Facultatea 
Fizică şi Matematică, Institutul Pedagogic de Stat. Dau 
aici peste alţi „fondatori” ai „limbii moldoveneşti” – I.D. 
Ciobanu, Carpenco, Banicov. Majoritatea cursurilor – în 
limba rusă.

Calvarul cu „limba moldovenească” şi bilingvismul 
a ţinut până la 31 august 1989. Atunci sau de atunci se 
părea că revenim pe drumul adevărului istoric, inclusiv 
al adevărului despre limba pe care o vorbim. Din păca-
te, s-a dovedit mai mult o iluzie. Legislaţia lingvistică, 
adoptată, e pe departe de a fi respectată. Ca şi pe vremuri, 
de jur-împrejur, în instanţe domină limba rusă. Nici unul 
dintre cei trei preşedinţi, nici guvernele, nici parlamen-
tele nu au înţeles să aşeze, în Basarabia, Limba Româ-
nă în capul mesei. Noi, basarabenii, încă trăim calvarul 
lingvistic. Fiecare în parte, dar pe durata întregii vieţi. Şi 
asta se poate repeta la nesfârşit, din generaţie în genera-
ţie. Câtă vreme oamenii pe care îi alegem, oamenii din 
vârful piramidei, vor oscila în privinţa identităţii noastre, 
invocând că nu este oportun să punem odată şi odată pi-
ciorul în prag.

Vladimir ROLINSKY, 
profesor emerit din Republica Moldova, 

s. Lipnic, r-nul Ocniţa

O viaţă trăită în calvar

Podul ce leagă localitatea Rădă-
uţi-Prut de localitatea Lipcani, situ-
ată în imediata vecinătate a satului 
de baştină al poetului – Pererita – a 
fost botezat cu numele marelui pa-
triot şi poet al românităţii, Grigore 
Vieru.

O delegaţie a Ligii Culturale 
pentru Unitatea Românilor de Pre-
tutindeni a fost prezentă la Rădăuţi-
Prut şi Lipcani pentru a participa la 
această ceremonie.

Un sobor de preoţi de pe ambele 
maluri ale Prutului, având în frunte 
pe părintele Constantin Târziu, pro-
topopul Catedralei Ortodoxe Româ-
ne din Paris (Franţa), a oficiat sfânta 
slujbă de botezare a podului.

La propunerea ing. Iurie Guţu şi 
dipl. ec. Ştefan D. Popa (România), 
autorităţile din România şi Republi-
ca Moldova au aprobat ca podul să 
poarte numele marelui român, aces-
ta fiind primul pod ce leagă românii 
de pe ambele maluri ale Prutului 
care primeşte numele unei persona-
lităţi. 

Pentru cititori amintim că pe 7 
mai 2010, cu ocazia ceremoniei de 
dezvelire la Râmnicu-Sărat (Româ-
nia) a bustului marelui poet Grigore 
Vieru, a fost anunţată oficial atribu-
irea numelui său podului Rădăuţi-
Prut / Lipcani.

La ceremonia din 27 iunie au 
participat numeroşi români din 
stânga şi dreapta Prutului, printre 
care Serafim Urecheanu (vicepre-
şedinte al Parlamentului Republicii 
Moldova), Avram Crăciun (sena-
tor de Bucureşti), Mihai Ţibuleac 
(preşedintele Consiliului Judeţean 
Botoşani), Victor Crăciun (preşe-
dintele Ligii Culturale a Românilor 
de Pretutindeni), Ştefan D. Popa şi 
Mircea Chelaru (vicepreşedinţi ai 
Ligii), Constantin Bebe Ivanovici 
(preşedintele Federaţiei Naţionale 
a Revoluţionarilor din România), 

Nicolae Popa (preşedintele Filialei 
New York - SUA a Ligii), Mihai 
Cimpoi şi Nicolae Dabija (membri 
ai Academiei Române şi ai Condu-
cerii Uniunii Scriitorilor de la Chi-
şinău), Iurie Guţu (om de afaceri 
din R. Moldova), Vasile Tărâţeanu 
(preşedintele Senatului Români-
lor din Ucraina), Ilie Tudor Zegrea 
(preşedintele Societăţii Românilor 

din Cernăuţi – Ucraina), G.GH.Ma-
rinescu (preşedintele filialei Moldo-
va a Ligii), Viorel Enea (preşedinte-
le sucursalei Botoşani a Ligii), Ion 
Macovei (preşedintele sucursalei 
Paşcani a Ligii), Ion Radu (preşe-
dintele Filialei Râmnicu-Sărat a 
Ligii), Florin Dascălu (director ge-
neral adjunct în Ministerul Trans-
porturilor şi Infrastructurii din Ro-
mânia) ş.a.

O prezenţă aparte, deosebit de 
importantă, a fost doamna Raisa Vi-
eru, soţia poetului, însoţită de Călin 
Vieru, deputat în Parlamentul de la 
Chişinău, fiul poetului.

Au participat, de asemenea, pri-
mari şi membri ai consiliilor locale 
din cele două localităţi situate la 

capetele podului, scriitori din cele 
două ţări, dar şi din Italia, istorici, 
ziarişti, reprezentanţi ai unor posturi 
de televiziune.

Prestigioasa manifestare s-a 
încheiat în curtea casei unde s-a 
născut, în 1935, Grigore Vieru, din 
comuna Pererita, situată pe malul 
stâng al Prutului.

Acolo părintele Constantin Târ-

ziu şi preoţii de pe ambele maluri 
ale Prutului au oficiat o înălţătoare 
slujbă de pomenire, iar familia poe-
tului, rudele acestuia, doamna Raisa 
şi Călin Vieru, consătenii şi autorită-
ţile au servit oaspeţii în tradiţionalul 
stil moldovenesc cu bucate pregătite 
la faţa locului. Dorim să reamintim 
că în mai 2008 poetul Grigore Vie-
ru, cu ocazia uneia din vizitele făcu-
te la Râmnicu-Sărat, a povestit că, 
pe vremea ocupaţiei sovietice, când 
bisericile au fost închise, iar clopo-
tele topite, mama poetului asculta 
slujba de Înviere ce se oficia peste 
Prut, în România, în biserica satului 
scriitorului Ion Pillat, Miorcani.

Iurie GUŢU

 Pentru a pătrunde cauzele dilemei constituţionale 
în care a nimerit R. Moldova este necesar de a intra în 
esenţele problemei ca atare. Există un adevăr absolut şi 
un adevăr în consecinţă (interpretat), aşa cum există o 
istorie obiectivă şi una interpretată (subiectivă). Ade-
vărul obiectiv a fost introdus în dilemă atunci când a 
apărut minciuna care a şi marcat începutul mersului tri-
umfător al adevărului interpretat. Astfel a luat naştere 
istoria obiectivă şi istoria subiectivă, interpretată de om 
după dorinţa şi interesele părtinitoare ale sale. 

 În acest context istoria populaţiei locuitoare pe te-
ritoriul dintre Prut şi Nistru a avut şi mai are parte de o 
interpretare accentuată în subiectiv, valorificată de inte-
resele înguste ale unei grupări sociale autohtone, susţi-
nute de o conjunctură geopolitică total ostilă naturii ei. 
Nu există o mai mare putere de divizare a unei colecti-
vităţi de oameni decât neadevărul. (Domnule M. Lupu 
- nu adevărul divizează poporul, ci neadevărul. Istoria 
întreagă a omenirii a demonstrat cu prisosinţă atare lu-
cru.) Minciuna vehiculată de minţile manipulate şi rătă-
cite ale unei părţi din neamul astfel divizat constă tocmai 
în neglijarea adevărului celui adevărat interpretat în fals, 
ce satisface din plin pe cei ce-l ţin sub control. Natura 
adevărată a naţiunii aşa-zise moldoveneşti este natura 
limbii şi istoriei sale, natura adevărului incontestabil al 
lor, identic cu natura şi adevărul limbii vorbite de popu-

laţia din întreg spaţiul carpato-danubian şi cu  istoria ei.
 Adevărul cel adevărat ne spune că Dumnezeu a 

creat pe fiecare neam nu din nimic, ci dintr-o limbă şi 
istorie anume. Cei ce încearcă să nege această lucrare 
dumnezeiască şi s-o interpreteze în neadevăr cu ajuto-
rul minciunii despart, ca apoi s-o împartă şi s-o sustragă 
Lui. Oare nu minciuna şi manipularea ei a produs cea 
mai mare sciziune a lumii, împărţind-o în două lagăre 
mari antagoniste: lumea răului şi lumea binelui? La fel 
se procedează şi cu acest popor minţit, manipulat şi ră-
tăcit. Cu atât mai mare este păcatul celora care nu oste-
nesc în această lucrare mârşavă. 

 Câtă vreme va triumfa minciuna celor ce conduc şi 
a celor conduşi, atâta timp nu vor avea izbândă în faţa 
lui Dumnezeu, şi nu vor cunoaşte liniştea. Dovada este 
rătăcirea lor prin lume şi sărăcia devastatoare care îi ma-
cină lent, dar nemilos. Cauza este păcatul colectiv, păca-
tul minciunii, păcatul împotriva ctitoriei lui Dumnezeu, 
păcatul împotriva propriei fiinţe. 

 Mai presus de orice constituţie pământească inter-
pretată şi scrisă în fals a unei naţiuni există o altă con-
stituţie - una unică, cea dintâi şi cea mai dreaptă, care se 
numeşte limba şi istoria comună a ei, scrisă în ceruri şi 
slobozită de către Dumnezeu nu pentru a fi batjocorită, 
ci pentru a fi ocrotită şi înmulţită. 

Petru ABABII

Limba şi istoria comună – unica, cea dintâi 
şi cea mai dreaptă constituţie a unui neam

Simboluri care ne leagă...

Încuibarea molimei comunis-
te aici, în Basarabia (şi nu numai!), 
trebuie să ne pună pe gânduri. Căci, 
iată, nu numai generaţia pe cale de 
ducă – foşti preşedinţi de colhozuri, 
brigadieri, paznici, căruţaşi şi şoferi, 
alţii ce-au lins polonicul cu care hor-
păiau din cazanul colectiv, ci şi ur-
maşii lor, educaţi în acelaşi spirit al 
traiului pe de-a gata, ţin isonul „ve-
teranilor” întru corupţie şi ticăloşie, 
dându-şi votul de fiecare dată „sece-
rii şi ciocanului”, acelora care le-au 
pus ochelari de cal, ca să privească 
într-o singurul direcţie.

Mai grav ca orice: regimul totali-
tar comunist a educat, prin teroare şi 
corupţie, indiferenţa totală a lui homo 
sovieticus faţă de suferinţele, calva-
rul celor apropiaţi, loviţi de măciuca 
necruţătoare comunistă: execuţii su-
mare, arestări, deportări, ba încă şi 
spitale de psihiatrie pentru disidenţi, 
alte diavoleşti născociri, menite a în-
juga sufletele la carul supunerii oar-
be, exact ca în celebra povestire a lui 
Cingâz Aitmatov despre mankurt.

Prin prezentul demers solicităm 
decizia D-voastră de a introduce în 
programele gimnaziale şi liceale, la 
lecţiile de literatură română, roma-
nul lui N. Dabija „TEMA PENTRU 
ACASĂ”, numita creaţie răspunzând 
cel mai reuşit menirii de vaccin an-
ticomunist, arhinecesar nu doar la 

ora actuală, ci şi în viitorul previzi-
bil. Lectura ei e tocmai acea licoare 
adresată inimii, chemată a educa în 
spiritul dragostei de neam, adevăr, 
lumină. Marele EMINESCU menţi-
ona: „Da, orice cugetare generoasă, 
orice descoperire mare purcede de la 
inimă şi apelează la inimă”.

Ceea ce cu mult talent şi mare 
dăruire a realizat autorul în excepţi-
onala operă.

Primiţi, Domnule Ministru, ex-
primarea înaltei noastre consideraţi-
uni.

Constantin BOBEICĂ, 
profesor-pensionar, veteran de 

război (în cadrul Armatei Româ-
ne), fost deportat politic, membru 

al US din RM,
Tatiana COŞOLAN, profesoară,

Anastasia DOMBROVSCHI, 
profesoară,

Angela ENOCHI, profesoară,
Aliona BAHMUTEAN, înv. cl. 

primare,
Tamara PÂRÂU, prof. l. franceză,
Tatiana UNTILĂ, înv. cl. primare,

Zinaida CIREŞ, profesoară-pen-
sionară,

Simion CIREŞ, profesor,
Boris POSTOLACHE, profesor-

pensionar
12 august 2010

Dragă redacţie!

Sunt un cititor fidel al săptămânalului „Literatura şi arta”, care ne susţine 
moral. Şi în anul curent a publicat pe îndelete materiale pentru toţi doritorii de 
a cunoaşte şi de a se perfecţiona. Deosebit de valoroase au fost studiile inserate 
cu genericul „Moştenire”, concurs la care am participat la îndemnul doamnei 
Galina Botnaru, profesoară de istorie. Concentrându-mi eforturile, am realizat 
condiţiile propuse de organizatori. Astfel, mi s-a oferit şansa unică de a fi ală-
turi de cei mai buni dintre cei mai buni în etapa finală a concursului. Munca 
depusă s-a văzut compensată prin norocul de a întâlni colegi sârguincioşi din 
republică, de o vârstă cu mine, să audiem împreună alocuţiuni ale unor perso-
nalităţi care contribuie la prosperarea culturii şi istoriei românilor.

Îi îndemn şi pe alţi reprezentanţi ai generaţiei tinere să participe la acest 
concurs. De asemenea, adresez sincere mulţumiri domnului Eugen Holban, 
preşedintele Asociaţiei pentru sprijinirea Basarabiei, precum şi domnului 
Octavian Speianu.

Rămân recunoscător profesorului şi publicistului Iulius Popa pentru tot 
ce dăruieşte discipolilor în cadrul orelor de istorie a culturii. Îi doresc să-şi 
realizeze şi în continuare, an de an, obiectivele în procesul de cultivare a 
spiritului naţional în rândurile elevilor săi.

Dionis LIBON, 
absolvent al Liceului „Ion Creangă” din Bălţi, premiant I, secţiunea 

Istoria Românilor
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În campania pentru Referendumul 
din 5 septembrie, Partidul “Mişcarea 
Acţiunea Europeană” a operat şi s-a 

impus prin două iniţiative ca 
să-şi promoveze mesajul şi să 
încline alegătorii să participe 
numaidecât la scrutin. Mai 
întâi, a organizat Caravana 
poporului. Primele întâlniri, 
încă din săptămâna trecută, au 
avut loc la Străşeni şi Briceni. 
Prezent, deci, la faţa locului, 
Veaceslav Untilă, preşedintele 
MAE, s-a pătruns pe deplin de 
rugămintea localnicilor: “Noi 
vă susţinem. Totodată, spe-
răm că şi alţi lideri vor veni 
în teritoriu. Aici lumea nu este 
atât de bine informată, dar un 
lucru se simte: s-au schimbat 
multe de când partidele demo-
cratice sunt la putere. Nu mai 
vrem comuniştii înapoi”.

Pătrunzându-se anume de 
această rugăminte, conduce-
rea MAE a dispus Caravana 
poporului să ia la pas toa-

te raioanele. Şi a reuşit să fie prezentă 
pretutindeni. Se poate afirma, pe bună 
dreptate, că MAE e unul dintre cele câ-

teva partide care s-au încadrat din plin 
întru pregătirea concetăţenilor pentru 
Referendum. În urma multiplelor întâl-
niri, precum şi a discuţiilor concrete, s-a 
ajuns şi la un numitor comun, anunţat şi 
în titlu: “Preşedintele trebuie să repre-
zinte poporul, nu un partid politic”. Asta 
o cere şi asta aşteaptă lumea. MAE, care 
întruneşte în rândurile sale personali-
tăţi valoroase, care activează în cele 
mai diverse domenii, subscrie şi susţine 
întru totul acest imperativ. Experienţa 
din anii trecuţi, de fapt, de pe întregul 
parcurs de independenţă, demonstrează 
convingător că preşedintele se cere să 
exprime mult mai mult decât poate ex-
prima un partid sau altul. De altfel, şi 
sloganul ales de formaţiune în campa-
nia pentru referendum este sugestiv în 
această privinţă: “Votăm pentru un pre-
şedinte al poporului”. Domnul Veaces-
lav Untilă, completând sloganul, a mai 
punctat la fiecare întâlnire cu cetăţenii: 
“Este un examen pentru noi toţi. Îl pu-
tem trece doar împreună. Un preşedinte 
ales direct de către popor este obligat să 
respecte interesele celor care l-au votat, 

deci – pe ale poporului!”
Până la Referendum, accentuăm, au 

mai rămas zile numărate. Şi în aceste 
zile, liderii MAE, Caravana poporului, 
pusă în mişcare de formaţiunea în ca-
uză, va fi prezentă în teritorii. De ase-
menea, primarii, consilierii din locali-

tăţi, aderenţii partidului vor continua să 
transmită mesajul cu îndemnul ca la 5 
septembrie să fim prezenţi la urne cât 
mai mulţi. Încât să decidă fiecare, dar şi 
toţi împreună pentru a alege preşedinte-
le, care să ne exprime.

Concomitent, Partidul “Mişcarea 

Acţiunea Europeană” a instalat şi cor-
turi în toate raioanele, la care pot să 
meargă cetăţenii pentru a-i adresa, în 
scris, mesaje viitorului preşedinte al 
Republicii Moldova, avându-se în vede-
re că după referendum acesta va fi ales 
prin vot direct. Astfel, MAE vine şi cu 
un îndemn: vizitaţi aceste corturi. Adre-
saţi mesaje viitorului preşedinte. Toate 
doleanţele dumneavoastră conducerea 
MAE le va înmâna, ulterior, şefului su-
prem al statului.

Un tânăr de 27 de ani, Andrei, a fost 
primul care a pus, într-un cort din Chi-
şinău, mesajul său către persoana care 
va conduce RM în următorii patru ani: 
“Viitorul preşedinte trebuie să facă totul 
pentru ca UE să ne scoată vizele. Să pu-
tem merge unde dorim şi când dorim”. 
Alţi concetăţeni s-au referit la sporirea 
salariilor, la noi locuri de muncă, la con-
diţiile de trai din căminele studenţeşti.

Toate mesajele vor ajunge la desti-
naţie după alegerile prezidenţiale de la 
finele acestui an.

Mihai DARIE

INDEPENDENŢA 
VOASTRĂ BILINGVISTĂ 

ŞI BONUL MEU CU 
AMINTIRE LUNGĂ
Scrie calendarul: mâine, 27 august, marcăm solemn Ziua 

proclamării independenţei republicii. Adevăr curat. Ziua procla-
mării, nu şi a implementării acesteia.

După 19 ani de independenţă documentară, continuăm să 
trăim într-o atmosferă ordinară, cu bilingvism sovietic, ca într-
o poveste pentru proşti, elementară. Până în prezent, lâncezim 
într-o copie a Uniunii Sovietice, comunicând în două limbi concomitent: română şi 
rusă. Stop, corectez, căci eu respect Constituţia: moldovenească (fără ghilimele) şi 
cea rusă. Pretutindeni, ni le imaginăm ţinându-se de mânuţe, conlucrând armonios, 
aidoma surioarelor gemene. În realitate, rusa călăreşte româna, chinuită la nivelul 
politicii de stat, dar, cu osebire, în capul moldoveanului.

Bilingvismul a cucerit sufletele noastre, împărţindu-le în două. De aceea în stră-
inătate moldovenii sunt priviţi ca oameni slabi, cu două feţe.

Cel mai grav, bilingvismul a coborât până jos, acolo, în genele străbune, con-
damnându-i şi pe pruncii nenăscuţi la o viaţă... dublu-faţă.

Trec anii, se schimbă generaţiile, aştepţi un trai decent, privind cu nădejde la 
clasa politică pentru care ai votat. Dar, vai! şi acolo mişună parlamentari cu carac-
tere transparente, ţesute ... din gene bilingviste, suficient de corpolente.

Banul este ochiul dracului, ne atenţionează românul înţelept, de-a lungul vea-
cului. Şi părinţii, şi şcoala, şi neamurile, ani la rând, practic m-au drogat cu acest 
imperativ planetar. Maturizându-mă, în special - întinerind până la gradaţia de stu-
dent, descopăr contrariul: globul, rotund ca un bostan, cu toată lumea de pe el, 
aleargă de-a dura, concentrat, fără răgaz, după ochiul dracului. Şi în somn la el 
gândeşte. M-am zăpăcit: una aud, alta văd.

În situaţie de cumpănă, nu rămâi singur, întotdeauna intervin moralişti vigilenţi 
cu lămuriri pedagogice, clasificând nuanţele pe segmente clare. Ochiul dracului, 
zic ei, înseamnă banul obţinut pe căi necinstite. Apoi numără exemple pe degete, 
preluate din manuale clasice. (Fiindcă-s multe şi le cunoaşteţi pe de rost – nu le 
reproduc). Iar noi, obştimea cu prostimea la un loc, reduşi la o leafă sub norma 
coşului de consum, cheltuim bani cinstiţi, obţinuţi în sudoarea frunţii, luminoşi şi 
blânzi ca... ochii Ilenei Consânzene. De aceea trăim ca în poveste! N-am bănuit că 
mintea mea simplă e capabilă de concluzii geniale.

Observ categorii sociale, cum ar fi profesorii universitari, obligaţi să cultive 
cumsecădenia în tineret, adeverindu-se în faptă inventatori de forţă. Cu siguranţă, în 
şcoala medie, ăştia luau doar note mari la chimie. S-au înarmat cu o eprubetă, com-
binând ochiul dracului (adică banii storşi de la studenţi pentru examene) cu ochii 
Ilenei Consânzene (adică propriul salariu de râsul găinilor), reuşind o performanţă, 
apropiată de valoarea financiară a traiului modest în Uniunea Europeană. Unii din-
tre ei se supără foc pe mine şi nu înţeleg de ce: eu doar îi laud că se descurcă!

