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Poesis
PublicaţIe de limba română

La est de vest

ANUL CÂND LUMEA
A DEVENIT ALTA

La Conferinţa Internaţională „1989: anul ce a schimbat lumea”, ce a avut loc în Sala Constantin Stere a Parlamentului României la 2-3 decembrie, fostul preşedinte
al României, dl Emil Constantinescu, a menţionat printre
altele: „Revoluţia Română a început la Chişinău. Şi tonul
acesteia l-a dat săptămânalul Literatura şi arta”.
Este recunoaşterea unor merite care sunt ale unei generaţii, ele aparțin întregului colectiv redacţional, scriitorilor,
autorilor de materiale curajoase, dar şi sutelor de mii de cititori din acea perioadă.
Cele susţinute de fostul conducător al României (care
îmi mărturisise cândva că citea “LA” încă pe când apărea
cu caractere ruseşti) contrazic afirmaţiile celor trei clone
ziaristice ale preşedintelui PPCD care afirmaseră în cor, în
cadrul emisiunii de tristă amintire “Media-expres” de la
Eu-TV, că numele săptămânalului, ca şi al subsemnatului,
apăruseră abia după 27 august 1991.
Dar anul 1989, iar mai exact - spiritul acelui an, pentru noi începuse mult mai înainte.
Încă la 22 septembrie 1987 Biroul Comitetului Central al partidului comunist al RSS Moldoveneşti adoptase
Hotărârea „Cu privire la neajunsurile grave în activitatea
săptămânalului Literatura şi arta”. Eram învinuiţi de naţionalism, nepatriotism, antisovietism, proromânism şi alte
„-isme”.
În 1989 săptămânalul scriitoricesc din Basarabia ajunsese a avea un tiraj de 260 000 de exemplare, fiind cel mai
mare al unei publicaţii literare din Europa, cum scrisese ziarul francez Le Figaro.
Literatura şi arta a fost unica publicaţie din tot spaţiul sovietic, şi nu numai, care, la 12 mai 1988, a publicat
votul de blam al scriitorilor acordat partidului comunist al
RSS Moldoveneşti.
Tot ea a fost primul ziar din fosta URSS care a scos de
pe frontispiciul său lozinca obligatorie: „Proletari din toate ţările, uniţi-vă!”
LA a apărut tipărită cu alfabet latin, „ilegal”, aşa cum
menţionase N. Demidenko, fostul procuror general al republicii, cu aproape trei luni mai devreme ca acesta să fi
fost acceptat de putere.
LA a publicat proiectul de „Lege privind funcţionarea
limbilor pe teritoriul RSS Moldoveneşti”, redactat în birourile de la Uniunea Scriitorilor şi ale redacţiei, pe care opinia publică a reuşit să-l impună ca bază de discuţie pentru
sesiunea Sovietului Suprem al republicii din 28-31 august
1989.
S-au încercat diferite modalităţi de a ne tempera zelul:
în perioada 1987-1989 Biroul c.c. al partidului comunist al
RSS Moldoveneşti a pus în discuţie la şedinţele lui de 10
(zece!) ori activitatea săptămânalului scriitoricesc, (redactorul-şef alegându-se cu diverse admonestări: la 23 aprilie
1987, la 22 septembrie 1987, la 17 ianuarie 1988, la 11
martie 1988, la 18 aprilie 1989).
În toamna anului 1988 Biroul c.c. al partidului comunist al RSS Moldoveneşti interzisese abonarea la revista
LA (vezi şi Chişinău, gazetă de seară din 17.08.1988). Şi
atunci tirajul săptămânalului a crescut brusc: oamenii de
bine îşi abonau rudele, prietenii, cunoscuţilor, şcolile, bibliotecile din satele de baştină ş.a. Tot în acel an Biroul
c. c. al p. c. M. intenţionase să-l lichideze (vezi LA din 6
octombrie 1994).
În 1989, nemaigăsind alte modalităţi de a-l înlătura pe
redactorul-șef de la publicaţia în cauză (acesta fusese între
timp ales deputat în Sovietul Suprem al URSS şi avea imunitate parlamentară), P. Lucinschi şi E. Sobor i-au propus
funcţia de ministru al Culturii, pe care însă acesta a refuzat-o cu multă amabilitate.
Imperiul Sovietic se întindea pe atunci de la Berlin la
Vladivostok. Odată cu venirea, în 1985, a lui M. Gorbaciov în fruntea URSS, imperiul a dorit să supravieţuiască
prin adaptare, printr-o democratizare mimată, printr-o restructurare întârziată.
Ce a însemnat pentru noi Perestroika?
Întâi de toate ea a redescoperit sentimentul naţional şi
sentimentul religios, împotriva cărora s-a luptat mereu în
interiorul fostei URSS.
Ne apropiam vertiginos de comunism, societate în care,
ni se spunea de la tribune, nu va exista decât o singură naţiune – cea sovietică –, nu se va vorbi decât o singură limbă – limba rusă –, celelalte urmând să dispară, iar omul nu
va mai fi supravegheat de Dumnezeu, ci de celula de partid
din care făcea parte.
Când cele 200 de popoare mai mari sau mai mici şi-au
cerut dreptul de a-şi vorbi limbile şi Dumnezeu a acceptat
să se întoarcă în bisericile devastate, imperiul a prins a se
clătina din toate încheieturile.
Noi nu trebuia să facem nimic altceva decât, cu eforturi
comune, ale tuturor popoarelor captive, să-l ajutăm să se
prăbuşească.
Ceea ce s-a întâmplat ulterior.
Colosul cu picioare de lut s-a năruit.
Străduinţele colectivului redacţional fuseseră recunoscute şi de fostul preşedinte Mircea Snegur, care în discursul său de la Marea Adunare Naţională din 31 august 1990
a menţionat între altele: „Dacă avem astăzi limbă şi alfa-

Primeste-i, Doamne...