În plus, de la o vreme, mă simt adesea în pielea doctorului habilitat în ştiinţe 
NE-economice. Asta după ce ministrul Economiei şi Comerţului, Valeriu Lazăr, 
reacţionează la campania anticorupţie iniţiată de grupul Sergiu Mocanu, afirmând 
că dânsul cunoaşte cum s-a zămislit primul milion la foarte multă lume. Are noroc 
ministrul că nu sunt eu procuror general. Imediat mă autosesizam. Îl pofteam pe 
tapet, stropşindu-mă: Dumneata ştii că legile Republicii Moldova sunt sfinte? Per-
soana care tăinuieşte o infracţiune, fără a informa urgent instituţiile abilitate (tot 
sfinte) ale statului, se face părtaşă la respectiva infracţiune. Îmi descrii amănunţit 
cum a făcut respectivul milionul, apoi voi medita: să te trimit într-un concediu de 
relaxare în penitenciar (pe vreo unsprezece luni ca pe avocatul Viorel Ţurcanu) sau 
să te iert, de prima oară? Intuiesc, V. Lazăr va încerca să discute cu mine într-o 
franceză de palat (amândoi o posedăm fluent).

M-a ferit Dumnezeu de pacostea competiţiilor politice şi va trebui să indic ori-
ginea milionului cu pricina, mizând pe economia pragmatică a vieţii personale co-
tidiene. Pe timpul Preşedintelui Mircea Snegur, cetăţenii republicii s-au trezit peste 
noapte... capitalişti, cu bonuri patrimoniale în buzunare. Ce fudui eram atunci! Nu 
zăbavă, în casele proprii au dat buzna clienţi, şmecheri şi descurcăreţi, îndemnân-
du-ne să cedăm bonul cutărei firme în schimbul unui procent lunar. Deja mă visam 
în starea milionarului pe-degeabnic. Au trecut 16 ani de atunci şi, în loc de procent, 
am primit în fiecare lună câte-o dulă. Restul populaţiei, am aflat, tot c-o pleaşă s-a 
ales! Aşa au apărut plahotniuci, voronini, proidisveţi şi alte ocazionalisme miliona-
re, neincluse în dicţionare. 

Ce s-a întâmplat de facto? Introduc un pic de lirică în economie, că nu strică. 
Aidoma fulgilor de nea, bonurile patrimoniale, rostogolindu-se la vale de pe piscul 
muntelui înalt, contopindu-se cu alţi confraţi, formând bulgări masivi bine conge-
laţi, au ajuns la poale sub formă de ... milioane înverzite de dolari americani. Îndată, 
pe neobservate, au nimerit în buzunarele adânci ale echipei de vânători năzdrăvani. 
Pe acolo s-a oprit şi răposatul meu bon patrimonial, zăcând, ca un erou necunoscut, 
în averile altora. Fie-i ţărâna uşoară! L-am scutit pe ministrul Economiei şi Comer-
ţului de explicaţia complicată vizând originea milionului cu pricina.

Noţiunea de milionar cinstit, în fază embrionară, nu există. Bunicile noastre, 
oricât de pricopsite erau la cununie, nu reuşesc, în timpul vieţii, să adune cufere cu 
mărgăritare. Se rânduieşte o generaţie-două, lumea uită începutul istoriei, iar mi-
lionarii şi miliardarii devin, iarăşi peste noapte, oameni harnici şi stimaţi de întreg 
norodul: de la opincă până la vlădică. Contemplezi un grup de Ilene Consânzene, 
oacheşe şi frumuşele, ... cu corniţe şi cu cozi de drac, în poză bârligată. 

Aşa am pribegit întruna, pe cărarea ambelor decenii, ca un străin uitat de lume, 
sperând aiurea nu ştiu ce, între independenţa voastră bilingvistă şi bonul meu cu 
amintire lungă. Salut!

Iulius POPA
(ppiulius@mail.ru)

 Prea poate că am obosit să mai căutăm argu-
mente în favoarea limbii române pe care o vorbim 
noi, basarabenii, dar nu toţi îi recunoaştem şi denu-
mirea. Răsfoind sursele istorice, am determinat că, 
în perioada sovietică, în lupta acerbă şi disperată de 
salvare şi perpetuare a limbii române din spaţiul din-
tre Prut şi Nistru, în conştiinţa noastră lingvistică s-a 
produs o mutaţie: glotonimul limba moldovenească 
s-a cerut utilizat inadecvat în locul celuia de limba 
română. Iar astăzi, aşa cum războiul glotonimic nu 
s-a epuizat, suntem nevoiţi a reveni la el iar şi iar. 
Unii dintre noi nu vor să recunoască denumirea co-
rectă a limbii noastre din considerente politice, alţii 
din cele conjuncturiste, iar cei mai mulţi – din igno-
ranţă. Dintre toţi, cei mai periculoşi sunt ignoranţii, 
deşi par a fi inofensivi. Spre deosebire de acei înar-
maţi cu propria încăpăţânare, care îi ajută să ascundă 
adevărul pentru favoruri politice şi sociale, ignoran-
ţii, de multe ori, se iau după ei, dar sunt infinit de 
mulţi, pentru că infinitus numerus stultorum est! şi 
tocmai ei izbutesc să se infiltreze peste tot. Iar dacă 
nimeresc în şcoli, apoi otrăvesc multe conştiinţe în 
devenire. Nu demult, am descoperit un viitor jurna-
list, venit dintr-un liceu de la nordul republicii, care 
nu recunoştea glotonimul limba română, deşi părea 
o cioară albă printre colegii săi de facultate, care îl 
contraziceau, el mai era “dotat” şi cu materiale din 
internet, “argumente” proaspete în favoarea limbii 
moldoveneşti. Am constatat că nu este deloc uşor a 
dezrădăcina ceea ce sădeşte în mintea elevilor pro-
fesorul pe parcursul anilor de şcoală.

 Fobia glotonimică este totuşi boala cronică de 
inteligenţă a unor basarabeni, de aceea încercăm a 
recomanda şi alte remedii. De astă dată vom apă-
ra limba moldovenească, care, de-a lungul istoriei, 

după cum am zis, a suportat o mutaţie “genetică” 
de cod, din care cauză, adesea, mai este confundată 
de vorbitorul modern cu limba română. Pentru pri-
ma dată, ideea creării unei limbi romanice deosebite 
de cea vorbită peste Prut apare în Basarabia aflată 
sub regimul ţarist. Atunci, de teama unirii Basara-
biei cu Principatele Unite, guvernul ţarist încearcă 
“a înrădăcina în Basarabia un dialect apropiat limbii 
slave”, deşi recunoştea că “nu-i putem constrânge 
pe învăţători să predea o limbă care în curând va de-
veni moartă (s.n.-L.C.) în Moldova şi Valahia” (Din 
scrisoarea de la 11 februarie 1863 a eforului circum-
scripţiei de învăţământ Odesa, A.Arţimovici, către 
ministrul Instrucţiunii Publice din St.Petersburg). 
Pentru şcolile Basarabiei, în secolul al XIX-lea, se 
editează manuale bilingve de gramatică (Scurtă 
russască grammatică cu tălmăcire în limba mol-
dovenească, 1819; Grammatică russască şirumâ-
nească, 1827; Nacertanie pravil valaho-moldavskoi 
grammatiki, 1840; Carte de cetire cu ştiinţe din 
gramatica moldoveneascî, 1910), care se deosebeau 
de cele de peste Prut, pentru că slujeau noului ideal 
lingvistic. Metalimbajul lor gramatical, calchiat din 
ruseşte, este preluat de manualele de limbă moldo-
venească editate în RASSM, în sec. al XX-lea, când 
apare şi teoria ştiinţifică a lingvistului L.A.Madan, 
susţinută de către acad.rus. M.V.Serghievski, despre 
noua limbă romanică de est: limba moldovenească. 
Iată câteva spicuiri de termeni gramaticali din sec. 
al XIX-lea, în paranteze indicăm sensul românesc 
al termenului: numele îmfiinţătoriu (substantivul), 
numile alăturat (adjectivul), numile numărătoriu 
(numeralul), denumile (pronumele), graiul (verbul), 
asupragraiul (adverbul), unitoarea (conjuncţia), 
aruncarea-n mijloc (interjecţia), numărul singu-

ratec (singularul), numărul multoratec (pluralul), 
partea bărbătească/femeiască (genul masculin/
feminin), căderea (cazul), numitoare (nominativ), 
născătoare (genitiv), dătătoare (dativ), învinovă-
ţitoare (acuzativ), chemătoare (vocativ), plecarea 
(declinarea), înjugarea (conjugarea), faţa (persoa-
na), treptele potrivirii (gradele de comparaţie) etc. 
Acelaşi este şi metalimbajul gramatical al limbii 
modoveneşti din sec. al XX-lea (după Gramatica 
moldoveneascî, Tirişpolea, 1930): numili starnic 
(substantivul), numili alăturalnic (adjectivul), numi-
li numărători (numeralul), locdinumili (pronumele), 
graiu (verbul), sprigraiu (adverbul), naintipunirea 
(prepoziţia), legătura (conjuncţia), strigarea (inter-
jecţia), aplecarea (declinarea), căderili (cazurile), 
numitoari (nominativ), născătoari (genitiv), pri-
cinuitoari (acuzativ), chemătoari (vocativ), nea-
mul bărbătesc/fimeiesc (genul masculin/feminin), 
număru sânguratic/multuratic (numărul singular/
plural, treptili di potrijiri (gradele de comparaţie), 
faţa (persoana), graiurili nidreptnici (verbele nere-
gulate), graiurili fărâfaţnici (verbele impersonale), 
înjugarea (conjugarea) etc.

 Observăm cum “se crea” un nou limbaj grama-
tical după modele ruseşti, care era însuşit de gene-
raţii întregi de copii. Aceeaşi tendinţă este atestată 
şi în lexicul moldovenesc al dicţionarelor bilingve, 
editate la Odesa, Chişinău şi în RASSM (Russko-
moldavskii slovar’, 1896, 1899, 1907, 1912, 1926) 
în care un număr impunător de cuvinte era calchiat 
(sângurstăpânitori (autocrat), sângurînvaţatoriul 
(autodidact), fratriucigatoriul (fratricid), trebeîm-
plinirea (necesitate), apâmâitor (conductă de apă), 
sângivarsatic (sângeros), păzitoriul de trup (gardă 
de corp), mâneştergură (ştergar), dizvorbire (răz-

gândire), miereaducător (melifer), nuidecalcat , nui 
de stricat (inviolabil), perescrietori (copist), gâtlun-
ga (cu gâtul lung), (gâtlegău (cravată) etc.), iar altul 
– rămas intact, netradus (varvar, a dosădi, a ponos-
lui, a restavra, a poftori, povernit, izmenit, neruşuit, 
zakon, podvig, pozvoala, kakaiala, uciteliu, tetrad-
şili, uciliştea, piatruşka, zakliopce, skameicile, gu-
dokul, kislorodul, zapeatai, tocikî, voskliţatelnaia, 
voprositelnaia, tovarul, neitralitelul, gudokul, ka-
prizul, ceriomuha, kvartira, zontikul, tamojni, meş-
ceanin, raznoobrazie etc.). Dicţionarele fixează zeci 
de cuvinte ruseşti “intraductibile” în limba moldove-
nească din Basarabia, pe care Al.Baldescul, autorul 
dicţionarului bilingv de la 1896, o considera mai 
corectă (“gorazdo pravilinee”) decât limba moldo-
venească din satele regiunii Herson (Transnistria), 
care îi părea o limbă stricată (“isporcennâi iazâk”).

În accepţia sociolingvisticii actuale, o limbă de-
vine limbă standard (normată, renunoscută) atunci 
când are un set de norme care definesc uzul corect, 
când este fixată în gramatici şi dicţionare. Standardi-
zarea limbii moldoveneşti s-a încheiat în anii 1924-
1932 în RASSM, prin elaborarea gramaticilor şi a 
dicţionarelor susţinute de teoria lingvistică a lui L. 
A. Madan. Astfel, sursele ei de cunoaştere ne con-
ving că limba moldovenească nu este o limbă na-
turală, ci una artificială. Considerăm că în mediile 
noastre şcolare ar fi binevenit un curs opţional de 
veritabilă limbă moldovenească, limbă artificială 
dispărută, pentru a trezi în mase sentimentul de con-
ştiinţă lingvistică şi a nu o mai confunda cu limba 
română, sluţind chiar şi Legea supremă a statului.

 
 Lidia CODREANCA

Limba moldovenească – antidot împotriva ignoranţei
Realitatea aşa cum e!

Veaceslav Untilă: “Preşedintele trebuie să reprezinte 
poporul, nu un partid politic”

Există anumite stări şi 
dispoziţii pe care toată lu-
mea le râvneşte, pentru că 
au capacitatea de a stimula 
tonusul vieţii. Una dintre 
ele este starea provocată de 
succes. O singură clipă de 

triumf tămăduieşte ani de suferinţă şi eşec.
Reţete speciale pentru asta nu există. Dacă 

cineva declară că a descoperit cheia succesu-
lui şi vă propune (contra cost) această „cheie”, 
atunci zâmbiţi amabil şi căutaţi-vă de treabă, 
pentru că ceea ce vinde el se cheamă „gogoşi”, 
care nu se potrivesc nici pe departe cu experi-
enţa dumneavoastră personală.

Când geniul tehnic abia inventase automo-
bilul, un cumpărător, după ce a parcurs o anu-
mită distanţă, a rămas cu maşina în mijlocul 
drumului. O mulţime de gruă-cască au tăbărât 
imediat asupra lui cu cele mai năstruşnice pro-
puneri. Unul zicea că trebuie schimbate roţile. 
Altul spunea că nimic nu mişcă fără un motor. 
Ceilalţi vorbeau de frână, de volan, de combus-
tibil şi fiecare, în felul său, avea dreptate, deoa-
rece o maşină, într-adevăr, funcţionează nu pe 
baza unui singur agregat, ci datorită armoniei 
dintre miile de piese care o compun.

Acelaşi lucru se referă şi la tema noastră. A 
şti din ce este compus succesul e doar o jumă-
tate din ce s-ar cuveni, ca să-l obţii. Ghinioniş-
tii, de exemplu, ştiu aproape totul despre suc-
ces, dar mai nimic despre bucuria realizării lui.

Ca să reuşeşti, trebuie să munceşti, să stu-
diezi, să lupţi, să mergi înainte, mereu înain-
te, depăşind lenevia, mizeria, nedreptatea şi 
propriile tale slăbiciuni. Mai ales, acestea! Şi, 
principalul, să nu te opreşti, să nu dai înapoi, 
să nu te mulţumeşti cu victoria zilei curente. 
Succesul trebuie menţinut în fiecare zi!

În mod convenţional, am putea vorbi des-
pre două tipuri de succes:

– unul răsunător şi fastuos, pe care îl do-
bândeşti în faţa lumii, prin aplauze, ca pe o re-
cunoaştere a talentului şi celebrităţii tale;

– şi altul ascuns, necunoscut de nimeni, 
obţinut prin sacrificii, zi de zi, în luptă cu tine 
însuţi, cu neajunsurile tale, cu nimicnicia şi is-
pitele care te ţin în loc.

Ei bine, marele succes (succesul public) 
este de-a dreptul imposibil, dacă nu-l câştigi 
mai întâi pe cel interior (în bătălia pentru ca-
racterul tău).Întărit de caracter, sufletul nostru 
devine o forţă de nestăvilit. Dacă ştii să-ţi for-
mulezi un scop şi dacă nu te limitezi doar să 
visezi la el, atunci intenţia de a realiza ceva 
devine garanţia că vei reuşi.

Ne realizăm nu atât datorită cunoştinţelor 
pe care le căpătăm în şcoală, cât mai ales dato-
rită atitudinii pe care o luăm faţă de problemele 
cotidiene. Dar, întrebaţi-vă, cum procedăm, de 
regulă, la primul eşec al copilului? Îl certăm, îl 
pedepsim, îi dăm peste mâini. Şi ce obţinem? 
Îl facem, prin asta, mai deştept, mai sigur de 
sine? Nici vorbă! Doar îl intimidăm, îi retezăm 
din pofta de a merge înainte.

Pedagogia de succes propune cu totul alt-
ceva. În loc să-l pedepsim şi să-l taxăm cu note 
negative, se recomandă să avem răbdare şi să-l 
încurajăm:

– N-ai reuşit de prima dată? Mai încearcă 
o dată. Apoi încă şi încă o dată, până vei avea 
succes!

Aşa se făuresc treptat viitorii învingători. 
Scopul şcolii nu constă în a-i oferi copilului cât 
mai multe informaţii. Contează să-l pregătim 
ca om, ca personalitate, să-l obişnuim de mic 
să lupte pentru destinul şi succesul său.

Felul cum te prezinţi în ochii altora reflec-
tă valoarea pe care tu însuţi consideri că o ai. 
Dacă vrei să fii tratat ca un rege, trebuie să te 
porţi ca un rege. Noi spunem: pe capul plecat 
sabia nu-l prinde. Dar nu mergem cu fantezia 
mai departe şi nu ne gândim la faptul că pe ca-
pul aplecat nici coroana nu se ţine!

E una dintre marile noastre sincope de 
comportament – teama de a nu greşi, de a nu 
fi condamnaţi de alţii. Eşecul adesea este un 
rezultat al fricii faţă de barierele pe care noi în-
şine le ridicăm în jurul nostru. Ne temem să fa-
cem primul pas, să credem că suntem deştepţi, 
puternici, valoroşi. Se bucură de respect în 
primul rând oamenii care au certitudinea că 
merită respect.

Cândva am cunoscut un tânăr pe care toată 
lumea îl tachina. Eram împreună la doctoran-
tură. Mic de statură, chiricit, cu faţa pistruia-

tă şi lipsită de expresivitate, părea parcă 
făcut anume pentru a fi luat peste picior. 
Sufocat de glumele ce se făceau pe seama 

lui, avea tot dreptul să se ofenseze. El însă nu 
se supăra. Ar fi însemnat să le arate că nu are 
încredere în sine. De aceea răspundea la rău-
tatea lor cu demnitatea unui om superior. Era 
o „poză”. Ştiam asta. În adâncul sufletului său 
ştiam că se dă o mare bătălie pentru a nu le ară-
ta cât suferă. Până la urmă, a fost primul din-
tre colegi care a finisat teza înainte de termen 
şi primul care a publicat o monografie foarte 
apreciată în domeniul respectiv. Aşa a pus ca-
păt o dată pentru totdeauna unei atitudini in-
corecte  şi ofensatoare. Convingerea că meriţi 
mult mai mult de la viaţă îi obligă şi pe alţii să 
preia de la tine această certitudine şi să nu-ţi 
poată refuza respectul pe care ţi-l doreşti.

Prima condiţie a victoriei e să crezi în ea. 
Amintiţi-vă  de îndemnul biblic:

– Bate şi ţi se va deschide! Cere şi ţi se va 
da!

Cu cât mai puţin ceri de la viaţă, cu atât 
mai puţin obţii de la ea.

Fireşte, când vă spun „să cereţi”, nu vă în-
demn să vreţi totul de-a gata. Succesul nu vine 
niciodată de la sine. „Lumea este nu a celor 
care pot, ci a celor care vor”, spunea Goethe, 
dar tot el era convins că reuşita nu este un dar 
divin, ci rezultatul unei munci istovitoare.

Inactivitatea nu duce nicăieri. Cel mai mare 
duşman al succesului e trândăvia. Talentul care 
nu munceşte este depăşit de mediocritatea care 
dă din coate. Munca fără inspiraţie este mai efi-
cientă decât inspiraţia fără de muncă, de aceea 
rare sunt nu şansele de a avea succes, ci per-
soanele care ştiu să profite de ele.

Dacă eşti mulţumit de tine însuţi, dacă faci 
cu plăcere şi cu uşurinţă ceea ce alţii nu pot ob-
ţine decât prin efort, înseamnă că eşti pe calea 
cea bună şi că undeva, la capătul muncii tale, 
te aşteaptă singura recompensă pe care şi-o do-
resc din toată inima oamenii înţelepţi – împă-
carea cu sine.

Să faci mereu ceea ce îţi iese cel mai bine 
– iată adevărata cale spre succes! 

Aurelian SILVESTRU

Succesul
Lecţii de demnitate Îndrăzniţi!

În democraţie, fiecare cetăţean cu drept de vot are 
posibilitatea să-şi exercite influenţa asupra societăţii 
prin votul său. Dacă nu face acest lucru, el acţionează 
iresponsabil, lăsând pe seama altora să hotărască nu nu- nu-nu-
mai destinul său, ci chiar şi soarta poporului său.

Cred că modificarea Constituţiei prin referendum 
este o necesitate.

Orice Constituţie trebuie să reflecte realitatea, or, la 
ora actuală, realitatea demonstrează, conform sondaje- realitatea demonstrează, conform sondaje-realitatea demonstrează, conform sondaje-
lor de opinie, că marea majoritate a populaţiei pledează 
pentru alegerea preşedintelui republicii prin vot direct.

Solon, unul dintre cei şapte faimoşi înţelepţi ai Gre-
ciei antice, spunea:

„I-am eliberat pe toţi. Iar acest fapt 1-am obţinut 
prin puterea legii, dreptul cu puterea îmbinând”. 

Îndrăzniţi să votaţi „Pentru!” la referendum şi 
atunci va domina supremaţia legii!

Ion GOLOVATÂI,
şeful Departamentului oamenilor de afaceri din 

cadrul FDRM
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 Anatol Codru nu e doar o generaţie. El 
întruchipează o epocă întreagă. Cu el am crescut. 
Cu el am încărunţit. De la el am avut ce învăţa. 
Pe el chiar l-am crezut veşnic, precum veşnică 
e piatra, pe care, ca nimeni poate, a cântat-o în 
vers. Dar… uite că şi acest munte a luat calea 
spre ceruri. Cu tot codrul după el. Să freamăte, 
să lumineze şi acolo pentru noi, aşijderea cum a 
fremătat, a luminat aici, pe pământ. A ars omul..., 
a luminat pentru neamul său, pe care atât de mult 
l-a iubit.

 Poet, cineast, artist plastic, filozof, om 
de aleasă cultură, a fost şi rămâne un etalon al 
sincerităţii, cumsecădeniei şi dragostei pentru 
neamul din care face parte, rămâne un prieten al 
tuturor celor îndrăgosti de frumos şi adevăr. Op-
era lui îl reprezintă. Şi… ne-a lăsat-o nouă.

 Domnia sa, academicianul Anatol Codru, 
vorbind, spre exemplu, despre creaţia bunului 
său prieten, academicianul Vasile Micu, a vorbit 
într-un fel despre sine, despre creaţia sa: “Monu-
ment de sinceritate, de simţire şi trăire intensă 
a realităţii şi a existenţei creatorului… poe-
zia se cere citită din perspectiva unui destin 
aparte, afirmat şi împlinit ca entitate artistică, 
cu multă luare-aminte şi la lumina propri-
ilor sale adevăruri şi incertitudini, solemn, în 
picioare, ca la o testamentară spovedanie şi 
revendicare a propriei conştiinţe”.

 Acesta, de fapt, a fost şi rămâne Anatol Co-
dru – cu tot freamătul lumii trăind. 

 Dumnezeu să te aibă în dreapta Sa, părinte 
drag.

 Ionel CĂPIŢĂ

Anatol Codru a fost un om generos şi cumin-
te, care a dăruit Moldovei şi întreg neamului nos-
tru tot ce a avut mai bun, mai sfânt, mai scump. 
Ne-a lăsat drept moştenire o vastă operă pe înţe-
lesul tuturor, din care străbate o mare dragoste de 
oameni, de ţară, de pământul natal, de limba stră-
moşească, de Transnistria natală, unde de multe 
ori era oprit la vamă şi percheziţionat de cei „care 
menţin ordinea” pe acest pământ.

L-am descoperit pe Anatol Codru pe când 
eram în clasa a VII-a, când am citit una dintre 
cărţile sale de versuri, ”Feciori”. Au trecut de 
atunci aproape 40 de ani, dar în sufletul meu se 
mai păstrează amprenta acelor poezii, din care 
străbate vocea lirică a scriitorului. Marele sim-
bol al acestui volum rămâne a fi piatra, simbolul 
care ne uneşte ca neam. Piatra aşezată în straturi 
pe malurile stâncoase ale Nistrului rezistă tutu-
ror vremurilor, aşa precum va rezista şi poporul 
nostru tuturor greutăţilor şi ispitelor. Piatra de sub 
pana lui A. Codru se transformă uşor sub acţiunea 
dălţii în floare de piatră.

 În versurile sale poetul ştie să vorbească şi cu 
piatra, şi cu dalta, şi cu vişinii din preajma casei 
părinteşti, şi cu ţărâna de sub picioare.

 Am mai cunoscut apoi şi celelalte cărţi ale 
scriitorului: „Portret in piatra”, „Piatra de citire”, 
„Îndărătnicia pietrei” s.a.

 Mai târziu am avut ocazia să-l cunosc pe 

Anatol Codru la una dintre activităţile culturale 
dedicate Sărbătorii Naţionale „Limba Noastră”, 
organizată la noi în sat. Alături de Nicolae Dabi-
ja, Ion Vatamanu şi alţi condeieri ai neamului. Era 
tot atât de simplu şi generos, precum îl ştiam din 
versurile sale. Îmi amintesc că, printre altele, scri-
itorul a menţionat: ”Eu nu sunt poetul care scrie 
despre un viitor roz, eu scriu despre piatră, care se 
află îndeajuns prin părţile locului şi poţi ciopli tot 
ce doreşti din ea. Este nevoie doar de foarte mul-
tă răbdare”. Câtă înţelepciune era în aceste vorbe 
ale poetului!

 L-am mai cunoscut pe Anatol Codru şi la alte 
activităţi culturale, organizate în satul vecin de 
peste Nistru, Molovata Nouă. Aici venea în tot 
anul la 28 august de Ziua Hramului – Naşterea 
Maicii Domnului. Altă dată l-am întâlnit la Chi-
şinău, pe Aleea Clasicilor, de Ziua Poeziei. Era 
tot aşa precum îl ştiam: simplu, generos, cuminte, 
talentat, om cu suflet mare.

 Ne e foarte greu în aceste zile, când Anatol 
Codru, omul de cultură, Omul-Domnul a pornit 
pe drumul veşniciei, la strămoşi, să fie mai aproa-
pe de cele sfinte, de oamenii dragi lui, ca Mihai 
Eminescu, Grigore Vieru, Ion Vatamanu, Vasile 
Vasilache, Emil Loteanu, Grigore Grigoriu şi încă 
multe-multe fiinţe scumpe.

 În ziua când am fost copleşită de vestea ple-
cării dintre noi a scriitorului, am organizat în 

Biblioteca publică pentru copii o oră de come-
morare cu genericul „Anatol Codru: un cioplitor 
în piatra de citire”, în cadrul căreia împreună cu 
beneficiarii am recitat şi am citit din poeziile au-
torului, care parcă aievea era printre noi, citind şi 
scriind pe pietrele din stâncile Nistrului.

 Alături de porterul poetului, de lumânările 
aprinse, am expus cărţile sale, din care străbătea 
vocea blândă a lui Anatol Codru: „Primiţi-mă: eu 
sunt cel de demult, / Care transcrie timpul mai 
încoace, / Care pe sine-ntruna se reface / care 
confruntă, dar şi-ndură mult / şi are-o angajare 
la soroace, / şi poartă în fiinţă un tumult. / Eu par-
că din uitare m-aş întoarce, / Eu parcă din durere 
m-am fi rupt.”

 A plecat Anatol Codru dintre noi la cele veş-
nice şi sfinte, dar eu, ca şi mulţi alţi oameni, nu 
pot să vorbesc despre el la timpul trecut. El este 
aproape de noi, de sufletele şi inimile noastre.

„Şi-apoi, piatra, n-am să mor / Nici de dor şi 
nici de soartă, / Căci al vostru, al tuturor / Am să 
fiu cât piatra-n vatră.”

 Păzeşte-l, Doamne, în Împărăţia Ta pe auto-
rul acestor versuri, pe cel mai puternic ca piatra 
stâncilor nistrene, pe scumpul şi dragul nostru 
pământean Anatol Codru!

Vera OXENTE, 
bibliotecară, 

s. Molovata, r. Dubăsari

Iată că şi pietrele au un drum pe pă-
mânt! Şi el duce inevitabil sub mătasea 
ierbii lui… Iar Anatol Codru, o stâncă 
imensă, ancestrală, şi atât de a noastră, 
nu poate fi în altă parte decât la o im-
portantă răscruce de drum, la o vizibilă 
margine a lui. Cumva ca în Ţările Balti-
ce, unde pământul rodeşte şi rodeşte… 
piatră şi iar piatră, iar ţăranii nu fac alta 
decât s-o aducă la capătul ogorului ca 
să se laude, cumva, cu dimensiunile ei! 
Asocierea cu imagini din Ţările Baltice 
nu este întâmplătoare! Ei au pietre din 
belşug, dar nu au o „Piatră de citire”! 
Noi avem o inestimabilă „Piatra de ci-
tite”, dar, din păcate, suntem unde sun-
tem, cu valorile în mijlocul drumului, 
grămădite cumva haotic. Nici tu orga-
nizate în piramidă, nici tu ordonate cu 
ritmicitate de ornament strămoşesc… 
Şi această negospodărire a averii de la 
Dumnezeu ne bate cum e mai bine! Nu 
ştim cine suntem, ce limbă vorbim, ce 
istorie avem, încotro ar trebui să mer-
gem… Iar Ţările Baltice… Şi-au expus 
piatra ca pe „Piatra de citire” şi sunt 
unde sunt! Şi, dacă şi au ei unele regre-
te, mă rog, ca toată lumea, apoi doar pe 
acela că Anatol Codru, acest cântăreţ al 
pietrei, nu s-a născut acolo, la ei!  

O fi şi pietrele, ca şi seminţele, cu-
vinte strămoşeşti ale pământului… Şi 
Anatol Codru le-a cunoscut, le-a citit, 
le-a cules şi le-a iubit sensurile, meta-
forele şi rimele. Şi le-a descifrat pentru 
noi.

…19 august, Teatrul de Operă. 

Anatol Codru ne-a invitat într-un mod 
cu totul original la „ultimul spectacol” 
la al cărui scenariu a gândit pe pat de 
spital… Cortegiul funerar vine de la 
Biserica Sfânta Teodora de la Sihla, 
străjuit de oştenii din Ansamblul Et-
nofolcloric „Ştefan-Vodă”, urmat de 
multă lume îndurerată şi care găseşte 
în Scuarul Operei altă multă lume în-
durerată.  Nicolae Dabija, în deschide-
rea mitingului de doliu, vorbeşte des-
pre „plecarea la Eminescu” a poetului 
„pietrei şi al omeniei”, despre „poezia 
aisberg”, plină de nemoarte şi veşnicie, 
a celuia pe care „mireasa cu numele 
Molovata Nouă” îl va tot aştepta… 
Iau cuvântul Boris Focşa, ministrul 
Culturii, şi Victor Osipov, viceprim-
ministru pentru Integrare Europeană… 
Arcadie Suceveanu, vicepreşedinte al 
Uniunii Scriitorilor, aminteşte de „unul 
dintre cei mai mari poeţi români con-
temporani” care îşi ia rămas-bun de la 
„clipa cea repede ce ni s-a dat – via-
ţa pământească”, despre artistul care 
este „un nume de referinţă în poezie 
şi cinematografie”, despre „un voie-
vod ce ne-a lăsat „Piatra de citire”… 
Mihai Godea, preşedinte al Fracţiunii 
Liberal-democrate din Parlamentul R. 
Moldova, Corina Fusu, preşedinte al 
Comisiei mass-media din Parlamentul 
R. Moldova, aminteşte de anul 2004, 
când regimul de atunci a eliberat preţi-
oşi jurnalişti şi specialişti din Radio şi 
Televiziune, iar Anatol Codru a venit şi 
a ţinut alături de ei nouă zile de grevă 
a foamei…  Tudor Furdui, vicepreşe-
dinte al Academiei de Ştiinţe, Eugen 
Sobor, preşedinte al Uniunii Cineaşti-
lor, acad. Mihail Dolgan în studiul său 
aminteşte că „prin tot ce a creat în film 
şi poezie” poetul Anatol Codru este pă-
truns de „civism şi estetism”, a culti-
vat „frumosul, omenia şi adevărul”, pe 
care le-a slujit cu devotament. Mihai 
Ghimpu, Preşedinte al Parlamentului 
şi Preşedinte interimar al R. Moldova, 
a accentuat că „pleacă dintre noi anu-
me acei care sunt componenţi ai gene-
raţiei de aur, care s-a opus comunismu-
lui şi sovietizării, alături de Gheorghe 
Ghimpu, Alexandru Usatiuc” ş. a. Ele-
va Cezara Elena Polisca de la Liceul 
Teoretic „Cervantes”, Valeriu Sandu, 
primar de la Molovata Nouă, şi Vitalie 
Oprea, directorul gimnaziului din sat, 
mărturisesc despre faptul că „Anatol 
Codru a fost pentru noi un ideal, am 
fost mândri de succesele lui şi el s-a 
mândrit cu noi” că „expoziţia persona-

lă de lucrări de artă plastică este expusă 
la Căminul Cultural, iar gimnaziul din 
sat din 2003 poartă numele poetului 
Anatol Codru”. Cineaştii Boris Movi-
lă şi Dumitru Olărescu amintesc de 
filmul nostru poetic, promovat de Ana-
tol Codru alături de Gheorghe Vodă, de 
Vlad Ioviţă…  Tudor Palladi vorbeşte 
despre „un inegalabil poet” al „ideii de 
noi”, despre „omul logosului”…

La Cimitirul Ortodox Central se 
consumă, într-un fel, actul doi al ul-
timului spectacol de Anatol Codru… 
Ansamblul Etnofolcloric „Tălăncuţa”, 
în frunte cu Andrei Tamazlâcaru, in-
terpretează la limită de lacrimă şi voce 
un bocet ancestral, Tudor Ungureanu 
îşi aminteşte de anii când „Anatol Co-
dru a înveşnicit în filme documentare 
tălăngile, opincile noastre”, a vorbit 
despre ultimul cuvânt lăsat de „bădia” 
Anatol: „oştenii să mă ducă, Osoien-
cele să-mi cânte…”, a amintit că l-a 
rugat pe Anatol Codru să mai aştepte 
cu „căderea stejarilor”, că „mare luptă 
ne aşteaptă în toamnă”, actorul de la 
Naţional Nicolae Darie recită ultimul 
poem codrian, „Parcă aud la Putna toa-
ca”, publicat în „Literatura şi arta” la 
rubrica „Poesis” în chiar ziua înmor-
mântării autorului, unuia dintre ultimii 
„mohicani”, poem preluat şi de alte câ-
teva ziare… Din nou un moment poe-
tic cu Elena Cezara Polisca şi nepoţelul 
poetului, Bogdan Godea… Jurnalistul 
Igor Grosu cu chitara este prezent în  
ultima doleanţă a lui Codru… Părintele 
Ioan Ciuntu aminteşte despre ultimele 
regrete ale celui care a fost Anatol Co-
dru: „…Părinte, nu-mi pot imagina că 
natura, soarele şi lumea asta frumoasă 
cu care am trăit alături se închide… 
Nu-mi pare rău că mor, ci că n-am să 
mai văd minunile lui Dumnezeu…”

Întristate, înlăcrimate şi horboţica 
de la prosoape, şi ornamentele costu-
melor populare ale artiştilor, şi florile 
înjumătăţite cu fire de busuioc… Şi 
natura, şi „minunile lui Dumnezeu”, şi 
lumea, cu care a tot trăit alături şi de 
care-i pare rău să se despartă… Şi toţi 
cei de-l deplâng pe ultimul drum... Şi 
Transnistria cu Basarabia, şi ele parte 
din „plânsul infinit” al neamului româ-
nesc… Şi întreaga Ţară durută şi întris-
tată… Dar care are o „Piatră de citire” 
lăsată de poet pentru noi, poet care a 
simţit până şi durerea străbunei pietre: 
„Am fost piatră şi-a durut”…

Elena TAMAZLÂCARU

Anatol Codru şi „plânsul 
infinit” al pietrei strămoşeşti

Anatol Codru, mai aproape de cele veşnice

CÂNTEC
In memoriam Anatol Codru

Codrule bătrân, îţi scuturi
foile, parc-ar fi fluturi, 
peste nouri, peste luturi. Of!

Frunzelor de mărăcine 
şi ierbii de pe coline
li s-a făcut dor de mine. Of!

Foaie albă de hârtie,
nu am lacrimi cu ce scrie, 
nici slove – de-o poezie. Of!

Iar starostea nu mă iartă:
din lutniţă, şi din piatră
i-aud câinii, cum mă latră! Of!

Şi-am să plec cu ea deseară 
unde frunza nu coboară, 
nici nu-nmugureşte iară. Of!

Ca, în ceasuri de văpaie, 
să mă-ntorc: pe lan cu-o ploaie
şi cu-un vers – pe-un colţ de foaie...

Of!
Nicolae DABIJA

19 august 2010

S-a stins din viaţă un geniu al Metaforei
A încetat să bată inima, în continuă ardere de 

sine, a unui geniu al Metaforei poetice de o extraor-
dinară modernitate şi putere de inovaţie – a poetului 
- academician Anatol Codru. 

În spaţiul dintre Nistru şi Tisa doar un Anatol 
Codru, originar din Transnistria, a putut să concu-
reze cu Nichita Stănescu, cu sorţi de izbândă, în 
construcţia unui univers artistic şi a unui “limbaj 
poiezesc” absolut singulare şi absolut fascinante. 
Foarte multe dintre metaforele, simbolurile şi mi-
turile poeziei lui A.Codru încă urmează să mai fie 
decodate şi gustate estetic de către cititorii atenţi 
ai viitorului – atâta adâncime filozofică şi inefabil 
ontologic conţin în ele, atâta mister metafizic suge-
rează. Şi în opera poetică propriu-zisă, şi în filmele 
documentare de anvergură, şi în publicistica arden-
tă, Anatol Codru a cultivat un civism şi un estetism 
militant, demonstrând magistral teza lui Tudor Via-
nu că metafora măiastră este poezia însăşi, cu cele 
trei componente definitorii ale ei: frumuseţea, ome-
nia şi adevărul, cărora le-a slujit cu devoţiune cinci 
decenii în şir.

Ca reprezentant fidel al generaţiei şaizeciste, 
temeinică şi întemeietoare, Anatol Codru a fost şi 
este un “credincios adept al istoriei”, care “a purtat 
sarcinile impuse cu necesitate de locul pe care îl 
ocupă în înlănţuirea timpurilor” (l-am citat pe Emi-
nescu).

Marea artă a poeţilor remarcabili, observa Luci-
an Blaga, rezidă în iscusinţa lor de a opera cu “cu-
vinte de vrajă”. Anatol Codru a posedat de minune 
această rară artă, a reuşit să logodească în aşa fel 
cuvintele şi imaginile cum foarte puţini dintre con-
temporani au ştiut s-o facă. 

Plăcerea cea mare de a ciopli în neştiutul pietrei 
şi al cuvântului, pentru a le îmblânzi şi “înomeni”, 
pentru a le estetiza şi sacraliza constituie crezul că-
lăuzitor al poetului.

Anume aşa a făcut în cărţile lui de căpătâi: ”În-
dărătnicia pietrei”, “Piatră de citire”, ”Mitul per-
sonal”, ”Întîmplarea mirării”, ”Ruperea din nefi-
inţă”, ”Piatra înşine”.

De la volumul de debut “Nopţi albastre”, apărut 
în 1962, pe când era încă student, colegul şi prietenul 
meu de universitate Anatol Codru m-a făcut să-i în-
drăgesc pentru totdeauna modul său poetic profund 
autentic şi cutezător – reformator, să-i urmăresc şi 
să-i valorizez critic mai toate cărţile ulterioare, să-i 
promovez lirica lui complexă într-o perioadă când 
nu prea era înţeleasă, nici agreată, chiar dacă n-am 
mai izbutit 
s - o 

includ în manualele şcolare ale perioadei. În schimb, 
i-am acordat un loc de cinste în temerara lucrare co-
lectivă “Literatura română postbelică”(1998) şi în 
cunoscutul “Dicţionar general al literaturii româ-
ne” în mai multe volume, editat la Bucureşti.

Totodată, opera poetică a lui Anatol Codru mi-a 
servit, în investigaţiile mele, drept solidă bază ar-
tistică pentru ridicarea şi dezbaterea unor probleme 
teoretico-estetice de importanţă în evoluţia liricii 
contemporane, cum ar fi: contribuţia adusă de poet 
la conturarea orientării metaforico-moderne în li-
teratura de azi, rolul metaforei în transfigurarea ar-
tistică a realităţii şi în crearea unor lumi posibile, 
secunde, problema eului liric şi “autoexprimarea”, 
evoluţia tropului de la parţial la global, transfor-
marea metaforelor obsedante în mituri personale, 
funcţiile estetice şi structuratoare ale metaforei pa-
radoxale, metafora ca principală modalitate subver-
sivă în lupta contra regimului totalitar, complexita-
tea algebrică a gîndirii metaforice ş.a.

Ca mai toţi poeţii mari, Anatol Codru şi-a con-
struit, cu ajutorul metaforelor obsedante, un ori-
ginal şi polifonic mit personal: mitul pietrei, în 
care eul personal se conjugă perfect cu eul social, 
emblematic concretizat prin Ionii şi Mariile Mol-
dovei, precum şi cu alte structuri arhetipale. Am 
putea spune chiar că autorul şi-a durat din piatră şi 
în piatră un fel de “mioriţă” proprie, numai a sa, o 
mioriţă cu semnul nemuririi pe frunte. În concep-
ţia artistică a lui A. Codru, “piatra” ar semnifica: 
duritate şi forţă de rezistenţă, tărie şi îndărătnicie, 
îndrăzneală şi spirit activ, protest camuflat contra 
regimului totalitar, continuitate şi dăinuire, izvor de 
frumuseţi şi bucurii orfice, nesupunere şi eternitate. 
Într-un cuvînt, ”piatra” lui Codru ne învaţă limbajul 
durităţii, dar şi cel al blândeţii şi armoniei.

S-a împlinit, se împlineşte ceea ce autorul şi-a 
prezis uluitor de simplu în complexitatea-i mitolo-
gică în admirabilul poem “Şi va fi atât de simplu…”: 
”Bate frig de la origini, / Cerul scapără polei, /Şi-o 
să-ncep şi eu a ninge/ Peste toţi străbunii mei.(…)/ 
Şi va fi întruna timpul, / Şi de pretutindeni-eu, / Şi 
va fi atât de simplu, / Şi va fi atât de simplu, / Par-
că-a nins cu Dumnezeu!...”

Deşi ne aflăm într-un august sufocant de căl-
duros, astăzi, la stingerea din viaţă a marelui poet 
Anatol Codru, paradoxal lucru, i se face nespus de 
frig întregii poezii româneşti, ni se face nespus de 
frig şi nouă, tuturor reprezentanţilor neamului din 
care a purces rostitorul acestei metafore a metafore-

lor: ”Tot pământul i-o piatră suferindă de 
dor”. Adevărat aşa este: toate adevă-

rurile mari sunt paradoxale în dia-
lectica lor.