versuri si muzică: Tudor Gheorghe
Primeşte-i Doamne-n casa ta
Pe cei ce vin din Timişoara:
Ei sunt ofranda cea mai grea
Pe care ţi-o trimite Ţara.

bet, meritul cel mare aparţine Uniunii Scriitorilor şi publicaţiei Literatura şi arta”.
Redacţia adunase în 1989 peste 700 000 de semnături
„pentru limbă şi alfabet”, aproape doi saci de scrisori pe
care i-am adus şi depus la o şedinţă a Comisiei interdepartamentale pentru problemele limbii al cărei membru eram,
în faţa lui N. Bondarciuk, secretar al c. c. al p. c. al RSSM,
care declarase în ajun că „poporul nu dorește limbă şi alfabet, acest lucru dorindu-l doar Uniunea Scriitorilor şi ziarul Literatura şi arta”.
Hebdomadarul era căutat pentru temele „noi”.
După aproape 50 de ani de tabu-izare a durerilor şi
suferinţelor, scriitorii vorbeau despre deportările a sute de
mii de basarabeni în Siberia, despre foametea organizată din anii 1946- ‘47, în care au murit alte sute de mii de
concetăţeni, despre crimele staliniste, despre genocidul din
cultură, despre falsurile din istorie, despre bisericile prefăcute în grajduri şi depozite, despre limba umilită la fiecare
pas, despre alfabetul sechestrat.
Curajul lor a fost apreciat.
Astfel în Basarabia scriitorii s-au pomenit în fruntea
evenimentelor şi din motiv că, spre deosebire de Republicile Baltice sau cele din Caucaz, la noi nu exista la acea
oră o clasă politică naţională.
Mulţi dintre ei au ajuns deputaţi în Sovietul Suprem al
URSS, această postură acordându-le imunitate parlamentară şi încurajând participarea lor la diverse acţiuni neautorizate.
Aş îndrăzni să cred că prezenţa acestora la multele
manifestări, ca cea din 7 noiembrie 1989, când mulţimea
a oprit tancurile să treacă prin Piaţa Marii Adunări Naţionale, ca cea de la 10 noiembrie 1989, când fusese luat
cu asalt Ministerul de Interne, cerându-se eliberarea celor
arestaţi după parada militară, a ajutat să fie evitate vărsările
de sânge şi ca tancurile să nu treacă peste miile de protestatari, aşa cum se întâmplase cu câteva luni mai devreme
în alte capitale ale ex-URSS: Tbilisi, Alma-Ata, Vilnius.
Sunt convins că, la 7 noiembrie 1989, comandanţii acelor
monştri de fier ar fi dat ordin să se treacă peste cei mulţi, dacă nu auzeau că mulţimile, în loc să-i înjure sau să-i
împroaște cu pietre, la un moment dat au început să recite şi să cânte. Revoluţia noastră din 1989 a fost una în stil
Gandhi: cu poezie şi cântec.
La 10 noiembrie 1989, când Gr. Vieru citea din versurile sale la o portavoce din balconul MAI, în faţa căruia se
aflau zeci de mii de protestatari, V. Voronin, ministrul de
Interne, se furişa pe la spatele nostru şi ne ruga în şoaptă:
− Mai citiţi-le poezii!
Să fi fost Voronin mare amator de poezii? Ba bine că
nu. Motivul e mai simplu: atunci când se rosteau versuri
de la balcon, mulţimea, atât cât ţinea recitalul, înceta să
mai arunce cu pietre în geamurile Ministerului, ca imediat, în pauzele dintre luările de cuvânt, să se audă din nou
geamuri sparte, pietre izbite de scuturile soldaţilor postaţi
unul lângă altul în pragul Ministerului, huiduieli cu „Jos!”
şi „Demisia guvernului!” (Apropo, la mitingul care s-a
desfăşurat după miezul nopţii în PMAN s-a cerut demisia
conducerii republicii, ceea ce s-a şi întâmplat a doua zi,
mulţimea inspirându-se din articolul lui Haralambie Moraru intitulat „Demisia”, publicat cu două zile mai devreme
în LA).
S-au împlinit douăzeci de ani de la acele evenimente.
Puţine dintre visele şi speranţele acelei generaţii care
s-a culcat sub tancuri, care a luat cu asalt Ministerul de Interne – această Bastilie a Basarabiei – şi a obţinut ca limba
şi alfabetul latin să revină Acasă, s-au împlinit.
Este ca şi cum în ultimii douăzeci de ani am bătut pasul
pe loc.
Tot în acel an, 1989, a căzut Zidul Berlinului.
Ca azi, o formă a Zidului Berlinului, de altă natură, să
zăbovească încă în inima Europei: graniţa de pe Prut.
Sunt convins că cei care au ieşit în acel an să protesteze
la Timişoara, la Chişinău, la Cluj, la Orhei, la Bucureşti nu
l-au dorit mutat din inima Europei în inima Limbii Române.
Suntem o aşchie de popor european şi locul nostru e în
Europa, dorim şi noi să respirăm în libertate, alături de fraţii şi surorile noastre, într-o Europă care nu are niciun argument geografic, politic sau moral să-şi fortifice granițele
între români şi români, între o parte a Europei şi altă parte
a Europei.
La manifestările dedicate aniversării a douăzecea a căderii comunismului, care au avut loc în aceste zile la Bucureşti şi Timişoara, le-am spus fraţilor noştri din Ţară:
− Nu mai putem trăi unii fără alţii. Vrem să fim împreună: sau aşteptaţi dumneavoastră să vină Republica
Moldova în Uniunea Europeană, sau aşteptăm noi să vină
România în CSI. Asta – numai dacă nu ne vom pricepe să
lichidăm graniţa despărţitoare dintre noi.
O nedreptate nu poate continua la nesfârşit! Acesta a
fost şi crezul generaţiei de la 1989, care i-a scos pe baricade, care i-a ajutat să învingă şi care a făcut-o să merite tot
respectul generaţiilor de azi şi de mâine.
Nicolae DABIJA

De atâtea ori am înălţat
Spre tine calda rugăciune
Şi atâta timp am aşteptat
Dumnezeiasca ta minune.
Că ochii ne-au rămas înfipţi
În slava cerului părinte
Şi îngeraşii tăi cuminţi
I-au spart sub tălpile lor sfinte.
Şi ne-ai lăsat să stăm aşa
Cu două găuri de-ntuneric
În locul ochilor ce-ar vrea
Bici de lumină, fulger sferic.
Să fie, ca să taie-n drum
Glonţul pornit din ţeava puştii,
Ascunsă-n noaptea grea şi-n fum
Şi cine-a tras nicicând să nu ştii.
Primeste-i, Doamne-n casa ta
Pe cei ce vin din Timişoara,
Ei sunt ofranda cea mai grea
Pe care Ţi-o trimite Ţara.

Catedrala Ortodoxă din Timişoara în faţa căreia în
zilele lui 1989 s-a desfăşurat Revoluţia Română

Forului Democrat Al Românilor din Moldova
Fraţi de neam şi ţară din martira Basarabie!
La 20 de ani de la Revoluția Antitotalitară din România – Decembrie 1989, luptătorii
anticomuniști din Asociațiile Revoluționarilor
din Timișoara, vă asigurăm ca în fiecare an de
statornicia credinței strămoșești în unitate de
neam și țară.
Ca purtători de cuvânt și ai Refugiaților
de război din Teritoriile Românești ocupate de imperiul țaristo-bolșevic, ai membrilor asociațiilor subsemnate, la fel ca la aniversarea de 10 ani ai lui Decembrie 1989 în
prezența delegației conduse de regretatul patriot și cărturar Gheorghe Ghimpu - în decembrie 1999, vă încredințăm și acum că suntem
trup și suflet și umăr la umăr în lupta tuturor
românilor pentru Dumnezeu și Neamul nostru, îi onorăm pe toți apărătorii unei adevărate
civilizații mai bune și mai drepte, unei adevărate înfrățiri și conlucrări între popoare, mult
pătimitele popoare ortodoxe apărătoare istorice ale Europei.
Îi onorăm pe frații, părinții și urmașii celor
abia căzuți de lângă umărul nostru ”în zilele
vieții noastre”, fiind întăriți de jertfa lor: bravii
lupători de la Nistru (1991-92)... soții Doina
și Ion Aldea Teodorovici...Adrian Dohotaru...
Gheorghe Ghimpu...Grigore Vieru..., care ne
sporesc încredințarea de a s p e r a în Mântuirea Neamului, lăsată nouă de Sfântul Apostol
Andrei - trimisul Blândului Păstor Isus Hristos
- să le confirme ”l u m i n a ț i l o r (după Herodot, etc) ș i v i t e j i l o r geto-daci” că și în
împărăția lor (de atunci...) ”nășteau oameni”
după chipul și asemănarea Mântuitorului Lumii, care să-l urmeze atât pe drumul calvaru-

Primiţi
adeziunea mea

lui, cât și pe drumul înălțării sfânt ziditoare.
Cu rugăciunea și colinda noastră, din aceste zile sfinte, fie ca să vă întărim sufletește pe
toți urmașii lui Ștefan cel Mare și Sfânt, care
știu Scripturii Sfinte noima și învățul: acel ce
vrea să fie mare între ai săi, trebuie să fie întâiul lor slujitor. Să îngenuncheze viața lui ca
Aprodul Purice, pururea să înalțe Domnitor.
Ne rugăm și colindăm atât pentru ilustrul mesager al frățescului nostru salut, cât și pentru
ilustrul patriot Mihai Ghimpu: ”Domn, Domn
să-nălțăm, Florile dalbe, Lerui-Ler !...”.
La Mulți Ani !!!...
Cu frățească îmbrățișare și prețuire,
ASOCIAȚIA ”ALTAR - 1989” - Timișoara
ASOCIAȚIA VETERANILOR DE
RĂZBOI - Filiala Jud. Timiș
ASOCIAȚIA PRO BASARABIA ȘI
BUCOVINA - Filiala Jud. Timiș
CONSILIUL NAȚIONAL AL
REÎNTREGIRII - Filiala Jud. Timiș
UNIUNEA ROMÂNILOR BUCOVINENI
ȘI DIN MARAMUREȘUL ISTORIC
ASOCIAȚIA ASTRA ROMÂNĂ BANAT
LIGA APĂRĂRII DREPTURILOR
OMULUI – Timiș
ASOCIAȚIA FOSTILOR DETINUTI
POLITICI DIN ROMANIA - Timiș
ASOCIAȚIA ISTORICILOR BANAŢENI
- Timișoara
ASOCIAȚIA MEMORIALUL
REVOLUȚIEI - Timișoara
SOCIETATEA DE ŞTIINTE ISTORICE
DIN ROMANIA - Timișoara
FUNDAȚIA ”EMANOIL GOJDU” – Sibiu

Mesaj din SUA

Mult stimate domnule Nicolae Dabija!
În calitate de Român -American dintr-o veche familie din Moldova din dreapta Prutului dar
cu rude de cealaltă parte, vă rog să primiţi şi adeziunea mea la ţelurile urmărite de bravii basarabeni adunaţi în jurul Forului Democrat al Românilor din Moldova.
Am apreciat în mod deosebit aliniatul 2.3 din Statut în care se arată că Forul urmăreşte "Să
promoveze şi să apere adevărul ştiinţific şi istoric privind identitatea românească etno-lingvistică, istorico-culturală şi religioasă a băştinaşilor Republicii Moldova cu toată Naţiunea Română."
Cunosc bine situaţia de acolo precum şi starea de spirit care animează populaţia deoarece am
fost ades la Dv. (M-a izbit aceasta la conferinţele pe care le-am ţinut aproape an de an la Universitatea Nicolae Testemiţeanu, ba chiar şi la Universitatea Taras Şevcenko din Tiraspol pe ai cărui
perete am văzut o frescă cu imaginea lui Mihai Eminescu alături de versuri sale în româneşte...)
Felicitări pentru poziţie: sunt convins că reprezentaţi întreaga suflare românească de ambele
părţi ale Prutului.
Semnez în numele Comitetului Româno-American pentru Basarabia, Asociaţiei Culturale Româno-Americane din Florida precum şi a celorlalţi româno-americani din Florida al căror
Consul General Onorific sunt.
Claude G. MĂtasĂ,
profesor la Universitatea din Illinois/Chicago, SUA