Fie-ţi ţărâna uşoară, scumpe 
coleg şi prieten, şi să ne ierţi pe 
acei care ţi-am greşit cu voie 
sau fără voie!

Acad. Mihail DOLGAN

O mare durere
Vă spun Dumneavoastră durerea. Altcuiva nu mai am cui. Atât de mult mă doare plecarea 

domnului Anatol Codru! Cred că nu numai pe mine. Personalităţi ca El nu prea avem.
Când îmi începusem activitatea pedagogică, publicam poezii. Într-o zi îmi vine un răvaş de la 

domnul Anatol Codru. Probabil, era student pe atunci. Dumnealui îmi spune: „Îmi plac multele şi 
frumoasele poezii pe care le scrii”. Cât de multe scriam, nu mai ţin minte.

Când am citit articolul doamnei Raisa Ciobanu, m-am gândit să aflu cu orice preţ unde îl pot 
întâlni pe Anatol. Voiam să-i amintesc trecutul îndepărtat, dar... marţi-seară aud la televizor că a 
plecat.

Ce pierdere extraordinară!
Tamara MAIER, 

s. Micăuţi, Străşeni

 CODRULE, CE AI FĂCUT?

…Că, de când nu ne-am văzut, puţină vreme a trecut. Parcă aşa ne-a fost vorba? 
Nu! Nu demult, pe când ploua fără sfârşit, am fost la tine, erai binedispus, ne-ai 
vorbit despre boala ta, cu speranţa mare că ai medicamente bune şi că te vei trata. 
Am discutat în holul spitalului despre multe, ca într-un club; despre oameni, cinema, 
poezie. Am râs, am polemizat, am stat până târziu şi ne-am despărţit cu gândul că ne 
vom revedea în curând, iar tu iată ce-ai făcut! Dar nu e întotdeauna cum vrea omul. În 
astfel de momente oamenii recurg, la fel, la amintiri.

 Te ţin bine minte când, pe la începutul anilor ’60, ne-am întâlnit pe str. Lenin 
(actualmente bd Ştefan cel Mare) colţ cu Miciurin şi am stat mult de vorbă. Erai mic, 
pirpiriu, negricios, cu un zâmbet de adolescent, dar, totodată, dârz, ambiţios, om cu 
mare demnitate. Te-ai plâns că nu mai poţi suporta atmosfera de persecuţii, tachinări 
şi cicăleli de la editură, unde lucrai în calitate de redactor, şi că vrei să pleci, să-ţi 
îndrepţi spinarea şi să te uiţi la soare. Te-am înţeles, căci şi eu trecusem de câteva ori 
prin aceste furci caudine şi la editură, şi la Studioul „Moldova-Film”.

 Ţi-am spus atunci să vii la studio şi să-ţi încerci norocul la regie. Tu asta aşteptai, 
te-ai bucurat şi aşa ai făcut: te-ai aruncat în această activitate ca un înotător într-un lac 
mare, în care ai înotat apoi, frumos, multe decenii. Abia după două filme documentare 
originale, proaspete – „Bacchus” şi „Trânta” – ai făcut doi ani de cursuri superioare 
de regie la Moscova, împreună cu Petrică Ungureanu, un tânăr dotat, care a avut un 
sfârşit tragic (în drum spre Tiraspol, la filmări, a ars de viu în maşină) şi a cărui moar-
te ai suportat-o cu greu. Ai suferit profund distrugerea studioului de către I. Bodiul, 
primul-secretar al C.C., la începutul anilor ’70, şi expulzarea celor din conducerea 
studioului, ca nişte pui de potârniche. Pentru ce? S-au făcut filme bune.

 După aceea, ai turnat peliculele documentare: „Dimitrie Cantemir”, „Arhitectul 
A.Plămădeală”, „Vasile Alecsandri”, „Nistrul”, încununându-ţi opera cu „Eminescu”, 
de care erai îndrăgostit la culme. 

 Tu şi Vlad Ioviţă, un regizor înnăscut, Vladimir Beşleagă, Petru Soltan, băieţi de 
dincolo de Nistru, nimerind în Basarabia „ocupată de români”, aţi dat peste o mare 
literatură, pictură şi muzică ce alcătuiau o cultură naţională europeană. Şi voi, avizi şi 
flămânzi de frumos, v-aţi potolit setea la ele ca la nişte izvoare cristaline, le-aţi sorbit 
ca nişte însetaţi şi aţi devenit oameni talentaţi, nişte somităţi în domeniu.

 Tu, Anatol, alături de scriitorii Vl. Ioviţă, Gh. Vodă, regizorii Vl. Druck, M. Chis-
trugă şi scenaristul D. Olărescu aţi făcut o cinematografie documentară nouă, poetică, 
naţională, unică în fosta Uniune Sovietică. La fel precum regizorii M. Calic, Em. 
Loteanu şi V. Gagiu au întemeiat cinematografia artistică, toţi împreună aţi dus faima 
Studioului „Moldova-Film” în lume, a unui studio generator de artă cinematografică 
poetică, obţinând numeroase premii la festivaluri unionale şi internaţionale şi înno-
bilând sufletele milioanelor de spectatori de pe glob. Pentru merite şi omenie colegii 
te-au ales preşedintele Uniunii Cineaştilor, savanţii – academician.

În viaţă şi în creaţia ta de poet, te-au însoţit piatra, calul şi femeia. Le-ai cântat cu 
mult talent, dialogând şi polemizând cu marele regizor din tine. Vei rămâne veşnic cu 
noi, ca om de omenie. Iar Dumnezeu să te aibă în paza lui.

Codrule, codruţule, / Ce-ai făcut, drăguţule? / Că de când nu ne-am văzut, /
Puţină vreme a trecut…

 Boris MOVILĂ 

CODRULE, CODRUŢULE, CE-AI FĂCUT, DRĂGUŢULE?...

Pentru Anatol CODRU
 
În zori o să ne-atace trandafirul, 
Treziţi copiii,   spuneţi-le clar
Că a sosit minutul milenar
Să vă spălaţi pe suflete cu har
Şi să înapoiaţi,   golit,   potirul
Ce duce-n Dumnezeu la ora şapte.
Veniţi şi încărcaţi-vă-n priviri
Parfumuri dense amintind psaltiri

Scrise de fluturii ninşi pe cetate
La ora inefabilei jertfiri.
------------------------------------------
În zori o să ne-atace trandafirul, 
Deja ţinteşte sufletu-mi stingher, 
În focul lui m-arunc cu patrafirul
Cusut din fir de stea şi plătesc birul
De-a fi-n miresme îngropat ca-n Cer!

TRAIANUS

Destinul unui artist
La 22 iulie a.c. s-a stins din viaţă, la Moscova, cunoscutul artist plastic 

basarabean MIHAI BEŢIANU. S-a născut la 4 aprilie 1934 într-o familie 
cu mulţi copii din comuna Drepcăuţi, România Mare (în prezent, raionul 
Briceni, R. Moldova). În 1941 a fost evacuat, din Odesa în Siberia, iar în 
1949 – deportat cu întreaga familie în Siberia, de unde, peste mai mulţi ani 
de chinuri insuportabile s-a stabilit, de unul singur, la Alma-Ata, unde a 
studiat pictura, în particular, şi a debutat ca pictor şi ca poet. Din 1967 s-a 
stabilit la Chişinău, unde a avut o expoziţie personală, la sediul Uniunii Ar-
tiştilor Plastici, care s-a încheiat cu uşile rupte din cauza valului de admira-
tori, încât până şi ministrul Culturii de atunci, Leonid Culiuc, a binevoit să 
viziteze expoziţia, cerând, în mod special, să i se prezinte portretul Mariei 
Bieşu, ascuns de către capii UAP... Apreciat înalt de către Glebus Sainciuc, 
Mihail Grecu, Eleonora Romanescu ş.a., devine idolul studenţimii basara-
bene, vizitat la atelier (un adăpost antiaerian de pe Str. Armenească) de că-
tre Evgheni Evtuşenko, în 1974 a fost nevoit să părăsească R.S.S.M. şi să se 
stabilească la Moscova, fără nici o sursă de existenţă. Totuşi, Moscova l-a 
acceptat, până la urmă, a avut câteva expoziţii personale: la redacţia revistei 
„Iunost”, la Academia Timireazev, la Biblioteca, V.I. Lenin.

Despre viaţa şi activitatea artistului răzvrătit s-au produs două filme, 
s-au scris un şir de articole, publicate la Chişinău, Moscova şi Bucureşti. 
Între anii 1991 şi 1992 a creat în judeţul Prahova din România, realizând 
un ciclu de 32 de pânze de format mare, care se află şi în prezent pe te-
ritoriul patriei sale istorice. În ultimii ani a pregătit pentru tipar (Editura 
KUDESNIKI din Moscova) un album (155 de reproduceri color). Moartea 
nemiloasă a întrerupt această activitate a unuia dintre cei mai talentaţi artişti 
originari din Basarabia.

Mihai PREPELIŢĂ, Nicolae GUŢU, Mihai ŢĂRUŞ, Ion COMAN, 
Vasile MALANEŢCHI, Glebus SAINCIUC

La 19 august curent, a plecat în lu-
mea celor drepţi Iuri Grecov, scriitor 
de limbă rusă, membru al Consiliului 
Uniunii Scriitorilor, redactor-şef al re-
vistei Kodrî. Moldova literaturnaia.

Iuri Grecov s-a născut la 16 aprilie 
1938, în oraşul Cahul. În 1954 a ab-
solvit şcoala medie din oraşul natal. 
În acelaşi an se înscrie la Institutul de 
Stat de Biblioteconomie din Lenin-
grad, unde a studiat pe parcursul a trei 
ani. În anii 1957–1970 activează în ca-
litate de corector şi ziarist la diverse 
gazete raionale şi republicane („Zori 
dunăreni” din Cahul, „Tinerimea Mol-
dovei” ş.a.). Din 1970 şi până în pre-
zent a fost redactor şi redactor-şef al 
revistei Kodrî. Moldova literaturnaia.

În decursul a peste patru decenii, 

Iuri Grecov a editat numeroase cărţi 
de proză, eseuri şi publicistică, între 
care: „Spărgătorul de gheaţă la sfâr-
şitul verii”, „De ce cocorii zboară în 
unghiuri”, „Şapte paşi dincolo de ori-
zont”, „Fereastra magică” ş.a.

În anii de renaştere naţională, Iuri 
Grecov s-a aflat în primele rânduri ale 
luptei pentru democratizarea societă-
ţii, pentru recâştigarea valorilor noas-
tre sociale şi naţionale.

Personalitatea sa artistică va per-
sista în cultura noastră, în amintirea 
celor care i-au fost aproape, l-au iubit 
şi apreciat.

Fie-i ţărâna uşoară şi Dumnezeu 
să-l aibă în paza Sa luminată.

Consiliul Uniunii Scriitorilor 
din Moldova

În miresme îngropat...

IURI GRECOV
(1938-2010)
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RAŢIONAMENT
Poetului Aureliu BUSUIOC

Va trebui să mor şi eu cândva, 
Dar nu-nainte de-a-mi lua
Frăţescul bun-rămas
De la prietenii ce o să-i las
Şi nicidecum de la duşmani, 
Nişte golani, 
Pe care nu i-am numărat, 
Dar, ştiu, s-au adunat, 
Cât n-are pene dinapoi păunul;
Ca om deştept, 
Adio de la dânşii o s-aştept, 
Căci ei sunt mulţi, 
Iar eu sunt numai unul.

Octombrie 2009

PURICII
După Jonathan Swift

Văzu, la microscop, un învăţat
Un purice pe-alt purice urcat.

Al doilea puricel
Era pişcat şi el
De-un purice mai mic
Pe care îl pişca
Un purice pitic. 
Piticul îşi avea şi el
pe spate parazitul.
Şi tot aşa…ad infinitum.

INSCRIPŢIE 
(Traducere de pe frontonul Universităţii „W. 

Humboldt” din Berlin)

Mânia, la oamenii cei buni, 
Se naşte moartă. Se topeşte.
O zi dacă domneşte.
La semidocţi ea ţine luni.
Şi-o viaţă-ntreagă la nebuni.
 
CA AZI VĂD FULGII LENEŞI…

Poetului Valeriu GAGIU

Ca azi văd fulgii leneşi cum urcă şi coboară
Pe urbea obosită de-atâtea sărbători, 
Cum mă privesc ironic puţinii trecători, 
Când eu valsez în stradă cu tot ce mă-conjoară.

Înalt, frumos şi tânăr, deşi nu-i primăvară, 
De trupul tău m-aş prinde ca iedera, pân’ sus.
Arată-te, ţi-aş spune ce, sigur, nu le-a spus
Femeilor, la baluri, nici Strauss din vioară.

Dar, iată-te-ntrupată din fulgi şi aşteptare, 
Zidită parcă-anume din neamuri princiare.
Am înclinat genunchiul în faţa ta, ţii minte?

Şi în genunchi rămasei la vârsta care-o am.
Tăcut, mă uit la tine, la anii dinainte: 
Să fii tu oarea-aceea pe care o visam?

Aprilie 2009

PALAT REGAL
Că regele lipseşte, noi n-avem nici o vină.
Nici nu eram pe lume pe când l-au detronat.
Azi brazii, în ninsoare, stau smirna la palat.
Ne iau – căci suntem tineri – drept rege şi regină.
 
Dă-mi voie să trag storul. Vezi, noua dinastie 
De impostori din rame - îmi vine să-i împuşc! –
Ne caută cu ochii, când sânii tăi îi muşc
În dormitorul intim, dat nouă cu chirie.

Dar veşnicia iernii sfârşeşte-n primăvară. 
Se-ntorc la cuib şi regii cu anii – grea povară. 
Şi, fără să ne ceară, le dăm odaia noastră

Şi-ntreg palatu-n care o noapte-am fost stăpâni.
Le confiscăm doar brazii şi iarna din fereastră, 
Să n-ajungem niciodată ca regii de bătrâni.

Ianuarie 2008

Telegramă
Stimate coleg Andrei Strâmbeanu, 
Primiţi sincerele noastre felicitări cu ocazia împlinirii vârstei de 75 de ani.
Prozator, poet, dramaturg, publicist, aţi absolvit Institutul Pedagogic „Ion Creangă”, activând 

în calitate de redactor de carte, traducător, redactor la publicaţiile „Tinerimea Moldovei”, „Cul-
tura”, „Nistru”, apoi la Comitetul de Stat pentru Cinematografie, la Studioul „Moldova-Film”, 
consilier la Direcţia Teatru a Ministerului Culturii.

Fire rebelă, aţi fost mereu în opoziţie cu regimul comunist, atrăgând critici virulente, fiind 
învinuit de naţionalism şi antisovietism.

Cărţile Dumneavoastră, începând cu placheta de debut Fântâna albă, urmată de volumul de 
proză Mireasa, antologia de proză Contrapunct, de dramele Minodora, Armăsarul cu dinţi de 
aur, Consumatorul de onoruri, Oltea, montate la teatrele din republică, de filmul Dansul efemer 
al dragostei, completează patrimoniul nostru cultural.

Vă dorim multă sănătate, inspiraţie, noi realizări literare.
La mulţi ani!

Consiliul Uniunii Scriitorilor din Moldova

Andrei STRÂMBEANU

Limba este mama
Limba noastră este-o mamă, 
Dânsa Patrie se cheamă
Şi în lume n-are seamăn.

Limba noastră e poporul, 
Limba noastră e izvorul
Din care-şi iau copiii zborul.

Limba noastră este-o floare, 
Limba noastră-i şi sudoare
Limba-i tot ce-adânc ne doare.

Limba noastră este viaţă, 
Limba noastră-i o povaţă, 
Doar la venetici li-i greaţă.

Limba noastră-au nins-o anii, 
O urăsc cu foc duşmanii, 
O murmură ţăranii.

Limba noastră-i luptă mare
Pentru neam, pentru hotare, 
Pentru tot ce nu dispare.

Limba noastră e mireasă, 
Dar aici, la noi acasă, 
Este doar cenuşăreasă.

Limba noastră-i zbucium mare, 
Limba noastră-i chin ce doare.
N-o lăsaţi copii, căci moare!

Limba noastră este-o mamă, 
Dânsa Patrie se cheamă
Şi în lume n-are seamăn.

Ion ILICIUC, medic 

Patria
O creangă e un pom, 
Un copil e un om, 
O scânteie e o pară, 
O limbă este-o ţară.

Istoria noastră e un neam, 
Ce fericită sunt că-o am, 

Am săpat cu ea pământul
Care ne-a crescut cuvântul.

Ţara ni-i ca o cetate
Clădită pe foc răcit
De adevăr şi de dreptate:
Ca un copil flămânzit.

Patria – o filă întoarsă, 
De un Iisus anonim
De pe crucea noastră arsă.
Cuvântul ei îl sfinţim.

Zina BIVOL, studentă

NEAM
Cuvinte mari aş vrea să spun
De limba care o rostesc, 
De neamul meu nemuritor, 
De-acest pământ împărătesc.

Căldura inimilor noastre
În orişice cuvânt să fie, 
De auzim o vorbă dulce
S-o şi rostim cu bucurie.

Alina TROFIM, doctorandă

Creşterea limbii 
româneşti sau Limba 
noastră cea română 

În constelaţia cea latină, 
Şi limba noastră-i o regină
Şi-o mamă bună pentru fraţi
La Dunăre şi în Carpaţi.

Iubindu-şi limba şi credinţa, 
Românii şi-au salvat fiinţa;
Loviţi de cruzi invadatori, 
Ajuns-au şi biruitori.

Coresi, cu osârdie mare, 
A dus româna în altare.
Costin, Ureche şi Neculce
Au izvodit în limbă dulce,

Iar Blaju-i primeni nobleţea
Sporindu-i limbii frumuseţea;
A pus foc sacru în cuvânt, 
Ca-n imnul nostru vechi şi sfânt.

În proze, teatru şi poezie, 
Româna-i cuget şi-armonie
La bardul-rege din Mirceşti
Şi-n multe scrieri româneşti.

La Eminescu versul cântă
Şi limba noastră pare sfântă, 
Că neam şi geniu-au conlucrat, 
Puteri măiestre ei i-au dat.

La Creangă, limba povesteşte, 
La Goga, ea se răzvrăteşte, 
La Blaga e mister şi dor
Şi la Arghezi-i blând fior.

Iubire pură-i la Stănescu, 
Duioase gânduri la Sorescu, 
E şi baladă la Doinaş,
Iar la Vieru-i sfânt lăcaş.

Nic. T. MĂLĂU, profesor

Caracterul limbii
De mult am fost, dar şi
acum am prins ceva din naţie
din caracterul limbii:
tu lacrimă
ce te-ai prelins
din înţeles
în neînţeles
cu sângele
ce-ai curs
pe coif sau pe sabie
se poate să te fi smuls
tu să te taie
cineva
atâta vreme cât
te port în pieptul meu
ca pe-o suflare?!

Nina CARAMAN, studentă

Vreau să fiu şi eu cu ţara
În susţinerea lui Mihai Ghimpu

Vreau să fiu şi eu cu ţara
Unde-i Neamul nostru întreg
Unde-i Limba noastră toată
Într-acolo vreau să merg.

Ruşii cum rămân acasă
În ţara lor, prin ocupare
Vreau şi eu ca ţara mea
Să nu aibă la Prut hotare.

Ruşii stau la noi în ţară
Şi ne ţin la ţara lor.
Ruşii sunt cotropitorii,
Iar mie de români mi-i dor.

Când la Prut n-or fi hotare
Vom fi şi noi la noi acasă,
Nu în ţara lor rusească,
Ci-n ţara noastră românească.

Simion MOSCALU, artist plastic, 
Ştefan-Vodă

„Pe ţărână slobozesc lacrimi”
Se dedică lui Grigore Vieru, cântăreţ neîntrecut 

al Limbii Române

Apleacă fruntea, ţară, şi-adună întuneric...
Asupra-ţi pânza haină, cât vreme o să poarte...
Căci azi pământul geme sub litera udată, 
De lacrima în care ochiul tău se-adapă...

Şi-n zare peste culme ecoul grav adună, 
Un bucium al durerii din inima grăbită
La ultima bătaie ce-n versuri ea respiră, 
Rostind Adio viaţă de temeri şi minciună...

Te-ai stins ca felinarul în noaptea-nmărmurită, 
Şi plâns ai fost de ploaia cu haina mării-n spate, 
Tu, geniu, prins în cuiele tăcerii spulberate
De cântul meu bătrân ce strigă să te-ntoarcă...

Icoana minţii tale, sfinţită-n lira firii,
Luceşte-n pana filei când vremea greu ne-apasă,
Căci lumea ta lumină al mersului condei,
Hrăneşte cu povaţă a noastră minte seacă.

Şi dacă anii grei te-ncoronează veşnic, 
Rămâi în tăinuire a noastră nemurire, 
Genunchii mei sărută pământul rugăciunii, 
Şi încălzindu-ţi gândul lira mea română
În eterna-ţi veşnicie...

Când sunetul de vers ţi-va fermeca auzul
Învrednici-va-n tine simţul meu de gând
Atunci să ştii, c-un vânt uşor al filei de hârtie
A tot muncit cu pana, Numindu-te Poet...

Crina POPESCU, elevă

România Mare
Una-mi este ţara, România Mare, 
O fi mare, însă mai avem hotare.
Prutul ne separă curgând printre spini, 
Mamă Românie, ne dai la străini?

Ai pierdut o fiică, dar o poţi găsi
O poţi reîntoarce într-o bună zi, 
E cea mai frumoasă, e şi cea mai mică, 
Dar nu mai contează, vezi de o ridică.