ASOCIAŢIEI
LUPTĂTORILOR
DIN TIMIŞOARA
Cu 20 de ani în urmă timişorenii au
scris cu sânge filele de istorie a acelor
zile.
Nu v-aţi gândit să faceţi istorie, aţi făcut-o.
Nu v-aţi gândit să fiţi eroi, aţi fost.
Aţi îndrăznit şi aţi învins.
Ne închinăm curajului şi jertfei dumneavoastră, pentru că aţi apropiat ora slobozeniei pentru tot Neamul Românesc,
de la Nistru până la Tisa.
Ne plecăm frunţile în faţa celora care
aţi crezut că libertatea este unicul lucru
sfânt pentru care merită să te sacrifici.
Aţi făcut din Timişoara un simbol al
prăbuşirii unei ere şi al naşterii unui alt
timp.
Basarabia vă rămâne recunoscătoare,
fii ai cetăţii de pe Bega, care ne-aţi întărit, prin curajul dumneavoastră, în lupta noastră pentru unitatea de Neam şi de
Ţară.
Aţi fost şi sunteţi pentru noi un exemplu de curaj, de demnitate şi de solidaritate românească.
Vă felicităm cu prilejul aniversării a
douăzecea a Revoluţiei Române.
Cu cele mai alese sentimente,

Consiliul Director al
Forului Democrat al Românilor din
Republica Moldova
14 decembrie 2009, Chişinău

Dragi prieteni!
Continuă abonarea la săptămânalul “Literatura şi arta” pentru
anul 2010.
Fiţi şi în anul care vine cu noi.
Costul unui abonament general
(indice 67781):
pe 1 lună – 13,47 de lei;
pe 6 luni – 80,82 de lei;
pe 12 luni – 161,64 de lei;
Costul unui abonament privilegiat pentru
pensionari, studenţi, ELEVI şi invalizi (indice 67880)
pe 1 lună – 12,97 de lei;
pe 6 luni – 77,82 de lei;
pe 12 luni – 145,64 de lei.
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Istoria românilor e la ea acasă
În legătură cu ultimele sugestii ale guvernului şi ale
ministrului Învăţământului de a înlocui istoria integrată
cu cea a românilor şi universală ca două obiecte aparte,
să vă spun sincer, m-am bucurat extrem de mult că în
sfârşit n-o să mi se mai impună să învăţ o istorie falsă şi mincinoasă în care Lenin, Stalin şi Voronin sunt
puşi în locul lui Ştefan cel Mare, Mihai Viteazul şi Alexandru Ioan Cuza, iar URSS – pusă în locul României
Mari sau a edenului. De ce Rusia se implică în a ne învăţa ce istorie să fie predată în şcoli, în ce limbă să vorbim? Am dori să vină cineva din banda lui Voronin şi
să ne întrebe ce istorie vrem să învăţăm. Sunt convins
că răspunsul ar fi unul şi sigur: cea a românilor. Cunoaştem că comuniştii şi ruşii vor să ascundă crimele
pe care le-au făcut deportându-ne poporul în Siberia şi
oamenii care au murit în timpul foametei provocate de
tatăl lor, Stalin. Chiar şi un copil de clasa a cincea le-ar

Cântec trist
Mult stimat popor minţit,
Degradat şi nimicit
De partidul comunist
Drept în hău ai nimerit.
Au venit, ne-au cucerit
Şi de drepturi ne-au lipsit,
Ne-au trimis la argăţie
Să n-avem nici o bucurie.
Ştie frunza de pe pom
Că comunistul nu-i om:
Doamne, Te rugăm pe Tine:

Fă să nu le fie bine!

Vasile VATAN

La 16-23 decembrie se împlinesc 20 de
ani de la victoria Revoluţiei anticomuniste
din România. În acele zile sângeroase de iarnă ale anului 1989, a fost lichidat prin forţă
ultimul regim comunist din Europa Centrală
şi de Sud-Est. Această revoluţie s-a prezentat în faţa Europei ca o forţă puternică, fiind gata de a aduce pe altarul libertăţii mari
jertfe omeneşti, având scopul nobil de a distruge regimul totalitar comunist. Cu părere
de rău, atât în România, cât şi în Republica
Moldova, sunt unele persoane care încearcă
să minimalizeze rolul evenimentelor din 1623 decembrie 1989. Unii autori numesc Revoluţia din România o simplă „lovitură de
stat”.
Un oarecare Teofil Kaminski din Chişinău scrie că „în timpul şi după lovitura
de stat din decembrie 1989 în România” se
răspândea „povestea despre terorişti”. În realitate, fie spus, orice demers intelectual presupune o prealabilă definire a evenimentelor
despre care am scris. Nu poţi să scrii despre
anul 1989 şi să nu recunoşti evenimentele
revoluţionare din 16-23 decembrie 1989.
Dar n-a fost un complot, n-a fost o „lovitură de stat”. A fost o adevărată Revoluţie cu
multe jertfe omeneşti şi vărsări de sânge.
Sunt foarte mulţi oameni care nu înţeleg
ce înseamnă revoluţie. Dicţionarul universal
al limbii române ne arată că prin revoluţie
se înţelege „un ansamblu de evenimente istorice care au loc când se impune o
transformare radicală în societate; mişcare colectivă organizată, având ca scop
cucerirea puterii politice într-un stat” (p.
779). Anume astfel de evenimente au avut
loc la 16-23 decembrie 1989 în România.
Mişcarea social-politică din România a avut
drept scop răsturnarea regimului totalitar comunist şi instalarea puterii democratice.
Această Revoluţie n-a fost un eveniment întâmplător. Ea a avut anumite premise, inclusiv aprofundarea crizei sistemului totalitar comunist atât în România,
cât şi în URSS şi alte ţări socialiste.
În România predomina în acele zile
criza mentală a liderilor P.C.R. A crescut
nemulţumirea oamenilor. Foarte mulţi savanţi, oameni de cultură doreau să emigreze, aşa precum au făcut-o Paul Goma, Vlad
Georgescu, Emil Cioran, Constantin Noica,
Ovidiu Creangă şi mulţi alţii. În România se
instaurase un regim neostalinist cu aceeaşi
dictatură personală şi cultul personal al lui
Nicolae Ceauşescu. A existat o presiune externă a SUA şi a URSS. Retragerea Armatei
Sovietice din România în 1958, iar ulterior
- din Ungaria, Cehoslovacia, Polonia şi Republica Democratică Germană a slăbit influenţa URSS asupra acestor ţări. Cel mai mult
armament retras din R.D.G. şi Cehoslovacia
a fost stocat în RSSM, la Tiraspol şi Colbasna. Pe arena internaţională, România a fost
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putea da nişte lecţii de istorie şi le-ar spune că vorbim
româna. Mă adresez celor din gaşca lui Voronin: dacă
doriţi vă pot preda eu nişte lecţii de istorie a românilor, ca să vă amintesc, la o parte dintre voi, cine sunt şi
de ce naţionalitate au fost părinţii noştri. Nu uitaţi că
cel care îşi vinde ţara îşi vinde mama şi asta au făcut-o
foarte mulţi din PCRM. Dar e târziu să se trezească şi
să-şi schimbe opinia, deoarece nevotând candidatul la
funcţia de preşedinte al ţării, şi-au tăiat craca de sub picioare, au trădat interesul poporului şi s-au vândut cum
s-a vândut Iuda pentru câţiva arginţi. Bravo lui Stepaniuc şi Ţurcan că în sfârşit au dovedit că au cap pe
umeri nu un sac cu paie.
Să auzim de bine.
Mircea SULA,
elev, s. Costeşti, Ialoveni

De ce am fost răpiţi din Ţară?
Cât să mai stăm înstrăinaţi?
Ne întrebăm a câta oară,
Vom fi vreodată lângă fraţi?
Oare aceasta ne e soarta?
Să fim pe veci ai nimănui
De mult ne este-nchisă poarta
Ne doare, însă cui să-i spui ?!

Cu nume false ne botează
Străinii, însă n-are rost.
Ce spun, nimic nu valorează!
Din moşi-strămoşi români am fost!
Români am fost si vom rămâne
Si tindem spre a ne uni!
Sperăm că ziua cea de mâine
Dorinţa ne va împlini.

Cine-ar putea să ne-nţeleagă,
Că nu mai vrem să fim străini.
Ni-i tare dor de ţara dragă,
Unde-s a noastre rădăcini.

Moto: “O viaţă întreagă veţi
mărturisi cu mândrie: Şi eu am
fost la Alba-Iulia! Fiii fiilor voştri
vor chezăşui puternic şi fericiţi
rostind: şi părinţii noştri au fost la Alba-Iulia!”
Iuliu Hossu episcop, 1 Decembrie 1918).
În istoria poporului român, un simbol al luptelor pentru libertate şi
unire îl reprezintă Mihai Viteazul, care, la sfârşitul secolului al XVI-lea,
a izbutit să adune sub un singur sceptru nu numai Ţara Românească şi
Moldova, dar şi Ardealul. Această unire nu s-a menţinut datorită condiţiilor vitrege ale timpului, dar ideea întruchipată de spada lui a trecut ca
un îndemn sacru din generaţie în generaţie, însufleţind mulţi cercetători
ai timpurilor să afirme: “Naţiunea română era cea mai veche dintre naţiunile Transilvaniei, şi mai numeroasă decât toate la un loc şi decât fiecare în parte, având astfel de partea ei întâietatea istorică şi majoritatea
numerică de stăpânire a teritoriului”.
Cu acelaşi har au fost cercetate şi alte scrieri, care au dat istoriei românilor sensul major al unităţii şi timpului, în timp şi în spaţiu. Peste
sute de ani a venit şi clipa când Nicolae Iorga declară: “Când ceea ce au
urmărit trudele şi suferinţele voastre de mucenici timp de atâtea sute de
ani, ajunge a fi un crez de biruinţă, lăsaţi să vie către voi şi înduioşatul
glas al cuiva, care o viaţă întreagă a urmărit pas cu pas fiecare din aceste
silinţe şi dureri şi s-a împrietenit în gândul său cu toţi
aceia dintre voi care, ca şi dânşii, au muncit şi au crezut”.
La Alba-Iulia n-au fost însă numai cei care au putut
lua drumul istoriei, dar şi mulţi care, prin diferite mesaje, au apropiat măreaţa zi a Marii Uniri. Acest eveniment, desfăşurat duminică, a fost binecuvântat de preoţi
din uşa tuturor altarelor bisericilor româneşti, din toate
satele şi cătunele. Actul unirii a fost opera colectivă a
întregului popor român, proclamat şi recunoscut de comunitatea mondială.
La data de 1 Decembrie 2009, sărbătorim Ziua Unirii Tuturor Românilor. Tradiţional în această zi s-a desfăşurat o Masă rotundă cu genericul “Uniţi în cuget şi-n
simţiri”, iar gazda evenimentului a fost biblioteca Liceului „Dante Alighieri”.
Au coordonat activitatea profesoarele de la Cate-