I-a slăbit cuvântul, i-a slăbit puterea, 
Căci rusificată îi şi mângâierea, 

Dar rămas-a suflet, dar rămas-a grai, 
Dar rămas-a portul ce şi tu îl ai.

Neam din neamul nostru fraţi au fost de sânge, 
Fiica ta iubită tare rău mai plânge.
Dulce Basarabie, dulce şi cuminte, 
Ţi-au făcut hotare şi printre morminte.

Oare doar aceasta ne-a fost greutatea
Se întreabă ţara unde e dreptatea?
Căci şi Bucovinei asta i-a lipsit,
Floarea României cea de răsărit.

Mai rabdă, Românie, basmaua-n Prut ţi-o stoarce, 
Căci de-acum trecutul nu-l mai poţi întoarce, 
Crede-n biruinţă, crede în slăvire, 
Crede în întreaga ta „Mare Unire”.

Plâns-a mult poporul, dar se ştie bine, 
După plâns şi râsul cu grăbire vine, 
Au, mă lasă-n pace, de ţi-e drag-o limbă, 
Rosteşte-o cum îţi place, numai n-o fă strâmbă.

Soarta ne e una, totul să-ndurăm, 
Până ne cresc pruncii pe care-i avem.
Ei ne vor cunoaşte, ei ne vor dezbate
Neamul românesc de-aceste păcate.

Ei ne vor pricepe, ei ne vor găsi
Şi la luptă mare se vor întruni, 
Vor găsi cuvântul, vor găsi moşia
Şi vor înţelege: mama-i România!

Tatiana PASCARU, profesoară

Scriu poeţii
Scriu poeţii versul vieţii, 
Versul cel nemuritor, 
Răscolind trecutul vremii 
Şi mergând prin viitor.

Am citit cândva-ntr-o carte, 
Că-ntr-o zi din Cernăuţi 
Se pornise Eminescu 
Înspre Chişinău desculţ.

Se porni pe timp de iarnă, 
Când şi limba ne-ngheţa, 
Când doar numai lângă sobă 
Româneşte se vorbea.

Şi aflând această veste, 
Eu m-am bucurat nespus. 
Dar aş vrea să-ntreb poetul: 
Eminescu a ajuns?

Eugenia FRUNZĂ, 
Ungheni

Toţi ne-am născut din limba 
română!

(inedită)
Am să vă cânt acum povestea mea
Prin gura ăstui menestrel.
Aţi auzit-o, poate, undeva, 
Dar, poate, nu o ştiţi defel.

Sunt geamătul pământului
Şi protestul morţilor, 
Care de atâtea veacuri îngână:
„Voi, cei vii, nu fiţi ingraţi, 
Noi suntem cu toţii fraţi
Şi voi pururi murmuraţi
Limba noastră cea română!”.

Am să vă cânt acum povestea mea
Prin gura ăstui trubadur;
Jur să rostesc doar purul adevăr
Şi să nu mint în faţa voastră, jur:
„Şi în palate, şi la stână –
Toţi ne-am născut din limba română!”.

Ce face azi limba română?
(inedită)

Ce face azi Limba română?
Se ştie: e bine? e grav?
Ce limbă acum e stăpână
Pe plaiul acesta moldav?
În secolul nostru bolnav
Din nou viitorul se-amână
Şi-adesea uităm de Română, 
Şi asta îmi pare mai grav…

Exemplu mereu la-ndemână-i
Destinul umilului sclav, 
Ce-şi uită trecutul său brav
Doar pentru-a-şi păstra căpăţâna…

Ne-ntoarcem în sat şi la stână
Să vorovim în Română…

Steliana GRAMA 

 Respirând ca „Luceafărul”...
(Triptic)

„Zicând Eminescu, rostim Chişinău, 
Rostim Basarabia sfântă...”

Adrian Păunescu
I

Basarabia mea şi a Domniei Noastre 
Nu este şi nu a putut ca să fie 
Un ostrov, o insulă, un mal singuratic, 
Ci o prea mult dumnezeiască poezie. 
Copăcenii vorbit-au permanent româneşte 
Dincolo de orice îngheţate Siberii: 
Graţie şi unui Bărbat ca Păunescu
Limba lui Mihai o-ngână-n visu-i Terra.
Mulţi plămădesc amintiri fără sens şi număr… 
Poetul nostru nu poate să fie ca alţii. 
...Cum poţi, Adriane, ani în şir să ne uimeşti 
Cu a „Luceafărului” sacră respiraţie?

II
Dacă Grigore de la Pererita Prutului 
Este „un adevărat poet eminescian”*, 
Aceasta înseamnă că verbele-i sunt cunoscute 
Şi de vulcanul cu nume prea simplu: Adrian.
Cu poezia nu face să începi vreo ceartă, 
Chiar dacă te aplaudă şi frunzele tăcute. 
În sus zboară o românească rugă: „Ne iartă, 
Noi nu vom uita ce ne-a spus deunezi trecutul...”

III
Zice Adrian, vorbind în poezii ca salcia, 
Că doar copiii pot niţel şi să încărunţească, 
Iar părinţii noştri de la Eminescu încoace 
Caută alte jocuri, dar tot cu lege creştinească.

Gheorghe CIOCOI

* Adrian Păunescu („Contemporanul”, 10 martie 1989)

Cîntare limbii române
Scăldată fără milă în chin şi umilinţă 
De cei ce nu ştiu de groază şi nici de pocăinţă, 
Tu eşti a noastră mamă şi raza de lumină! 
Căci am băut odată din cupa nedreptăţii 
Şi acelaşi vînt ne-a dus pe drumurile vieţii -
O soartă unică am avut cu Patria română.

Spini ţi-au pus pe frunte în loc de cununi de raze 
Acei duşmani veniţi din depărtate oaze, 
Crezînd că în mocirlă te vor putea-neca. 
De multe ori ţi-au scris pedeapsa capitală, 
Venin în loc de miere, blestem în loc de fală, 
Ţi-au proorocit că-n veci în beznă vei cădea.

Şi biciul mîinii aspre simţitu-1-am şi noi, 
Căci una ni-este soarta şi-n griji, şi în nevoi -
De-ar fi, chiar şi-n infern pe tine te-om urma! 
Dar prea am fost crezuţi umili şi fără nume, 
Devreme au serbat că ne-au şters din lume. 
Acum veni momentul dreptatea de-a o chema!

Din lanţ făcut-am spade şi din cătuşe zale, 
Cu foc în ochi zdrobirăm toţi duşmanii din cale
Şi-un chiot de victorie se înălţă măreţ. 
Te-am readus stăpînă pe plaiurile natale, 
Slăvită-n veci să fii cu cînturile tale, 
Limbă românească, tezaur fără preţ!

Elena RĂŢOI, studentă

Prin limbă ne păstrăm 
ca neam fiinţa

Prin limbă ne păstrăm ca neam fiinţa, 
Prin ea ne recunoaşte-o lume-ntreagă, 
În faţa cărei ne-apărăm voinţa
Cea sacră, ce de Patrie ne leagă.

Savanţii filologi, secole-ngenuncheaţi, 
Făr-a râvni cumva cununi de laur, 
Au trudit, de-avânt entuziasmaţi, 
În ocna limbii noastre cea de aur!

Lingviştii patrioţi şi ne-nfricaţi
Ş-un pom, care şi iarna lăstăreşte
Viguros, că dulcea limbă-ntinereşte
Pe-ntinsul dintre Mare şi Carpaţi.

Iar neodihna lor tot mai departe, 
Ca o fereastră-n larg o să rămână...
Prin ea priveşte-a pururi spre nemoarte
Ne-nfrânta limba noastră cea română!

Pe la-nceput de-al şaselea deceniu.
Când limba ne era pe mâini de farisei, 
Ne aminteşte-ntr-un discurs Coşeriu, 
„Munţii s-au clătinat în apărarea ei!”

George MAZILU, 
s. Goteşti, r-nul Cantemir

SECETĂ
Prietenului meu Ion Panfili

Plouă.
Plouă tare.
Plouă doar pe mare.
Fulgeră de te orbeşte.
Tună de te asurzeşte.
Val cu val se îmbrânceşte
între maluri să încapă.
Iar potopul nu mai trece.
Peştii, ca să nu se-nece, 
se ascund sub apă. 

O perdea lichidă
curge peste spaţii.
Oare şi pe mare
pot fi inundaţii?

Seceta, înspăimântată, 
pentru a scăpa de zloată, 
fuge de pe largul mării, 
pe ogorul ţării.

Vitele nu au ce paşte.
Laptele-a secat.
Oamenii, 
ca nişte moaşte, 
cheamă ploaia pe uscat.

În zadar agonizează
dânşii pe liman.
Radioul prognozează
ploi pe ocean. 

11.05. 2010Desen: Tudor Jebeleanu

TRECEA…
În memoria prietenului meu Pavel Sabin

Trecea ca umbra unui gând curat 
Din scrierile vechi sanscrite, 
Eminescian cu pas îngândurat, 
Luceafăr peste lumi grăbite.

Trecea neînsoţit nicicând
Decât de dulcea-i sihăstrie, 
Iar noi, gălăgioşi, la masă stând, 
Uitam să-i punem farfurie.

Trecea prin noi, lumină şi izvor
De strămoşească-nţelepciune. 
Şi ne-a făcut şi sclavii unui dor
Ce, prin tăceri, atâtea spune.

Iulie 2008

Basarabeni cu Tricoloru-n frunte
Ce-aţi proclamat regină limba noastră, 
Făcurăţi pe vecini să se încrunte, 
Dar v-aţi impus vorbirea cea măiastră!

Româna limbă iar răsună dulce 
Din Prut la Nistru, ca odinioară, 
Ruseasca o să plece să se culce, 
Căci graiul cel latin stăpân e-n ţară!

I-aţi aruncat în lada cu gunoaie
Corsetul care mult îl sufocase, 
Azi limba-i re-mbrăcată-n mândre straie
De litere latine luminoase...

Cinstire vouă, nobili fraţi de sânge, 
Cinstire vouă, viţă de Muşatini!
Chiar dacă-n România uneori se plânge, 
I-aţi dat speranţe greu să le mai clatini.

Când Ţara Mamă va-nflori din muguri, 
Veţi reveni la Ea, căci vă aşteaptă;
Tu, Basarabie-ncărcată de belşuguri, 
Vei fi a României parte dreaptă!

Iar Patria, cu braţele întinse, 
Îşi va primi cu drag răpita Fiică, 
Şi-n Horele Unirii-atunci încinse
Toţi se vor prinde liberi, fără frică.

Voi, Moldoveni, cu Tricoloru-n frunte, 
Voi, fraţii celor ce-conjur Carpaţii, 
Veniţi să facem peste Prut o punte, 
Să vad-o lumea-ntreagă ce pot fraţii!

Vom fi-mpreună pentru veşnicie
Şi nici o forţă n-o să ne separe, 
Pe hărţi repunem vechea Românie, 
Căci proclamăm pe veci UNIREA MARE!

Cristian Petru Balan, 
Chicago, Glen Ellyn, SUA

P.S.: Iubite Domnule Nicolae Dabija, 
Încă din avionul Bucureşti-New York, 

m-am apucat să vă citesc „Tema pentru acasă” 
şi, timp de peste opt ore, cât a durat drumul de 
întoarcere în America, nu am putut lăsa roma-
nul din mână. L-am citit cu drag şi emoţie, tre-
zindu-mă că nu mai sunt deasupra oceanului, 
ci undeva la Kolâma, alături de Mihai Ulmu şi 
Maria Răzeşu, după gardurile de sârmă ghim-
pată... Unele pasaje le-am citit şi recitit cu ochii 
umeziţi, suferind împreună cu eroii lui, pe care 
cred că puteam să-i pipăi cu mâna. Felicitări 
călduroase pentru această capodoperă litera-
ră, în faţa căreia multe premii Nobel pălesc!

 Pe cartea Dv. mi-aţi consemnat un auto-
graf-îndemn care sună cam aşa: „Pentru Cris-
tian Petru Balan, care nu-şi uită rădăcinile, să nu 
uite Basarabia, cu dor şi drag, Nicolae Dabija.” 
(Am remarcat că numele de familie, Dabija, 
atunci când îl folosiţi în semnătură, se încheie 
cu un „r”, pe care sunt sigur ca l-aţi asociat cu 
numele naţiunii noastre, altfel spus – Nicolae 
Dabija – romanul. Impresionant!)

 Pentru a vă dovedi că am pus deja în prac-
tică acest îndemn, vă trimit un poem despre 
Basarabia, pe care am vizitat-o numai o singu-
ră dată, în 1971, pe când se afla sub ocupaţie 
sovietică. De atunci ştiu că s-au schimbat mul-
te şi, de aceea, promit să o revizitez împreună 
cu prietenul meu ploieştean, prof. Nicu Boaru.

Închei dorindu-vă să trăiţi cu sănătate mul-
ţi ani fericiţi, alături de cei dragi, şi să lăsaţi 
în urmă mii de pagini luminoase, puternice şi 
roditoare, cu care să înnobilaţi în continuare 
sufletele milioanelor de români (şi nu numai) 
de pretutindeni. 

 God bless you!
C.P.B

Basarabeni, cu Tricoloru-n frunte... 

„Limba noastră-i limbă sfântă...” Alexei Mateevici
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Miracole în august
Limba noastră cea română, Independenţa sunt cele mai mari daruri din această 

lună sfântă. Ca o perlă se înscrie în context fenomenul Ion Ungureanu, regizor, actor, 
ex-ministru al Culturii şi Cultelor, maestru emerit al artei din Federaţia Rusă, artist 

al poporului din RM, Laureat al Premiului Naţional, 
al Premiul „Intervidenie” (Bulgaria), cetăţean de 
onoare al raionului Căuşeni. Am urmărit cu atenţie 
toate felicitările şi dedicaţiile alese şi sincere pu-
blicate în „LA”. Mai puţin ori deloc, nu s-a spus că 
maestrul este şi om politic. Prin vocea-i tremurătoa-
re, logica şi forţa de convingere se aseamănă cu P. 
Carp, neîntrecut orator parlamentar din toate timpu-
rile la români. Consătenii de la Opaci îl au mereu în 
memorie. Aici e în perspectivă de inaugurare mu-
zeul „Ion Ungureanu”, în cadrul Proiectului cultu-
ral turistic internaţional „V. Harnaj”. Zaimul oferă 
clădirea şcolii în care au învăţat A. Mateevici, P. 
Cărare, V. Cijevchi, I. Ungureanu. În general, plaiul 
căuşenean a dat naţiunii multe şi distinse persona-
lităţi în diverse domenii, în primul rând în cultură.

…Deunezi, am intrat la maestru cu flori şi fructe 
din Zaim. Era trist, dar cu speranţe ca de obicei. 

Îşi aminteşte cu duioşie de 
Zaim, când venea la întâlniri, 
cu sala arhiplină, împreună 
cu colegul şi prietenul său 
Gh. Ghidirim. „Parcă suntem 
Don Quijote şi Sancho Pan-
za”, glumea. Reproducem o 
expresie a sa, ce mi s-a înti-
părit îndeosebi: „Arta se naş-
te prin constrângere şi piere 
prin libertate!”. Să le îmbi-
năm reciproc.

Mulţi ani, maestre! Mai 
treceţi pe la Zaimul copilăriei 
şi amintirilor. Noi vă iubim! 
Vă aşteptăm!

A. BENU, V. ADRIAN, Gh. TAUREANU, 
N. TOCAN, N. MUNTEANU, T. CĂRARE, N. CERNENCO, T. STAMATI ş.a.

Primele menţiuni documentare despre ctitorirea 
Mănăstirii Căpriana cu hramul Adormirea Maicii Dom-
nului sunt două documente de pe timpul domniei lui 
Alexandru cel Bun: cel dintâi, de la 1420, se referă in-
direct la „Poiana lui Chiprian” din codrii seculari ai 
ţinutului Lăpuşna, şi direct – la mănăstirea unde era 
egumen Chiprian. Cel de-al doilea hrisov, datat cu 10 
februarie 1429, mărturiseşte că Mănăstirea Căpriana 
a fost ctitoria unor răzeşi şi boieri din Mereni, a că-
rei  căpetenie era fruntaşul Merea, fratele egumenului 
Chiprian, tatăl boierului Bratu şi socrul voievodului 
Moldovei Alexandru cel Bun, căsătorit cu Marena, fii-
ca lui Merea, cel care, împreună cu cinci sate, prisacă 
şi alte bunuri materiale, îi făcea drept dar de nuntă şi 
Căpriana de la izvoarele Vişnevăţului (Işnovăţului)… 
1429, aşadar, devine un an de cotitură pentru acest lo-
caş sfânt. Acordându-i rangul de mănăstire domneas-
că, Alexandru cel Bun, unul dintre cei mai străluciţi 
domnitori Muşatini, rânduia printr-un uric domnesc 
un nou statut. Pe lângă faptul că a emis documentul, 
evlaviosul voievod nu numai că a sporit privilegiile 
sfântului locaş, a lărgit posibilităţile lui de dezvolta-
re, ci s-a îngrijit şi de reconstruirea bisericii de lemn 
de la Căpriana, devenind, astfel, ctitorul principal al 
mănăstirii.

Egumenul Chiprian, între timp, pe lângă prodigi-
oasa-i activitate duhovnicească, se manifestă şi ca un 
mare cărturar: scoate la lumină un text hagiografic în 
manuscris slavon, care se numea „Viaţa sfântului Var-
var”, al cărui început include un stih de laudă lui Varvar, 
prin aceasta dăruind culturii noastre naţionale pe unul 
dintre primii ei versificatori culţi. Chiprian, presupun 
unui savanţi, ar fi fost, la începuturi, unul dintre mem-
brii activi ai „cercului de cărturari din jurul domnului” 
– Academia Domnească a lui Alexandru cel Bun, des-
pre care ne relatează Gheorghe Asachi, precum că ar fi 
fiinţat în Moldova după 1400.

Ca moştenitor al Mănăstirii Căpriana (1470, la do-
rinţa Chiajnei, fiica doamnei Marena şi a lui Alexandru 
cel Bun), Ştefan cel Mare, cu binecuvântarea mitropo-
litului Teoctist, semnează două urice prin care Mănăsti-
rea Căpriana, după obiceiurile vremurilor de atunci, era 
închinată Mănăstirii Neamţ.

Renovând sfântul locaş cu hramul Adormirea Mai-
cii Domnului, zidit de către bunicul său, Alexandru cel 
Bun, Marele Voievod şi-a legat pentru totdeauna nume-
le de Mănăstirea Căpriana, de unde şi pornesc multiple 
şi diverse legende.

De la începutul secolului al XVI-lea, motivată, 
poate, de distanţa mare dintre Căpriana şi Neamţ, dar 
posibil şi din alte motive, Căpriana redevine mănăstire 
domnească independentă, statut căruia îi sublinia încă 
şi încă o dată prestigiul pe care-l avea prin părţile de 
răsărit ale Ţării Moldovei.

Petru Rareş, conform unor surse istorice scrise, a re-
făcut, în a doua sa domnie, Biserica Adormirea Maicii 
Domnului de la Mănăstirea Căpriana. Grigore Ureche, 
de exemplu, menţiona în cronica sa următoarele: „Dacă 
se întoarse Petru-Vodă de la Ţara Ungurească […] de 
la Căpriana mănăstirea au lucrat, încât alte lucruri bune 
multe se află făcute de dânsul…”

Domnitorul semnează mai multe „ispisoace” pentru 
mănăstirea ctitorită, înzestrând-o cu câteva moşii noi. 
Printre daniile voievodului Petru Rareş se enumeră şi o 
evanghelie cu inscripţia sa din 1545.

Alexandru Lăpuşneanu, un alt vrednic urmaş al 
Muşatinilor, dar şi ca domnitor descins din partea locu-
lui, în anii 1552-1561, tutelează Mănăstirea Căpriana. 

Astfel, la 1559 prin uric domnesc întăreşte în stăpâni-
rea mănăstirii „alte douăsprezece sate vii şi la Cotnari”, 
Căpriana devenind un mare proprietar funciar. Apropo, 
tot la acea vreme în fruntea chinoviei căpriene se află 

egumenul Eftimie, cel de va nota pe file istoria pe care 
o intitulează sugestiv Memorie a umanităţii, unde sunt 
consemnate evenimentele de la 1541 (a doua domnie a 
lui Petru Rareş) şi până la 1554, an când Lăpuşneanu 
înalţă ctitoria de la Slatina. Mai mult decât atât, egu-
menului Eftimie Alexandru-Vodă îi încredinţa şi unele 
misiuni diplomatice. 

Sfârşitul veacului XVI este perioada unui început 
de declin în viaţa materială şi spirituală a Căprianei: 
cazacii, tătarii, turcii nu o singură dată au devastat, in-
cendiat şi prădat mănăstirea. 

Pe parcursul anilor 1698-1813, ctitoria domnească 
din codrii Lăpuşnei este închinată Mănăstirii Zogra-
fu (Grecia) sau, altfel spus, locurilor sfinte din Athos. 
Hrisovul de închinare a fost semnat (1698) de către 
domnitorul Antioh Cantemir, care aducea următorul ar-
gument: „Io, Antioh Cantemir Voievod…, împreună cu 
cei patru ierarhi ai Moldovei, chir Sava al Sucevei, Mi-
sail al Romanului, Laurenţiu al Rădăuţilor, Varlaam al 
Huşilor, cu sfatul boierilor mari şi mici, cercetat-am şi 
sfătuitu-m-am dacă nu se cuvine să lăsăm această sfân-
tă Mănăstirea Căpriana… sfântului locaş Zografu…”

Formal, de fapt, mănăstirea continuă a rămâne mol-
dovenească, şi, în fine, cu călugării în majoritatea lor 
români, însă administraţia e trimisă de la Zografu, iar 
veniturile ei sunt expediate regulat Sf. Munte. Peste o 
perioadă scurtă de timp sunt trimişi/aduşi tot mai mulţi 
călugări greci şi bulgari.

Mai că uitată de către domnitori, Mănăstirea Căpri-
ana este amintită abia pe la 1724 într-o gramată a dom-
nitorului fanariot Mihai Racoviţă şi într-o alta, de-a lui 
Mihai Ghica-Voievod, în 1754.

Zografu de la Athos a administrat Mănăstirea Că-
priana până în 1813, an când mitropolitul Moldovei, 
Gavriil Bănulescu-Bodoni, i se adresează Sinodului 
Bisericii Ruse cu propunerea de a transforma acest im-
portant aşezământ de cultură în reşedinţă episcopală. 
Concomitent încep lucrări de reconstrucţie, refăcând 
din temelie vechea biserică Adormirea Maicii Domnu-
lui, care a avut de suferit destul de mult din cauza, nu 
în ultimul rând, a unui cutremur de pământ. (Venim cu 
precizarea că în această nouă ctitorie de la Căpriana, 

la data de 30 martie 1821, avea să fie înmormântat mi-
tropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni.) Până atunci însă, 
în ziua de 21 iunie 1818 mitropolitul Gravriil hotărăşte 
să înceapă zidirea, la Căpriana, a noii biserici Sfântul 

Gheorghe, rezidită, deja la 1903, 
de către egumenul Teofilact.

La Căpriana, susţin cercetă-
tori, mitropolitul Bănulescu-Bo-
doni a elaborat un şir de lucrări 
cu un pronunţat caracter teologic 
şi didactic, apărute la tipografia 
exarhicească din Chişinău. 

Ţarul rus, Nicolae I, printr-un 
ucaz din 6 martie 1837, în urma 
demersurilor insistente ale călu-
gărilor de la Zografu, restituie 
Căpriana, cu toate moşiile, sus-
amintitului locaş. Ţinem să preci-
zăm/amintim că vechile hrisoave 
şi gramate ale Mănăstirii Căpria-
na ce purtau semnăturile şi pece-
ţile domnitorilor noştri, inclusiv 
cea de la 1429 a lui Alexandru cel 
Bun, se păstrează şi azi în arhiva 
Zografului.

În 1840 este finisată construc-
ţia Bisericii Sfântul Nicolae, a treia din complexul arhi-
tectural al Mănăstirii Căpriana.

La 19 martie 1873 toate bisericile şi mănăstirile din 
Basarabia, cu toate bogăţiile lor, vor trece sub suprave-
gherea Ministerului de Externe al Rusiei.

Spre finele secolului al XIX-lea mănăstirea era pro-
prietara a 23 de moşii, care se întindeau pe o suprafaţă 
de circa 50 de mii de desetine de pământ.

Perioada de glorie a Mănăstirii Căpriana a reînvi-
at în 1818, când locaşul a revenit la vechile sale tradi-
ţii, devenind una dintre cele mai strălucitoare bijuterii 
spirituale din acest mioritic, dar şi cel mai pătimit colţ 
de ţară. Biblioteca este refăcută şi completată cu cărţi 
româneşti. Mănăstirea devine un adevărat azil pentru 
credincioşii refugiaţi şi orfani, loc de pelerinaj şi închi-
nare.

La 1918 este ales, după 1837, primul stareţ român, 
protosinghelul Gerontie, iar în anul 1924 la Mănăstirea 
Căpriana şi-a desfăşurat lucrările Congresul Stareţilor 
Mănăstirilor din toată România.

Vijeliile şi vitregiile timpurilor bolşevice/sovietice 
n-au cruţat locaşul monastic de la Căpriana, unde a fost 
amenajat un spital pentru bolnavii de tuberculoză.

Mănăstirea, oricum, a devenit un simbol al creşti-
nătăţii româneşti de dincoace de Prut. „Clopotele de la 
Căpriana au întruchipat înseşi speranţele Basarabiei…” 
(Nestor Vornicescu). Mănăstirea Căpriana „ne-a ajutat, 
pe cei ce trăim în stânga Nistrului, să ne păstrăm conşti-
inţa de creştin şi de român…” (Nicolae Fuştei).

Vara anului 1987 este perioada când încep lucrările 
de restaurare a complexului monastic, care mai con-
tinuă şi astăzi, iar din 1 februarie 1989 mănăstirea îşi 
reia activitatea. Peste şapte luni se redeschid cursurile 
de doi ani, menite a pregăti slujitorii pentru parohiile 
moldave/basarabene.

Actualmente, după o judicioasă premoniţie a poetu-
lui-academician Nicolae Dabija, Căpriana a devenit „o 
Putnă a Basarabiei”.

Viorica DOBÂNDĂ, 
directorul Liceului Profesional Nr. 1 din Chişi-

nău, istoric

Mănăstirea Căpriana: rânduită prin uric 
domnesc de către Alexandru cel Bun

(590 de ani de la atestarea documentară a Mănăstirii Căpriana, 
ctitorie a lui Alexandru cel Bun şi a urmaşilor săi Muşatini)

Anton Port, 
omul care vede cu sufletul

Anton Port, meşter popular din satul Popeasca, raionul Ştefan-Vodă, cio-
pleşte în lemn. Minunatele lucrări, pline de viaţă şi de sensul existenţei noastre 

perene, au culminat, am 
spune, cu măiastra poezie 
„Limba noastră” de Ale-
xe Mateevici, pe care ne-
întrecutul meşter nu doar 
a ilustrat-o, ci chiar a cio-
plit-o în lemn. Mai mult 
decât atât, el a sculptat în 
lemn, dându-i viaţă, în-
săşi inima poeziei! Semn 
că nu doar a simţit-o, ci 
chiar a văzut-o! A văzut-
o cu ochii sufletului său 
plin de har dumnezeiesc, 
şi ne-a făcut şi pe noi s-o 
vedem în toată splendoa-
rea-i divină.

Grigore VIERU
TATSEAREA ALI DADI 

(Tăcerea mamei) 
Tâcutâ
Eshtsâ,vrutâ dadâ-a mea,
Tâcutâ.

Ca gâirushu
Ti tsi nhamâ,deshamâ,
Ca gâirushu.

Ca frândzâ
Cându s-dutsi la cosâ-i
Ca frândzâ

Ca yarbâ
Candu shadi la masâ,
Ca yarbâ.

Ca steaua 
La moarâ cându s-dutsi
Ca steauâ.

Ca cheatrâ
Candu amintirli sh-li adutsi 
Ca cheatrâ.    

Adrian PĂUNEACU
VIDEAREA DI PI 

AST~NGUL MEAL 
(Vedere de pe malul stâng)

Di aoa, din  statsiunile hâmanjli 
climateritsi 

Shidzui pi astângul meal a  inuslui
 nimardzinat,

Ta s-tsâ-u pitrec aestâ scrisoari, hiljlu 
a mel,

Di  iu lipseashti s-anchiseshtsâ. 
Di prota ahât:

Voi loats-u di la ahurhitlu!
Macar atsea s-hibâ shi di la vârâ obiect,
Macar atsea s-hiba di  anvirinari,
Macar atsea s-hibâ di absurdul – 

fârâ sens.
Hiljlu-a mel,nihârsitlu-a mel –

Ficiorlu a mel di taxirâtsli bâtut,
Ficiorlu a mel,
Ahât di  idyiu ca tuts alantsa ficiori 

n-lumi,

Loats-u vrearea-al tati,di la ahurhit.  

Nicolae DABIJA
KLETVA

(Blestem)

Ti blastim s-arâmnj tsi ma 
                            mushatâ -
cum easti zulia al dumidza pi mini
câ shtiu cându esh shi cându
                          intsrâ n-casâ -
shi nu altu vârâ s-ti va ma . . .
                         Ma mashi eo!
Zulia pi yarbâ,shi zulia pi vimtu,
zulia pi  raza tsi s-ascuturâ 

di pi steauâ
shi leagâ tserurili di loc –
ti blastim s-armânj
                         a mea –
Shi tu chirolu tsi treatsi shi tsi yini
pi tini atsea cum alta nu – i sum 
                        soare
s-mi vrei – ti  b l a s t i m – 
        fârâdialtu mash mini s-mi vrei

      shi di atsel blâstem s-nu-ai
                         ascâpari.

Iulian FILIP
DI TSI MI DOARI INIMA

(De ce mă doare inima)

Domnul Dumidzâ
s-ascumsi tu ocljul – a mel 
shi mi baga s-ved

partea mushatâ
a lumiljei,
a lucrilor.
Sh-maca am niscântsa oclji –
Tu cari s-ancuibâ
Pit yali shi ma nclo
Shi di aclo
Sh-tsi ma prota 
s-mutrescu? 
 
Domnul Dumidzâ
Sari ascumta 
Tu una ureaclji di a mea
Shi mi antreabâ
s-avdu
mash lucarli mushati.
Ma eo am una ureaclji. . . 

Domnul Dumidzâ
s-ascumsi tu inima-a mea,
ma inima nu easti mash una
shi alta cari.
Ea sh-fatsi loc ningâ domnul
Angisându-lu,
s-armâna inima-a mea. . . 

Claudia PARTOLE
LU AVDU SUFLITLU-A T~L 

C~NDU  MI CLJEAM~
(Sufletul tău când mă strigă-l aud)

Lu avdu suflitlu-a tâl cându mi cljeamâ
Cântic easti di un condor.
O,dumidzalim!

Ahât di ahânda ânj ciuciurâ
Lândzidi zboarâ di dor. . .

Ploaia pi firida pit cari mutrescu 
Suntu chicuti di tants tu extaz.
Timta i sh-unâ lacarma-a suratiljei  
Tu apili di pi prosuplu.

Suflitlu a mel i dishclis ti tini – 
Intrâ,cu ciudusits shi chischinj oclji!
Cu ploaea cu yisili shi cu lunjinâ. . . . 

Traduceri în aromână de 
VANGHEA MIHANJ STERYU

Vanghea Mihanj Steryu este scriitoare, 
traducătoare şi pictoriţă aromână. Este Preşedinte al 
Societăţii Scriitorilor şi Artiştilor Aromâni din Mace-
donia – Skopje. Scrie poezii din 1975 şi i-au apărut 
45 de cărţi de versuri, proză, romane, piese, cântece 
pentru copii şi maturi.

A tradus în aromână peste 22 de cărţi din mulţi 
autori ai lumii, inclusiv basarabene.

Este redactor la mai multe reviste, cum ar fi: „Ar-
manj Machidunits”, „Armana Machedona”, revistele 
pentru copii „Randurica”, „Fenix”, colaborează la 
mai multe reviste şi ziare din România, Albania, Ser-
bia ş. a.

Este laureată a 26 de premii naţionale şi internaţionale, fiind recunoscută de mai multe 
asociaţii de cultură din lume. Este prima aromâncă ce a fondat: Societatea Femeilor Aro-
mânce din Macedonia, 1994; Societatea Scriitorilor şi Artiştilor Aromâni din Macedonia, 
1999; a iniţiat „Zilele Culturii Aromânilor din Macedonia” (ediţiile 2000-2005), Skopje, 
Macedonia; a organizat Simpozioane de Literatură şi Cultură (2000-2005), Macedonia; 
stă la leagănul Festivalului Internaţional de Poezie Aromână „Constantin Belimace” 
(2000-2004).

27 august 1991. Marea Adunare Naţională
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Manualul „Ecologie acvatică” este adresat 
studenţilor de la facultăţile de ecologie, protec-
ţia mediului, biomedicină, biologie, metrologie, 
ştiinţe agricole, geografie, cadrelor didactice din 
învăţământul preuniversitar şi univer-
sitar de la specialităţile indicate, pre-
cum şi tuturor celor interesaţi. 

În baza unei experienţe bogate, 
autorul analizează structurile ecosis-
temului acvatic ca structuri funcţio-
nale, în care factorii fizico-chimici 
condiţionează organizarea structurilor 
şi a funcţiilor populaţiilor de plante şi 
animale, iar acestea, la rândul lor, in-
fluenţează evoluţia factorilor de me-
diu. 

În baza unui bogat material bibli-
ografic, fundamentat pe îndelungata 
experienţă de cercetare a autorului în 
aceste domenii (de peste 40 de ani), 
manualul descrie evoluţia vieţii în 
apele impurificate şi intoxicate şi dez-
voltă problemele teoretice şi aplicative pe care le 
ridică fenomenele de impurificare şi intoxicare. 

Manualul este structurat în 9 capitole. 
Un interes deosebit prezintă capitolul 6 cu 

descrierea sistemului saprobilor de apreciere a 
calităţii apelor, iar capitolul 7 abordează princi-
palii factori de poluare.

Lucrarea are un caracter practic, astfel încât 
să fie luate ca bază de către cei care doresc să 
înceapă o cercetare ecotoxicologică şi saprobio-
logică obiectivă şi concretă.

În domeniul respectiv, lucrarea de faţă este 
una de pionieriat, foarte necesară pentru iniţierea 
tinerei generaţii prin aspecte teoretice şi practi-
ce.

 Sunt selectate şi evidenţiate noţiunile eco-
logice explicate prin definiţii clare şi accesibile 
pentru studenţi, respectându-se continuitatea lor 
în conţinuturi, ceea ce determină formarea unui 
sistem unic didactic. Se evidenţiază corelaţia 

interdisciplinară a materialului ecologic cu alte 
discipline. 

Valentin Aşevschi, autor a trei monografii, a 
zece manuale, a zece lucrări didactico-metodi-

ce, a peste 200 de articole 
ştiinţifice în domeniul eco-
logiei, dreptului ecologic, 
managementului informa-
ţional, educaţional şi eco-
logic, protecţia mediului, 
dezvoltării durabile, edu-
caţiei şi riscului ecologic, 
actualmente e doctor-con-
ferenţiar la ULIM. Mai 
consemnăm că a realizat 
o valoroasă lucrare didac-
tică, inerentă bibliotecilor 
universitare, şi nu numai.

Pentru această contri-
buţie la îmbogăţirea tezau-
rului universal de ecologie 
acvatică, adresăm savan-

tului Valentin Aşevschi calde felicitări, urări de 
bine, îi dorim o activitate prolifică, mult noroc 
şi inspiraţie. 

Aurelia CRIVOI,
doctor habilitat în biologie, profesor 

universitar, şef al Catedrei de biologie 
umană şi animală, Universitatea de Stat din 

Moldova,
Grigore STASIEV, 

doctor habilitat în biologie, profesor univer-
sitar, Universitatea de Stat din Moldova ,

Ion MELIAN, 
doctor habilitat în biologie, conferenţiar, 

Universitatea de Stat din Moldova,
Valentin SOFRONI, 

doctor habilitat în ştiinţe geografice,  pro-
fesor universitar, Universitatea de Stat din 

Tiraspol 

Labirintul vieţii
 Incredibil, dar la 1 septembrie Mihai Moroşanu atinge vârsta de pensionare, altmin-

teri zis: devine pensionar. Incredibil, căci dumnealui chiar şi la cei 62 de ani împliniţi a 
rămas acelaşi tânăr năzbâtios, dornic de aventuri, plin de viaţă şi spiritual. Pe când eram 
tineri şi frumoşi, în anii romantici de studenţie la Universitatea de Stat de Medicină 
din Chişinău, ne uitam la cei pensionaţi ca la nişte bătrâni care şi-au trăit traiul, şi-au 
mâncat mălaiul. Să-l tratez pe bunul meu coleg de breaslă şi prieten Mihai Moroşanu 
ca pe un bătrân, mi s-ar replica, şi pe bună dreptate, că-mi bat joc de el. Mihai, Mihăiţă, 
Micle, cum obişnuiesc prietenii să i se adreseze, a rămas acelaşi adolescent, student, 

vioi şi energic 
la suflet. Chiar 
şi părul bo-
gat de pe cap, 
care n-are un 
fir cărunt, nu-i 
divulgă vârsta 
respectabilă. 
Deşi au trecut 
44 (!) de ani 
de când deve-
nise student, 
noi, colegii de 
la medicină, 
îl ţinem min-
te cum asalta 
biblioteca in-
stitutului ca să 
,,roadă” cărţile 
pentru a absol-
vi facultatea 
cu menţiune, 
cu diplomă 

roşie, cum cânta în taraful institutului, ca astăzi tot cu acelaşi har să ne bucure cu 
romanţele de pe vremuri. Serile de sâmbătă şi duminică de la căminul cultural al in-
stitutului erau ale lui Mihai Moroşanu, căci aşa cum dansa dânsul tangou şi vals doar 
profesioniştii puteau să-şi mişte cu măiestrie picioarele. Astăzi, dacă-l vezi pe Mihai 
dansând pe la nunţi şi zile de naştere, poţi confirma că-n iureşul horei şi dansului s-a 
avântat un profesionist din legendarul ,,Joc” . Îţi poate cânta şi dansa ore întregi, fără 
a obosi. După absolvirea institutului, tânărul doctor-internist Mihai Moroşanu îşi face 
serviciul militar, ca în 1975 să fie trimis la Bălţi, unde ani la rând conduce serviciul 
narcologic. Calităţile sale profesionale i-au determinat pe şefii de la Ministerul Sănă-
tăţii să-l invite pe doctorul Mihai Moroşanu la Chişinău, să-i încredinţeze misiunea 
grea, dar nobilă de constituire a Dispensarului Republican de Narcologie, în fruntea 
căruia se află mai mulţi ani, până a fost promovat în postul de viceministru, apoi în cel 
de director general al Asociaţiei Curativ-Sanatoriale de pe lângă Cancelaria de Stat a 
Republicii Moldova. Începând cu anul 1996, Mihai Moroşanu se dedică ştiinţei me-
dicale. Susţine teza de doctorat în medicină sub îndrumarea profesorului-academici-
an Eugen Păpuşoi. Tot dumnealui i se datorează şi fondarea Facultăţii de Medicină 
de la Universitatea Liberă Internaţională din Moldova care mai apoi a fost transferată 
la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie ,,Nicolae Testemiţeanu”. În calitate 
de lector superior, conferenţiar-docent la Catedra de economie, management şi psi-
hopedagogie în medicină, savantul Mihai Moroşanu semnează zeci şi zeci de lucrări 
metodice, articole ştiinţifice, cărţi şi monografii ştiinţifico-populare dedicate metodo-
logiei şi managementului în medicină, combaterii alcoolismului şi narcomaniei. Pe 
lângă aceste şi alte calităţi, bunul nostru coleg şi prieten Mihai Moroşanu s-a dovedit 
a fi şi un familist de excepţie sau, cum l-ar numi soţia, Margareta, cunoscut medic 
manager în republică: soţ model, care a crescut şi a educat doi copii, şi ei medici. În 
câteva zile, Mihai Moroşanu va fi felicitat de copiii şi nepoţeii dragi, de colegii de la 
institut, de toţi prietenii şi cunoscuţii care-i poartă respectul cu ocazia atingerii vârstei 
de pensionare. Una o pot confirma – doctorul Mihai Moroşanu, distins cu titlul ono-
rific Om Emerit al Republicii Moldova, este departe de a fi pensionat fizic şi moral. 
Pentru cei care-l cunosc, el a rămas acelaşi: jovial, plin de viaţă, un izvor nesecat de 
idei şi soluţii. La mulţi ani, dragă coleg şi prieten! Viaţa continuă. Eşti solicitat la 
microfon să ne intrepretezi ,,Să-mi cânţi, cobzar bătrân, ceva!”

Cu amiciţie, 
Ion CUZUIOC 

Este doctor 
habilitat, profesor 
universitar, cadru 
didactic la Cate-
dra de Filologie 
Engleză, USM, 
specialist în ling-
vistica generală, 
sociolingvistică, 
psiholingvistică; 
lingvistica com-
parativ-istori-
că, tipologică şi 
comparată; fi-
lologie engleză; 
didactica limbi-
lor străine.

Acesta este, 
dacă ar fi să-l descriem, sec, pe Nicanor Babâră. Deşi s-a născut 
la doar două luni, la Sofia, judeţul Soroca, după ce Basarabia a 
fost tăiată cu coasa roşie de la Patria-mamă, România, s-a consi-
derat totdeauna român. Babă ră, babă bună, nu contează, am fost 
totdeaua şi sunt român, e un crez, de fapt, al domnului profesor. 
N-a ascuns niciodată că este român, de aceea a şi avut de pătimit, 
fiind transferat, de pe când era profesior universutar la USM, pe 
la Lozova, pe la Băcioi, în calitate de simplu cadru didactic. 