Tamara Maier
s. Micăuţi, Străşeni

dra de istorie dnele Tamara Bodeanu, Natalia Ţurcanu şi Ludmila Mazîlu (director
adjunct). Invitaţii de onoare ai activităţii au
fost personalităţile marcante: Boris Movilă,
istoric şi jurnalist şi Ion Buga, istoric şi profesor universitar.
Moderatorul programului dna Natalia Ţurcanu a oferit cuvântul de
salut directoarei Galina Carauş, iar dezvăluirea genericului “Uniţi în cuget şi-n simţiri” a fost prezentată de Boris Movilă. Dumnealui a îndemnat tinerii să participe nu doar declarativ, dar şi prin acţiuni la edificarea
unei societăţi democratice. Dl Ion Buga a venit cu o relatare impresionantă de la solemnitatea la care a participat în anul 2008 la Alba-Iulia, la
90 de ani de la Marea Unire. Profesorul a adus la liceu mai multe cărţi
care oglindesc evenimentele şi documentele Marii Uniri din 1918 .
În bibliotecă s-au vernisat colecţiile dedicate evenimentelor istorice
de la Alba-Iulia, în Expoziţia cu titlul “1 Decembrie - ora astrală a poporului românesc”. Elevii au realizat diferite postere cu această ocazie şi au
prezentat în Power Point informaţii grafice şi comunicări. Astfel, Corina Moldovan şi Margareta Lisnic au studiat “Ideea Unirii la români”, la
tema „Actul Unirii Basarabiei cu România” comunicatori au fost Daniela Gangan, Tamara Nicolaescu şi Olesea Verdeş, iar eleva Alina Goncear
a considerat actuală tema „Miracolul Unirii”.
Organizarea acestei activităţi a fost condiţionată de valoarea şi rolul istoriei universale şi naţionale în formarea personalităţii elevului.
Or, evoluţia învăţământului, atât în context mondial, cât şi în Republica
Moldova, în special, impune funcţia formativă la educarea tinerei generaţii, capabilă să se integreze plenar într-o societate deschisă şi democratică. Scopul Mesei rotunde a fost conştientizarea importanţei istorice a
evenimentelor din 1 Decembrie 1918 pentru români, iar elevii au reuşit,
atât datorită studiului independent, cât şi datorită discursurilor şi dezbaterilor, să-şi formeze o atitudine proprie cu privire la Unirea din 1918.
La finele programului dl Ion Buga a menţionat : „Consider că este
foarte valoros efortul şi rezultatele organizării şi realizării mesei rotunde cu genericul „Uniţi în cuget şi-n simţiri” prin contribuţia profesoarelor de istorie, a bibliotecarei şi sub egida dnei directoare a liceului - dna
Galina Carauş. Merită menţionaţi şi elevii, care au prezentat valoroase
comunicări la tema:l Decembrie - Ziua tuturor românilor folosind importante documente şi studii ştiinţifice”.
Valentina Ciobanu,
bibliotecară, Liceul Teoretic „Dante Alighieri”

Uniţi în cuget şi-n simţiri

izolată datorită activităţii comune a SUA şi
a URSS. Sistemul socialist se descompunea,
iar România rămânea ca o pată neagră pe
harta Balcanilor. În cele din urmă regimul
Ceauşescu trebuia să fie lichidat. Clasa politică nu mai putea conduce ca până atunci. În
martie 1989, şase membri de partid (Gheorghe Apostol, Constantin Pârvulescu, Silviu
Brucan, Alexandru Bârlădeanu, Corneliu
Mănescu şi Grigore Răceanu) i-au trimis o
scrisoare lui N. Ceauşescu, cerându-i să demisioneze din partid.
În istoriografia contemporană s-a stabilit
că Revoluţia anticomunistă a început la Timişoara. În acest oraş, un pastor reformat,
pe nume Laszlo Tökes, a intrat în conflict cu
autorităţile comuniste. Predicile sale nu conveneau guvernanţilor. S-a emis un ordin de
evacuare a acestuia din Timişoara şi transferarea lui într-un sat din vestul Transilvaniei.
Acest conflict a fost mediatizat în toată Europa şi America. La 16 decembrie 1989, pastorul s-a baricadat în sfântul locaş, iar credincioşii îl păzeau. Apoi a intervenit în forţă
miliţia. Au fost primele jertfe. A doua zi, la
17 decembrie, sute de muncitori au ieşit pe
străzi. Protestatarii strigau „Jos Ceauşescu!, Jos dictatorul!”. Ziua au intrat primele tancuri în Timişoara. De data aceasta au
fost ucişi mulţi protestatari. La morga Spitalului Judeţean Timiş au fost stocate peste
90 de cadavre. La 20 decembrie, dictatorul a
vorbit la televiziune şi a încercat să prezinte
Revoluţia Română ca un act de trădare, de
luptă a spionilor, „de atacuri străine” (Aurel Perva, Carol Roman, Misterele Revoluţiei
române, Bucureşti, S.A., p. 16-17). Mai apoi
şi Ion Iliescu a recunoscut că URSS, SUA şi,
în special, Ungaria (Occidentul în general)
„doreau răsturnarea lui Nicolae Ceauşescu” (p. 46). În cele mai multe lucrări ale jurnaliştilor şi istoricilor români se recunoaşte
că Bush şi Gorbaciov, întâlnindu-se la Malta, au încuviinţat desfăşurarea evenimentelor în ceea ce priveşte schimbările în România. „La Malta, Bush se pare că a vândut
din nou România ruşilor, la un „preţ mult
mai mare” decât la Ialta” în 1943 (Aurel
Perva, Carol Roman, Op. cit., p. 56). În presa română se scria despre tandemul „IaltaMalta” şi împărţirea zonelor de influenţă în
Europa Centrală şi de Sud-Est. Ca rezultat,
Cehia, Slovacia, Polonia, Slovenia, Estonia,
Letonia şi Lituania au intrat în zona de influenţă a SUA, iar Ucraina, Georgia, R. Moldova, România şi Bulgaria, parţial şi Iugoslavia, au rămas în zona de interese a URSS. În
această direcţie au activat serviciile secrete
ale URSS şi SUA în România. Pentru Moscova, Ceauşescu devenise o persoană incomodă. Nu întâmplător în România, în acea
perioadă au existat mai mulţi terorişti decât
înainte. În decembrie 1989 din Chişinău au
fost trimise cinci autocare cu „turişti”. Se