Este curios cum un om, care susţine admiterea, în anul 1958, 
la Facultatea de Fizică şi Matematică a Universităţii din Bălţi, 
după doi ani dă o altă admitere – la Facultatea de Limbi Străine, 
secţia limbile engleză şi franceză tot la acea Universitate, după 
care este transferat la Filologia engleză a Institutului Pedagogic 
Unional din Moscova, face un asemenea salt - de la ştiinţele ex-
acte la cele umanistice. De ce? Pentru că la fizică şi matematică 
era tot ce vrei – formule, cifre, adunări, scăderi, nu erau numai… 
diftongi, iar el parcă s-a născut cu diftongul în mână. De fapt, nu 
în mână, ci în gură, exact aşa cum ne naştem noi, toată omenirea, 
ba chiar şi, cred, cei de dincolo de omenirea noastră, din alte 
universuri, cu acel diftong matern, primul ţipăt al nou-născutului 
– oa! - . Se vede că, la naştere, Nicanor Babâră a mutat difton-
gul direct în inimă şi i-a consacrat toată viaţa, transformându-l 
într-o mare artă. Dar nu numai despre acest diftong este vorba, 
ci şi despre toţi ceilalţi pe câţi îi are limba română, dar şi cea 
engleză, pentru că, fiind un specialist notoriu în domeniul limbii 
engleze (mai cunoaşte franceza, germana, găgăuza, ucraineanea 
şi – cum să nu?! – rusa), n-a putut să nu caute - şi să găsească! 
- afinităţi între aceste două – s-ar părea! – limbi care nu au nici 
o asemănare. Dar uite că au, pentru că şi pruncii englezi se nasc 
cu acelaşi diftong, românesc, dar şi cosmic - oa! Are sute de 
lucrări în acest subiect, apreciate atât la noi, cât şi peste hotare, 
fiind unul dintre cei mai buni diftongologi ai lumii, publicând 
lucrări în limbile română, engleză, rusă, franceză, ucraineană etc. 
Nu dau numele acestor lucrări, şi vă daţi seama de ce: are 259 
de publicaţii şi, dacă le înşir aici, s-a zis cu acest crochiu. Dar 
multe dintre ele sunt de pionierat în lume. Ca să ne dăm seama 
de munca pe care o depune profesorul universitar, doctorul ha-
bilitat în filologie Nicanor Babâră, voi cita un fragment dintr-o 
recenzie la un studiu semnat de Domnia Sa: “Autenticitatea con-
cluziilor se bazează pe o analiză de ansamblu completă, în baza 

unor metode moderne de cercetare: roentgencinematografiere, 
oscilografiere, roentgenografiere, analiză auditivă, lingvistică, 
statistică, pedagogică, lingvopsihologică. Autorul a analizat 12 
mii de cadre de roentgencinema, a desenat 2.118 cadre, 1500 de 
roentgenematograme comparate a două cadre succesive ale pro-
cesului dinamic articulatoric, a analizat 367 de oscilograme ale 
diftongilor, monoftongilor, vocalelor în hiat etc. Vom exclama 
“neştiinţific”: cu adevărat o muncă titanică!”

Înţeleg că aţi citit cu greu (dacă l-aţi citit!”) acest pasaj dintr-
o recenzie, dar l-am plasat aici ca să vă daţi seama care e mun-
ca de zi cu zi, pe lângă cea de profesor uiniversitar, care a mai 
pregătit masteranzi şi doctori în filologie, a lui Nicanor Babâră. 

Aşa că baba ceea ră nu e chiar atât de ră, lucru pe care vin 
să-l demonstreze şi caracteristicile de mai jos ale unor colegi şi 
discipoli ai distinsului domn profesor Nicanor Babâră. 

Eugen GHEORGHIŢĂ

Cine este omul şi profesorul 
Nicanor Babâră

R. Piotrowski, doctor habilitat, profesor universitar, acade-
mician al Academiei de Ştiinţe Umanistice şi al Academiei Inter-
naţionale de Informatică, membru al Academiei de Cibernetică 
,,Odobleja” (Milano-Lugano-Bucureşti): Complexul lucrărilor 
ştiinţifice ale dlui N. Babâră are o mare valoare atât în plan te-
oretic (problematica contrastivă şi istorico-dialectică), cât şi în 
plan practic (predarea limbii române şi logopedia). Impunăto-
rul material experimental, acumulat cu deosebită rigurozitate, 
neîndoielnic, va fi utilizat şi de către alţi savanţi la rezolvarea 
problemelor discutabile ale foneticii şi fonologiei.

S. Semcinschi, doctor habilitat, profesor universitar (Kiev), 
academician de onoare al Academiei de Ştiinţe din Republica 
Moldova: Bazându-se pe metodica obiectivă, pe o bună pregăti-
re ştiinţifică şi o intuiţie fină, studiul dlui N. Babâră aduce o con-
tribuţie substanţială la limpezirea problemelor ce ţin de diftongii 
limbii engleze şi române. Neîndoielnic, Domnia Sa a manifestat 
şi un mare curaj atunci când s-a avântat în lumea atât de diversă 
şi contradictorie a interpretării diftongilor.

V. Leviţchi, doctor habilitat, profesor universitar (Cernăuţi): 
Dl N. Babâră argumentează în mod convingător că dinamica 
articulatorie a diftongilor corespunde modelului silabei, iar 
silabele-diftongi sunt caracteristice printr-o distribuire aparte. 
Concluziile savantului se referă nu numai la limba română, ele 
poartă şi un caracter teoretic de ansamblu, sunt în deplină con-
cordanţă cu rezultatele altor cercetători.

V. Banaru, doctor habilitat, profesor universitar, consultant 
ştiinţific: Studiul dlui N. Babâră este rezultatul unei munci de trei 
decenii. Lucrările sale ştiinţifice publicate au fost recenzate şi 
înalt apreciate de savanţi, specialişti în materie de prestigiu din 
Moscova (V. Vasiliev şi Z. Zubkova, doctori habilitaţi, profesori 
universitari), din St. Petersburg (L. Verbiţkaia, doctor habilitat, 
profesor universitar), din Kazan (Z. Z. Gatiatulina, doctor în fi-
lologie, conferenţiar), din Cernăuţi (V. Leviţchi, doctor habilitat, 
profesor universitar, G. Bostan, doctor habilitat în filologie, pro-
fesor universitar). 

A. Zubov, doctor habilitat, profesor universitar (Minsk): Ie-

şirea Republicii Moldova pe arena internaţională în cadrul unei 
colaborări fructuoase tot mai largi, fireşte, necesită şi o studiere 
aprofundată a limbilor străine. După cum o demonstrează prac-
tica, această studiere are efectul scontat atunci când se bizuie pe 
limba maternă. De aceea încercarea dlui N. Babâră de a cerceta 
una din problemele fonetice ale limbii române în raport cu limba 
engleză este foarte şi foarte actuală. 

A. Ciobanu, doctor habilitat, profesor universitar, membru 
corespondent al AŞ din R. Moldova: La Consiliul ştiinţific speci-
alizat de pe lângă Universitatea de Stat din R. Moldova, al cărui 
preşedinte am onoarea să fiu, discutarea lucrării dlui N. Babâră 
a fost constructivă, vorbitorii fiind specialişti foarte competenţi. 
Aş vrea să spun că dl Nicanor Babâră este un specialist for-
mat, nu un novice în materie. Mă bucur foarte mult că, în sfârşit, 
avem şi noi un doctor habilitat, un profesor, specialist în engleză.

N. Mătcaş, profesor universitar, doctor honoris causa al Uni-
versităţii ,,A. I. Cuza” din Iaşi, profesor honoris causa al Univer-
sităţii de Stat din Bucureşti: Studiul prof.univ.dr. Nicanor Babâră 
reprezintă o sinteză reuşită a rezultatelor la care a ajuns autorul 
în urma cercetărilor efectuate în domeniul foneticii limbilor ro-
mână şi engleză pe parcurs de aproape 30 de ani şi expuse în 
cele peste 30 de lucrări ştiinţifice şi metodice editate în ruseşte 
şi în româneşte. Analiza în contrast a diftongilor din cele două 
limbi a solicitat din partea cercetătorului folosirea diferitelor 
metode, tehnici şi procedee, de la cele tradiţionale la cele mai 
moderne, inclusiv cele practicate în fonetica experimentală (ro-
entgencinematografie, oscilografie, spectrografie), fapt care i-a 
permis să determine cu precizie similitudinile, dar mai cu seamă 
deosebirile dintre fenomene de limbă în aparenţă identice sau 
foarte apropiate. 

L. Cernat, anul patru, grupa 411: Eu îi mulţumesc foarte 
mult dlui Babâră. Atunci când am venit la facultate, nu cunoş-
team englezeşte deloc. Însă chiar după primul an de studii deja 
puteam cât de cât să ma descurc.

CI. Ţurcanu, anul 1, grupa 173: Sunt foarte bucuroasă că 
am fericita ocazie să studiez în grupa unde predă profesorul 
Babâră. Îi mulţumesc pentru străduinţă şi răbdare.

S. Ignat, anul 1, grupa 173: Dl Babâră ne este ca un pă-
rinte. El are un dar deosebit de a insufla bobocilor din anul 
1 dragostea de carte. Adeseori ne învaţă şi nişte lucruri ce ţin 
de suflet, de omenie. Parcă-l aud spunând: ,,Omul este fericit 
atunci când fericeşte pe alţii”. Ne îndeamnă să muncim şi să 
trăim în aşa fel, ca să fim exemplu pentru alţii.

A. Dosca, doctor în filologie, cercetător ştiinţific la Institu-
tul de Cercetări Filologice şi Interculturale al ULIM, cercetător 
ştiinţific la Universitatea din Lucerna, Elveţia: 

De la susţinerea preliminară a tezei de doctorat din cadrul 
Seminarului Catedrei de filologie germană, USM (30 octom-
brie 2006), şi din cadrul Seminarului ştiinţific de profil ad-hoc 
de o singură susţinere (18 iunie 2007), am fost ghidată doar de 
Măria Sa, profesorul Nicanor Babără care m-a ajutat enorm la 
îmbunătăţirea conţinutului şi aspectului grafic al tezei de docto-
rat, la elaborarea cartotecii cu fişierul bibliografic înregistrat în 
teză, punându-mi la dispoziţie propria-i bibliotecă titanică care 
înregistrează sute de volume, colecţii rare, lucrări de arhivă, note 
originale de autori naţionali şi internaţionali. 

Un manual de ecologie acvatică 
şi ecologie umană 

Era într-o după amiază. Cu emoţii, ce 
nu-şi dădeau parcă rând, am urcat treaptă 
după treaptă scara şi, iată-mă în anticameră. 
Aici mai era cineva… Când mi-a venit rân-
dul, secretara mi-a spus:

 - Intraţi!
 Şi am intrat. În biroul directorului. Un 

birou spaţios, de director al Departamentu-
lui Ocrotirii Sănătăţii al Municipiului Chişi-
nău. Era singur domnul Savin. Dar m-a în-
tâmpinat cu toată lumea lui. Interioară. Cum 
ştie, cum poate doar el. Asta s-a văzut…

 De cum am intrat, s-a ridicat în picioa-
re… 

 Văzui în faţa mea un om de statură mij-
locie. Un intelectual sadea. Manierat. Îm-
brăcat la patru ace. Nu ştiu de ce l-am ase-
mănat cu un aristocrat englez.

 În birou – abundenţă de lumină, o linişte 
sacră, înlănţuită de-un mister. O pojghiţă de 
fior rece apucă să mă cuprindă, să-mi stăpâ-
nească firea. Nu ştiam cum aş scăpa de acea 
clipă de înţepenire parcă. Dar n-a durat mult 
şi a dispărut acea stare.

 Directorul mă privea limpede prin pe-
rechea de ochelari ce-i conturau şi mai mult 
inteligenţa. L-am pătruns la rându-mi cu pri-
virea. Pe faţa lui puteai citi că acest om nu 
ştie a şovăi. În nici o situaţie. Nici a trăda. 
Mi s-a arătat de neclintit în felul lui de a fi. 
Şi m-am gândit că în spatele acestui bărbat 
poţi sta liniştit. Dar şi în faţa lui, de aseme-
nea, ai putea sta liniştit. Dacă, bineînţeles, 
n-ai venit cu nici un rău. Un argument în 
plus îmi servea şi faptul că omul din faţa 
mea ştia ce-i războiul pe Nistru, nu doar din 
auzite. Recent se refugiase de la Tighina la 
Chişinău.

 Amabil mi-a propus să iau loc. Pe sca-
un. Faţă în faţă. Eu? I-am mulţumit. M-am 
aşezat. Şi, măsurându-l cu privirea, mi-am 
zis în sinea mea: e stăvilar bun. Se vede. E 
scris pe dânsul. Dar, tot atunci, m-am prins 
la gândul: o stavilă îi poate apăra pe alţii de 
nenorociri, dar nu şi pe sine… 

Cu întrebări şi răspunsuri, fie în tăcere, 
fie cu glas tare, am prins a face cunoştinţă 
unul cu altul din clipa, când i-am deschis 
pentru prima dată uşa. Şi, recunosc, sunt un 
norocos că întâmplarea a făcut să mă întâl-
nesc cu un om, precum este Victor Savin. 
Am avut şi norocul să-i trec pragul casei pă-
rinteşti, să văd de unde vine şi din ce oameni 
se trage. L-am apucat în viaţă doar pe tatăl 
lui – Vasile Savin! O comoară de înţelepciu-
ne, o bunătate de om şi un gospodar cu toate 
aranjate, ca la carte… Avea cap de ministru! 

 Mult, foarte mult seamănă Victor Savin 
cu tatăl său… În acelaşi suflet îşi au sălaş – 
cântarul înţelepciunii, sabia dreptăţii, lacri-
ma durerii şi cea a bucuriei. Împrejuгările, 
doar ele dictează care dintre acestea să aibă 
rând şi să iasă întâi spre lumină. Desigur, 
nimeni vreodată n-o să-l vadă pe Victor Sa-
vin tunând şi fulgerând, dar plângând… nu 
se ştie. Ce bine-ar fi totuşi să-l podidească 
lacrimile… de bucurie. Le merită. Sunt ale 
lui.

 Cel ce-i cunoaşte sufletul îi cunoaşte 
eul, acela, neapărat, îl compară de fiecare 
dată, întâi şi-ntâi, cu o lumânare ce arde şi 
luminează. Domnia sa, când izbuteşte ceva 
de folos pentru aproapele său, pentru acest 
neam, pe care şi-l doreşte în lumină, e mai 
mult decât o flacără, e cât o mirare, cât o 
bucurie întreagă. Dar n-o afişează. 

 Când bucuria îl ocoleşte, flacăra lui pâl-
pâie, de parcă nu i-ar ajunge aer.

 L-am văzut cum se ştie a bucura de … 
lumină.

 L-am văzut co-
pleşit de dor… 

de-acasă.
 L-am vă-

zut trist… în 
faţa durerii.

 E om, 
mi-am zis. 
E om şi el…

 L-am 
văzut înge-
nunchind în 
faţa izvoru-
lui…, dar 
nu şi în faţa 
nedreptăţii. 
De aceea 
poate îl vor 
unii cât mai 
departe de 
vârful pi-
ramidei în 
s o c i e t a t e a 
lacomă şi 
n e d r e a p t ă 
a celor sus-
puşi.

 Cred 
că dacă nu 
era să fie 
ceea ce este, 
conducăto-
rul, când al 
unui, când al 

altui colectiv – cât un codru –, ar fi putut fi 
un bun pomicultor. Unde mai pui că, spre 
deosebire de mulţi dintre noi, oamenii, po-
mul nu se supără într-atâta, când îi înlături 
crengile uscate şi nu se revoltă, când îi tai 
ramurile verzi, de prisos…

 Victor Savin este hărăzit de bunul 
Dumnezeu să formeze coroane pentru rod 
frumos. Este hărăzit să crească livezi să-
nătoase, livezi frumoase. Şi, nemăsurat 
de mult se bucură în faţa pomului înflo-
rit. Bucuria însă îi este şi mai mare, când 
se vede în faţa pomului rodit… Adică, a 
omului împlinit. 

 În afara serviciului cine-l cunoaşte? 
Sunt mulţi? Puţini? 

 Totuşi, sufletul omului suflet rămâ-
ne… Tu-l zdreleşti, tu-ncerci să-l tămădu-
ieşti. Alţii? Unii încearcă… Când reuşesc, 
când îşi caută de ale lor.

 A fost destul un telefon de-acasă, cu 
prilejul zilei de naştere, ca vocea unchiului 
său, ce se afla la celălalt capăt de fir, să-i 
aducă toată copilăria, „cu pădurea ei cu tot” 
şi tot dorul lui de-acolo, din Leuşeni, Tele-
neşti. Face oare să te întrebi cât înseamnă 
un cuvânt? Dacă-i din inimă, dacă-i sincer şi 
deschis, dacă nu acoperă ceva, dacă…

 I-am spus odată că uneori răul din soci-
etate trezeşte fiara din mine.

 - Fii miel, mi-a zis dânsul. Şi m-a co-
pleşit vorba lui. Şi m-a cuprins o linişte su-
fletească…

 Mi-a amintit de Hristos. Mi-a amintit de 
mielul şi blândeţea Tatălui Ceresc… 

 „Fii miel…”
 Într-o zi îl observ luat bălăbăneşte de 

puhoiul de griji şi probleme de serviciu. Ca 
să-l scot din avalanşa lor, îi spun: uite, a ve-
nit primăvara!

 - Da, mai sunt două zile până la Paştele 
Blajinilor, îmi aminti. 

 De fapt, atâta rămăsese… Iar gândul îl 
purta, cum se vede, acasă, la locul de veci al 
părinţilor, al celor dragi, dispăruţi…

 Altădată îmi exprim neîmpăcarea faţă 
de ticăloşenia manifestată de liderii unor 
partide în campania electorală. N-aveam 
răbdare să aflu părerea dânsului în ceea ce 
se întâmplă în politica moldovenească…

 - Sănătatea – întâi de toate. Sănătatea… 
Îmi vorbi mai mult ca un medic ce este, dar 
şi ca un om politic înzestrat. 

 Aceasta, vorba dânsului tălmăcind-o, 
m-a făcut să cred că unii lideri politici au 
probleme de sănătate…

 Văzând că fiecare minut îi este progra-
mat de dimineaţă până seara târziu, îl întreb: 
Dar când mai trăieşti?

 - Trăieşti, când trebuieşti, cât trebuieşti, 
îmi răspunse.

 E adevărat că Victor Savin între oameni 
se simte ca pasărea-n zbor. Singurătatea 
pentru el e cu totul altă dimensiune şi… altă 
lume.

Răsfoind literatură de specialitate sau 
cărţi, din alt domeniu, caută de totdeauna să 
vadă unde-i el. Pe care treaptă de cunoaştere 
se află. Pentru dânsul, omul informat este de 
neîngenunchiat. Lucru ce contează mult.

 La unele şedinţe, la care participă şi 
dumnealui, am observat că unii vorbesc nu-
mai să nu tacă. Dânsul nu vorbeşte, când ia 
cuvântul. Dânsul spune. Calm şi convingă-
tor. Are ce spune. Ştie ce spune… Erudiţia, 
cum se vede, ori o ai, ori n-o căuta degeaba.

 E conducător. E specialist. E doctor în 
medicină. Dar, mai întâi de toate, e om. Nu 
o dată poţi auzi din gura lui, ca om, spunân-
du-le subalternilor: „Fiţi prietenoşi şi veţi fi 
respectaţi”.

 E o personalitate. Care, luminând, îi 
face şi pe alţii să vadă. Şi orice-am zice, 
dar a fi la înălţime, înseamnă totuşi ceva. 
Înseamnă. 

 Vorbă de dragul vorbei n-ai să găseşti 
la el. Pentru aşa ceva, vei fi obligat să cauţi 
un alt partener. În altă parte… Cuvântul lui 
Victor Savin e în mare cinste: este onorat. 
Pur şi simplu onorat. De el. În primul rând. 
Şi, odată spus, cuvântul calm, corect, com-
petent, pe care îl stăpâneşte oriunde şi ori-
când, devine document de conştiinţă.

 Despre disciplina interioară a lui Victor 
Savin nici nu mai face să vorbim. O ştie o 
lume. Ceea ce nu poate fi trecut cu vederea 
însă, e că prin felul său de a fi îi disciplinea-
ză şi pe ceilalţi din mediul său de viaţă şi 
activitate. Fără a da în obraz, fără a ridica 
vocea vreodată.

 Punctualitatea dânsului a devenit pro-
verbială pentru foarte mulţi de pe la noi. 
Poţi să-ţi corectezi ceasul când soseşte: 
exact, minut în minut, la ora fixată. Şi aşa o 
viaţă. Plină de demnitate.

 Acesta-i Victor Savin. Şi nu doar când e 
vorba de serviciu, de funcţiile ce le-a ocupat 
sau de cea pe care actualmente o deţine – 
director al Spitalului Clinic Municipal nr.1 
din Chişinău. Şi acasă domnia sa e la fel. 
E omul corectitudinii. Al ordinii exemplare. 
Toate îşi au locul şi rostul lor: nimic de pri-
sos, nimic în afara armoniei.

 Locuinţa lui e ca o farmacie… E locul 
unde Victor Savin îşi tămăduieşte rănile. 
Unele…

 Să fim deci alături de el cu dragostea 
şi recunoştinţa noastră pentru toate câte 
le-a făcut acest neobosit şi mare reformator 
al medicinii de la noi. Să ne bucurăm că îl 
avem în preajmă, că suntem contemporani 
cu această personalitate, pe nume Victor Sa-
vin.

 La ceas aniversar, cu ocazia jubileului 
de 60 de ani, dle Victor Savin, primiţi sin-
cere felicitări, cu urări de sănătate şi noi re-
alizări. Să trăiţi după bunul plac – cu dorul 
şi dragostea de lume, şi de viaţă! Să trăiţi că 
mult de tot ne trebuiţi!

Laurenţiu ROUR

NUME LUMINAT – VICTOR SAVIN

Mihai Moroşanu şi Ion Cuzuioc – 
medici şi prieteni cu majusculă

Concurs al inscripţiilor 
pentru Monumentul Cărţii

Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova anunţă un concurs în vederea selectării celor mai 
inspirate şi potrivite cugetări, aforisme, citate şi/sau versuri din opere naţionale şi universale 
pentru a fi incizate pe cele două pagini deschise ale Monumentului Cărţii. 

La concurs pot participa toţi iubitorii de carte şi de frumos, care conştientizează rolul 
fundamental al cărţii în evoluţia omenirii. Propunerile sunt aşteptate pe parcursul lunii 
august prin poşta electronică: socio-uman@asm.md, nica_ala@yahoo.fr sau pe adresa: bd. 
Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 1, Chişinău.

Primul Monument al Cărţii din Republica Moldova a fost inaugurat la 11 iunie 2010 în faţa 
Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „Andrei Lupan” din Chişinău (imaginea în anexă). Autorul sculp-
turii este designerul Ion COJOCARU. Monumente ale cărţii au fost inaugurate anterior în Ger-
mania, Rusia, SUA, Turcia, Cehia ş.a.