PRIMII PATRU
Glorie şi sacrificiu
Am considerat necesar a continua seria,
consacrată tragicelor, dar totodată eroicelor
evenimente din războiul de pe Nistru (19911992), prin a comemora primii poliţişti din
DPDS, căzuţi la 13 decembrie 1991 la intrarea în Dubăsari. Îmi vin în memorie mai
multe momente – începutul separatismului.
Apoi bărbăţia bravilor noştri colaboratori de
la comisariatele blocate de gardişti în paşnicele, până atunci, oraşe de pe nu mai puţin
paşnicul râu. Cu nelinişte urmăream apariţia injuriilor nefondate la adresa
poliţiştilor noştri în publicaţiile separatiste, dar şi în cele de la Moscova.
La admiterea în Academia de Poliţie mă străduiam să contribui, cu ce puteam, la selectarea unor cursanţi demni.
În fine, m-a preocupat destinul lui Mihai Arnăut, care a studiat la Colegiul de Comerţ al ASEM, unde am profesat mai mulţi ani. Cu o studentă,
originară din satul său, am început colectarea de materiale pentru a-i consacra un muzeu absolventului nostru şi camarazilor săi. S-ar mândri orice
instituţie cu un astfel de erou. În arhivă am găsit actele sale – note bune,
purtare exemplară. Am înţeles – Mihai a schimbat conştient o profesie asigurată pe o alta de mare risc. Fotografiile de la şcoală, din anii studenţiei,
reflectă un chip blajin, dar dârz şi hotărât. Deunăzi îmi spunea un pedagog
din Cărpineni - poseda simţul dreptăţii în toate.
Personal, i-am cunoscut pe temerarii poliţişti de sub comanda neînfricatului general A. Hămuraru, pe platoul de la Coşniţa. M-am convins – nu fiecare poate fi înrolat într-o atare subunitate. Sunt necesare calităţi, pe care
poliţiştii noştri le-au demonstrat de la momentele din 13 decembrie 1991.
M-a întristat altceva. Faptul că tinerii noştri nu cunosc mai nimic despre perioada anilor ’91-’92. Şi mai puţin pe eroii de atunci. Se face puţin
pentru aşa ceva. Şi invers – predând liceenilor tema respectivă, vedeam cu
regret golul informaţional la subiect. Şi cât de convinşi în „dreptatea” instaurată de separatişti manifestau cei veniţi din şcolile aflate în regiunea
transnistriană. Înţelegeam – vina nu e a lor. Neadevărul, „agresivitatea”,
„cruzimile” comise de partea moldovenească li se cultivau de timpuriu şi
sistematic.
... Am fost cu studenţii mei de la colegiu la premiera filmului documentar. „Război şi pace în Moldova”. Mi-au zis după vizionare – ce scrie
în manualul de istorie, ne povestiţi dvs. e foarte puţin. Filmul ne-a deschis
ochii. De ce atât de puţin se face în această direcţie? Ca pedagog, cred că
Ministerul Educaţiei ar trebui să intervină.
La premiera respectivă am cunoscut un jurnalist de război de la un colegiu de ziaristică din SUA. În cele două discuţii la temă mi-a spus: „Am
avut deplasări în toate zonele de conflict din Europa şi alte părţi pentru a
mă documenta. Războiul de pe Nistru poate e cel mai puţin cunoscut şi înţeles”. Desigur, cunoaşterea şi înţelegerea lui trebuie să înceapă de la noi.
Inclusiv eroii căzuţi la 13 decembrie - Mihai Arnăut, Ghenadie Iablocikin,
Valentin Mereniuc, Gheorghe Caşu. Care au sărit conştient în infern, pentru a intra în NEMURIRE.
Aureliu BENU
P.S. Aducem mulţumiri dlui Şt. Culea, directorului Muzeului MAI pentru contribuţia la pregătirea materialului. Totodată felicităm colaboratorii
MAI cu Ziua poliţiei, dorindu-le sănătate şi succese în asigurarea ordinei
publice.
A.B.

Revoluţia anticomunistă din România
(16-23 decembrie 1989)

ştie că Ion Druţă devenise consilierul lui Mihail Gorbaciov în martie 1989.
Pe de altă parte, şi americanii şi-au intensificat acţiunile în România, în special
în Transilvania. Presupunem că acţiunile
lui Laszlo Tökes, la Timişoara aveau susţinerea logistică din partea SUA. Totodată,
Ceauşescu „era rupt de realităţile ţării,
neavând idee de tensiunile sociale ce se
manifestau în rândul populaţiei” (p. 53).
Ideea de a organiza o mare întrunire populară la Bucureşti, pe 21 decembrie, a accelerat Revoluţia Română. Populaţia adunată nu
l-a susţinut pe Ceauşescu. Toţi strigau: „Jos
Ceauşescu!”, „Jos dictatorul!”, „Ieri în Timi-

întregime de valul revoluţiei. Manifestanţii
s-au înfrăţit cu armata. Funcţiona lozinca:
„Armata e cu noi!”. O mare parte din manifestanţi s-au adunat la Televiziune, în studioul 4. Din acest studio se transmiteau în toată
ţara cele mai importante ştiri despre mersul
Revoluţiei. Pentru a salva România de începutul unui război civil, acolo la Televiziune,
în studioul 4, s-a constituit o nouă forţă politică – Frontul Salvării Naţionale. Consiliul
Frontului Salvării Naţionale era alcătuit din
35 de membri, inclusiv Ion Iliescu, Petre
Roman, Doina Cornea, Ana Blandiana, Mircea Dinescu, Laszlo Tökes, generalul Ştefan
Guşe, Dumitru Mazilu, Alexandru Bârlădea-