Dr. hab. Mariana ŞLAPAC,
vicepreşedinte al AŞM

Regele diftongilor

Aniversări

60

„... am considerat, consider şi voi con-
sidera că pe lumea aceasta există numai o 
limbă a neamului nostru - limba română - şi 
o vorbire românească.”

Din discursul dlui Nicanor Babâră, ţinut la 
susţinearea tezei de doctor habilitat, iulie 1996.
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Leac pentru orbirea noastră

Pun mai multă inimă când laud pe cine-
va fără rezerve decât atunci când îi scot în 
evidenţă punctele vulnerabile. Când lauzi 
un om de treabă, nu dispreţuieşti. 

Am cunoscut la Piatra-Neamţ doi basa-
rabeni minunaţi, la care n-am văzut decât 
lucruri vrednice de laudă. Spun adevărul nu 
din îndemnul de a vorbi despre morţi numai 

de bine. Cei care s-au înălţat anul acesta la 
ceruri, profesorul şi omul de cultură Ştefan 
Ursu, la 90 de ani, şi doctorul Vasile Bo-
guş, la 73 de ani, au învăţat să nu se teamă a 
muri, cel mai neîndoielnic semn de înţelep-
ciune, pentru că au trăit după legea onoarei 
şi a dreptăţii.

Înstărita familie Ursu, din Chişinău, fă-
cea parte din staful Sfatului Ţării, iar co-
pilul Ştefan a fost botezat de Pan Halippa. 
Stabilit la Piatra-Neamţ, Ştefan Ursu s-a 
impus ca un talentat pedagog şi adminis-

trator, fiind ctitorul Liceului Economic şi 
îndrumătorul multor promoţii de cărturari 
şi tehnicieni.

Vasile Boguş, originar din Sadova, Că-
lăraşi, şi-a făcut studiile la Cluj şi a rămas 
în memoria nemţenilor drept cel mai price-
put internist şi om de omenie, cu o vastă 
cultură. Nu întâmplător îl găseam în sala de 
lectură a Bibliotecii Judeţene şi prezent la 
toate sindrofiile culturale.

Cea mai durabilă lucrare, în tandem, pe 
care au lăsat-o cei doi patrioţi neafişaţi e 
că n-au făcut de ruşine Basarabia lor dra-
gă. Expresia lor preferată era: „Nu ne-am 
născut doar pentru noi, ci şi pentru ţara 
noastră”. Croiţi după tradiţiile sănătoase 
ale României interbelice, aveau o judecată 
nerăvăşită de băutură, de excese şi de alte 
fleacuri. Ambii au fost membri fondatori ai 
Asociaţiei Pro-Basarabia şi Bucovina. Doi 
bărbaţi discreţi, blânzi şi îngăduitori, care 
s-au schimbat, s-au acomodat, rămânând 
mereu aceiaşi: demni, cu o capacitate enor-
mă de a lupta, de a se autodepăşi.

 Cât de săracă şi slută ar fi societatea 
noastră fără astfel de modele. Este o dato-
rie creştinească să respectăm şi să cinstim 
memoria deschizătorilor de drumuri, să lă-
udăm sufletul basarabenilor nemţeni, care 
s-au aflat la locul lor, pretutindeni, unde 
i-a aşezat destinul. Mi-e dor de sărbătorile 
întâlnirilor noastre şi mă doare absenţa lor 
fizică. Dumnezeu să-i ţină în dreptul inimii 
Sale!

Vlad VLAS, 
prof., dr., 

Piatra-Neamţ

OAMENI DE CARACTER SUPERIORSincerele noastre felicitări!
Toate vârstele au un farmec al lor. Dar cea de 

60 de ani are ceva deosebit. Ajuns la această vârstă, 
omul îşi face bilanţul muncii vieţii sale, al bucurii-
lor şi neîmplinirilor.

A ajuns la această vârstă onorabilă şi doamna 
Maria Chiriţă. Născută într-o familie de profesori 
din comuna Zgărdeşti, judeţul Bălţi, ea a moştenit 
de la părinţii săi nobile calităţi: puritatea sufleteas-
că, dragostea şi respectul faţă de părinţi şi de toţi 
cei ce o înconjoară, demnitatea de om, dragostea 
de Neam şi de Ţară…

Pe parcursul anilor trăiţi doamna Maria Chiriţă 
a fost şi a rămas o excelentă gospodină, o mamă, o 
bunică şi o soţie înţeleaptă.

Marea dragoste de natură a făcut-o pe dna Ma-
ria ca peste tot unde a locuit să sădească multe şi 
frumoase flori, diverşi pomi, astfel bucurând privi-

rile şi sufletele semenilor.
Iar mândria familiei sale sunt fiica Liliana şi nepotul Maxim. Ca şi părinţii lor, fiica şi 

nepotul sunt oameni cu suflet mare.
Credem că la această vârstă doamna Maria, împreună cu soţul ei Vasile Chiriţă şi-au 

văzut visele împlinite.
Cu ocazia frumoasei aniversări, noi, cei care o iubim şi o respectăm, o felicităm cu 

întreaga noastră căldură sufletească, dorindu-i mulţi ani înainte.

Virginia MALCOCI, Corneliu şi Ecaterina OMELIAN, Eudochia CASTRAVEŢ, 
Octavian şi Svetlana BUTCO, Galina MALCOCI, Lidia SECARĂ

FLORILE
Era o zi toridă de vară, fără o boare de vânt.
Nici ţipenie de om, de la un  capăt la altul al uliţei satului meu de baştină, unde-mi 

petreceam concediul.
Nici un geam atins, nici o uşă deschisă - o linişte atotcuprinzătoare. 
Consătenii mei erau plecaţi la muncă pe câmp, în birouri, sau, majoritatea, în Italia.
Cei care mai rămăseseră acasă găsiseră, probabil, cea mai răcoroasă încăpere.
Tocmai descoperisem că în căldări e prea puţină apă şi, sub razele nemiloase ale 

soarelui, m-am pornit spre fântâna care era peste câteva case.
Şi cum îi stă bine unei fântâni, ca semn că şi femeile 

din preajmă sunt bune gospodine, în jurul ei erau răsă-
dite multe flori, de diferite culori, de la vâzdoage până 
la trandafiri pitici, flori care, după cum am constatat 
mai târziu, erau mai mult decorative, pentru că nu 
aveau miros.

Am scos şi am turnat prima căldare de apă, dar, 
când s-o torn pe a doua, mi-am dat seama că o afun-
dasem prea tare, aşa încât pe suprafaţă pluteau fire 
de iarbă uscată, de fire de pleavă.

Am vărsat căldarea, udând o parte din florile 
care erau la vreo doi paşi.

Mă întorsesem la colacul fântânii, pregătindu-
mă să dau drumul lanţului de care era legată căl-
darea, când, pe neaşteptate, am simţit un miros de 
flori atât de plin, atât de profund şi de fin, cum nu 
mai simţisem niciodată până atunci. Mireasma, par-
că nepământească, n-a durat decât câteva secunde 
şi în van am aşteptat să-o mai simt o dată. M-am 
întors şi m-am apropiat de florile  pe care tocmai le 
stropisem: de la ele însă nu venea nici o mireasmă. 
Am mai stat o vreme lângă fântână, ba chiar m-am 
îndepărtat de ghizdul ei, în speranţa că voi mai simţi 
măcar o dată divina senzaţie.

Dar, în zadar!
Şi atunci am înţeles: acest minunat parfum, era 

un semn de recunoştinţă din partea lor, un mulţumesc 
spus pre limba acelor biete flori, care deşi creşteau 
lângă fântână, aveau la rădăcină pământul uscat. 

Şi, cine ştie, poate am simţit pentru o clipă în-
suşi sufletul lor, care, îndatoritor, s-a deschis pentru 
câteva clipe.

Nina JOSU

FLOARE DE TRISTEŢE, 
FLOARE DE NOROC

 De cum deschid calendarul pentru luna august, gândul mi-e la Sărbătoarea Limbii 
Române. 

 Suntem, probabil, unicul popor în lume cu asemenea sărbătoare. Şi asta ne scoate în 
lume. E dovadă că ne iubim limba. Trăim în/prin limbă. Perpetuăm cu ea. Şi ne-o păzim 
ca ochii din cap. 

 Fără limbă n-am fi cine suntem.
 Ce inspirată constatare ne-a lăsat poetul Nichita Stănescu: „Limba Română este Pa-

tria mea”. Prin aceasta a spus totul. Dacă Limba se identifică cu Patria, înseamnă că în ea 
încap întregul pământ strămoşesc, codrul şi marea, văile şi munţii, cerul cu soare şi lună, 
hora şi doina, zâmbetul şi lacrima, necazul şi bucuria. 

 Absolut totul!
 Aştept Sărbătoarea Limbii, precum un copil aşteaptă Paştele. Mi se umple sufletul 

de bucurie când văd în preajma lui Eminescu din Aleea Clasicilor admiratorii Limbii 
Române. Dar îmi dă târcoale şi tristeţea: unde mi-s colegii universitari, unde-s profesorii 
de liceu, de ce lipseşte studenţimea revenită la studii? De ce sunt doar 5-6 scriitori, de ce 
oamenii de stat, lideri de partide vin doar să-şi facă datoria de ochii lumii – să depună o 
floare la bustul lui Eminescu şi... stânga-mprejur!

 Cu ani în urmă în instituţiile de învăţământ (universităţi, licee, colegii) exista o fru-
moasă tradiţie: anul de studii începea cu ora Limbii Române. Specialiştii în materie îi 
purtau pe auditori în lumea miraculoasă a limbii. Această oră avea misiunea unei Sfinte 
Liturghii: să-i purifice pe oameni, să-i omenească, să-i ataşeze sufleteşte Limbii Române. 

 Dar proverbiala noastră indiferenţă ne-a jucat festa. Ceea ce se vroia tradiţie n-a fost 
să fie. Sărbătoarea începe şi se termină pe 31 august. Orice atingere de Cuvânt ar trebui 
sesizată ca o sărbătoare a sufletului. Căci limba de Cel de Sus ni-e dată. Întru nemurirea 
noastră. Iar noi ne lenevim s-o învăţăm temeinic, ne ruşinăm s-o vorbim corect. Am 
ajuns până într-acolo, încât un scriitor „cu barbă” ne-a „sfătuit” să nu mai limbim atâta. 

 A fost cu ani în urmă. Dar săgeata care mi-a pătruns sufletul atunci mă mai înţeapă şi 
acum. Eram pe cale să-i dau replica, dar mi-a luat-o înainte bravul oştean al Limbii Ro-
mâne, distinsul poet Grigore Vieru: „Lasă-ne „să limbim”, stimate coleg. Dacă te supără 
dragostea noastră pentru Limba Română, n-ai decât să nu ne asculţi”. 

 M-a bucurat nespus gestul Poetului. Şi mi-am amintit de îndemnul marelui poet 
român Tudor Arghezi: zilnic să ne ocupăm de Limba Română. M. Eminescu era mai ca-
tegoric: „Studiul principal al unei şcoale rurale sau primare e limba românească: ea este 
totodată organul prin care neamul îşi cunoaşte fiinţa sa proprie, organul prin care acest 
neam moşteneşte avutul intelectual şi istoric al strămoşilor lui... Agronomie câtă poftiţi. 
De şase ori pe săptămână, zilnic, dar limba rămâne limbă şi s-a încheiat”. 

 E păcat că aceste îndemnuri, arghezian şi eminescian, nu sunt materializate în şcoală.
 Copiii noştri îi duc dorul Limbii Române.
 Iar Ministerul Educaţiei zice că la noi plouă chiar şi pe secetă. Şi asta se întâmplă 

numai pentru că guvernatorii de până mai ieri prin limbă înţelegeau „fânul de pe limba 
boului”. În virtutea unei tradiţii vicioase limba mai are de pătimit. N-aş vrea să le dau 
dreptate, dar nu pot să nu le dau dreptate, celor care susţin că situaţia limbii române 
vorbite la noi e cea din 1989. Cine are îndoieli, să intre într-un supermarket din capitală 
şi să încerce să vorbească româneşte: închizi ochii şi te vezi în Magadan. Urmăriţi în ce 
limbă întreabă „moldovenii noştri” cine-i ultimul la plata serviciilor comunale şi o să vă 
convingeţi de puterea legii privind funcţionarea limbii de stat (române).

 L-am întrebat pe un elev din clasa a IX-a a unui Liceu sătesc cine le predă limba 
română şi mi-a spus: - Svetlana Chirilovna.

 – Aşa-i spuneţi profesoarei de limbă română? l-am întrebat. 
– La toţi profesorii aşa le spunem, mi s-a destăinuit sincer copilul. 
Atunci, m-am întrebat, de ce ne mirăm / ne revoltăm că medicii noştri stimaţi re-

cunosc o singură formulă de adresare – Piotr Varfolomeievici , Oxana Vsevolodovna, 
Mircea Radovici, Doru Aurelianovici. Apare fireasca întrebare – respectivii miniştri nu 
cunosc situaţia deplorabilă la acest capitol? De ce nu iau măsuri?

 De-a limba nu se joacă, domnilor guvernanţi!
 Iată că mi-am şi stricat dispoziţia. Păcatul meu cel mare este că ţi-am stricat-o şi pe 

a dumitale, stimate cititor.
 Dar, optimişti fiind din fire, credem în izbânda Limbii Române. În cei 20 de ani de 

libertate a limbii noastre am izbutit multe: avem vorbitori de elită ai limbii române (scri-
itori, jurnalişti, studenţi, elevi, intelectuali cu studii făcute în România), avem ziare, re-
viste, posturi de radio şi televiziune (puţine, dar avem) de o ţinută lingvistică impecabilă.

 Şi asta ne bucură!
 De aceea Sărbătoarea Limbii Române o aseamăn, vorba poetului Vasile Romanciuc, 

cu o „floare de tristeţe, floare de noroc”.
 Ce noroc să fii român. Să ai o limbă dumnezeieşte de frumoasă!

 Ion MELNICIUC, 
doctor în filologie, 

conferenţiar universitar 

Literatul Manole 
Neagu

Vrednic şi erudit cărturar al zilelor noastre, scrii-
torul Manole Neagu îşi trage seva pământească mai 
de din vale de Cahul, văzând lumina zilei acum 60 
de ani în satul Manta, baştină şi a altor personalităţi 
notorii: Larisa Arseni, Ion Neagu, Alexandru Arseni 
etc.

Este autorul care, în cărţile scrise şi semnate de 
către domnia sa, cumpăneşte / gândeşte profund ori-
ce cuvânt, frază sau strofă, înainte de a le aşterne pe 
hârtia imaculată. Dovadă ne stau cărţile şi studiile 
publicate: Trei scufiţe, trei fetiţe; Toamna; Căpşu-
na: ghicitori cu mir de flori; Învaţă din toate: Afo-
risme. Meditaţii. Sentinţe.; 2000 de proverbe alese 
româneşti; Soare pe asfalt; Sufletul nu face umbră: 

aforisme etc.
De asemenea, îl vedem prezent cu versuri pentru copii în diverse culegeri antologice: 

Culorile ploii; Clipa ghioceilor; Iubire de metaforă; Vârful ’nalt al piramidei; Feeria 
iernii; Pagini alese din literatura pentru copii; Tentaţia metaforei ş.a.

Mai mult decât atât, scrie lăudabile pagini de referinţă în cunoaşterea operei autori-
lor din toate generaţiile: Gheorghe Gheorghiu, Liuba Dimitriu, Gheorghe Reabţov, Emil 
Nicula, Simion Ghimpu, Ştefan Agachi, Grigore Puică, Mihai Rusu, Ada Negru, Ada Za-
porojanu, Nadejda Gorceac, Ana Goreanu, Ludmmila Goncear, Efim Ghicu, Angela Po-
povici ş.a.m.d. Altfel zis, este autorul unui număr impunător de prefeţe, postfeţe, recenzii, 
profiluri de creaţie etc.

S-a manifestat şi ca traducător marcant, transpunând în română din creaţiile scriitorilor 
Eduard Avakian, Boris Sergunenkov, V.A. Jukovski, Raim Farkadi, Leonid Luganov ş.a.

Dar, oricât am avea a spune despre publicistul, istoricul şi criticul literar, savantul (cu 
doctorantura făcută la Bucureşti) Manole Neagu, mentorul său spiritual rămâne a fi Mi-
tropolitul Varlaam (teolog al Bisericii Ortodoxe, ctitor de aşezăminte religioase, cărturar, 
literat, diplomat, autorul vestitei Cazanii, figură reprezentativă a umanismului românesc 
– n.n.), a cărui „deplină hire” este una cu inima şi mintea cărturarului Manole Neagu, 
cel de a îngrijit cu multă osârdie trupească şi luciditate intelectuală de   român volumul 
Opere, în 624 p., apărut la Chişinău în anul 1991 după Hristos. Tot lui Varlaam îi sunt de-
dicate câteva studii de investigare literară, printre ele: Varlaam şi contrareforma ortodoxă; 
Mitropolitul Varlaam în contextul literaturii religioase naţionale din secolele XVI-XVII; 
Polemica în opera Mitropolitului Varlaam; Angajarea şi spontaneitatea polemică în cărţile 
Mitropolitului Varlaam etc. 

Aceeaşi pondere ştiinţifică o poartă materialele literare despre Grigore Ureche, Aca-
demia Vasiliană, Nicolae Costin, Matei Millo, Gheorghe Asachi, Mihai Eminescu, Mihail 
Kogălniceanu etc.

Pre aceste voroave încheind zapisul nostru, nu putem lăsa în negură de vremi prodigi-
oasa-i activitate de redactor stilizator sau, mai bine zis, de coautor din umbră, meserie pe 
care o practică de la 1998 încoace (după ce lucrase ani buni la Muzeul Literaturii Române 
M. Kogălniceanu şi la Institutul de Filologie al AŞM – n.n.). Incitant şi atractiv, redactarea 
este un domeniu / câmp unde nicidecum nu pot ara nechemaţii. Neobositul Manole Neagu 
lasă o brazdă adâncă şi un ogor fertil pe abruptele meleaguri ale cărţii. A moşit nu numai 
volume de poezie, proză, critică literară, ci a dădăcit, cu aceeaşi râvnă, opuri ale multor 
savanţi şi profesori universitari: doctori, doctori habilitaţi, academicieni. Adeseori, la „tă-
ierea buricului”, „pruncii” deveneau mai mintioşei decât „părinţii” (autorii) sau „nănaşii” 
(alcătuitorii). Şi avem destui printre ei.

Aşa sau astfel, scrierile cărturarului Manole Neagu, precum şi optica lor, se bucură de 
atenţie şi răsplătire spirituală.

Mulţi ani, prietene Manole Neagu, tu carele iaşti un brav oştean al voroavei şi pisaniei 
româneşti, precum ar fi zis patriarhul tău de suflet şi gândire, Mitropolitul Varlaam.

Felicitările noastre şi dnei Nina Neagu, lucrător medical, jupâneasa casei, născută la 
aceeaşi dată, coborâtoare şi dânsa din Ţara de Jos a Moldovei (Vadul lui Isac).

Dumitru DELASLOBOZIAMARE

Spaţiul de simţire

Aniversări

Pentru D. Diacov, M. Lupu, V. Filat şi S. Urecheanu! 

 S-o luăm cu logică
La 27 august 1991  Basarabia (RM) şi-a declarat independenţa. Faţă de cine? Faţă 

de URSS! Majoritatea statelor au recunoscut Independenţa RM, inclusiv Federaţia Rusă. 
Federaţia Rusă  s-a declarat succesoarea de drept a URSS. Prin urmare, RM şi-a declarat 
independenţa faţă de FR. Şi aţi observat că, atunci când conducerea uneia din fostele 
republici-surori declară că a fost  ocupată şi doreşte să condamne ocupaţia şi comunismul 
(fie din 1812, fie din 1940.28.06.) de către Rusia-URSS,  pe loc aceste guverne sunt ata-
cate de către mass-media şi conducerea rusă, plus coloana a cincea lăsată în teritoriu. Se 
pune întrebarea, de ce atâta agresiune atunci când te pretinzi marele şi generosul elibera-
tor? Doar noi condamnăm ocupaţia şi nicidecum eliberarea. Explicaţia este că, dacă se va 
recunoaşte ocupaţia şi se va lua în considerare succesiunea, va fi plătit şi tributul ocupa-
ţiei. Şi pentru a evita plata tributului, Rusia îşi pune la bătaie asul din mânecă: coloana a 
cincea; eliberatorii şi simpatizanţii, plus spaţiul mediatic. Îmi pun întrebarea: de ce la 7% 
de venetici ruşi spaţiul mediatic este în proporţie de 70-80% de mass-media ruse? Consi-
der că trebuie să se explice populaţiei şi politicienilor de mai sus că este necesar ca con-
ducerea să condamne cu vehemenţă ocupaţia rusă, dat fiind că nu există viitor fără trecut. 

P.S. La 2 iulie 2010 am ascultat crâmpeie din declaraţia lui Diacov din Parlament ce 
ţine de dârzenia lui Ştefan cel Mare. E dus cu pluta Diacov ăsta, care declară că “Ştefan 
cel Mare a apărat Republica Moldova…, a prietenit cu toţi, inclusiv cu Rusia…”. 

Pe timpul lui Ştefan nu a existat R. Moldova, dar de “prietenit”, da, “a prietenit”, dar 
nu s-a înjosit ca Diacovii ş.a. 

Da, vrem prietenie cu toţi cei din jur şi mai departe, dar nu cu capul plecat. Şi ca 
mine sunt sute şi sute de mii care nu suferă minciuna istorică. Aşa că susţinem Decretul 
Preşedintelui M. Ghimpu întru totul.

Alexei ŞOIMARU