Timişoara, Piaţa Operei, 20 decembrie 1989

şoara, azi în toată ţara!”, „Jos comunismul!”,
„Moarte tiranului!”.
Însă în noaptea de 21 spre 22 decembrie
au existat mai multe jertfe. Miliţia, trupele
de securitate şi armata au atacat baricadele
revoluţionarilor. Numai în faţa Sălii Dalles
au fost ucise 36 de persoane.
A doua zi, la 22 decembrie 1989, străzile Bucureştiului iarăşi s-au umplut cu manifestanţi. Steagurile insurgenţilor aveau stema decupată. Ei scandau: „Nu vă fie frică,
Ceauşescu pică!”, „Ole, ole, ole, Ceauşescu nu mai e!”. O parte din revoluţionari au
atacat clădirea C.C. al P.C.R. La ora 12.00
Ceauşescu fuge cu un elicopter MI-8 de pe
clădirea C.C. al P.C.R., lăsând totul baltă,
el dorea doar să se salveze şi să organizeze
„lupta de rezistenţă pentru „cauza comunistă”. Între timp Bucureştiul era cuprins în

nu, Ion Caramitru, Silviu Brucan, generalul
Victor Stănculescu, Aurel Dragoş Munteanu,
Dan Deşliu, Dan Marţian, generalul Voinea,
Sergiu Nicolaescu, Gelu Voican Voiculescu,
Corneliu Mănescu, Eugenia Iorga, Adrian
Sârbu, Vlad Ionescu şi alţii. Prezentând la
Televiziune această listă, Ion Iliescu a subliniat că Frontul Salvării Naţionale este o
structură provizorie, gândită într-un mod
foarte operativ. Lista rămânea deschisă pentru alte persoane. Formarea FSN a fost prima măsură politică, primul act de stat al forţelor revoluţionare care începuseră a se consolida în ziua de 22 decembrie 1989. Tot în
seara zilei de 22 decembrie 1989, Ion Iliescu
a prezentat la TVR „Comunicatul către ţară
al Consiliului Frontului Salvării Naţionale”.
Acest Comunicat a fost primul document
oficial al noii puteri politice. Întreaga pute-

re în stat a fost preluată de Consiliul Frontului Salvării Naţionale. S-a recomandat să
fie constituite consilii judeţene, municipale,
orăşeneşti şi comunale ale Frontului Salvării Naţionale, ca organe ale puterii locale.
Aceste consilii erau împuternicite să adopte
măsurile necesare pentru asigurarea desfăşurării normale a vieţii economice şi sociale
din fiecare judeţ.
Tot în aceeaşi seară de 22 decembrie
1989 a fost prezentat programul de lucru al
FSN, în care se prevedea:
1. Abolirea rolului conducător al unui
singur partid şi statornicirea unu sistem democratic pluralist de guvernământ.
2. Organizarea alegerilor libere.
3. Separarea puterilor legislativă, executivă şi judecătorească în stat. Elaborarea
unei noi Constituţii.
4. Restructurarea întregii economii naţionale pe baza proprietăţii private, rentabilităţii şi eficienţii. Eliminarea metodelor administrativ-biroctarice şi promovarea liberei
iniţiative şi competenţei civice.
5. Restructurarea agriculturii şi sprijinirea micii producţii ţărăneşti. Oprirea distrugerii satelor.
6. Reorganizarea învăţământului... Eliminarea dogmelor ideologice... Aşezarea pe
baze noi a dezvoltării culturii naţionale...
7. Respectarea drepturilor şi libertăţilor
minorităţilor naţionale.
8. Organizarea întregului comerţ al ţării..., satisfacerea cu prioritate a tuturor nevoilor cotidiene ale populaţiei.
9. Întreaga politică externă să servească promovării bunei vecinătăţi, prieteniei şi
păcii în lume, integrându-se în procesul de
construire a unei Europe unite.
10. Promovarea unei politici interne şi
externe subordonate nevoilor şi intereselor
dezvoltării fiinţei umane, respectului deplin
al drepturilor şi libertăţilor omului, inclusiv
al dreptului de deplasare liberă” (Ion Iliescu,
Op. cit., p. 66-67).
Acest program de activitate al FSN a
arătat că voinţa maselor era de a schimba radical sistemul politic şi morfologia societăţii
româneşti.
Între timp, evadând din Bucureşti, Nicolae şi Elena Ceauşescu au fost arestaţi la
Târgovişte, şi la 25 decembrie 1989 au fost
judecaţi de către Tribunalul Militar Extraordinar. Inculpaţii Nicolae şi Elena Ceauşescu au fost învinuiţi de genocid, subminarea
puterii de stat, infracţiuni, de distrugere a
bunurilor obşteşti, subminarea economiei
naţionale şi încercarea de evadare din ţară,

având fonduri de peste 1 miliard de dolari
depuse în bănci străine. Pentru aceste crime
grave inculpaţii au fost condamnaţi la moarte şi în aceeaşi zi executaţi în garnizoana
Târgovişte. Actul judiciar de condamnare a
lui Ceauşescu trebuie să-l pună în gardă şi
pe V.Voronin, care poartă răspundere pentru
uciderea a patru cetăţeni la 7-8 aprilie 2009.
Unele învinuiri aduse de Tribunal lui Ceauşescu s-ar putea să fie aduse şi lui Voronin,
care apără „cauza comunismului” tot aşa
precum o făcea Ceauşescu în 1989. Prin actul de la 25 decembrie 1989 s-au oprit actele
teroriste, care au continuat după 22 decembrie şi au dus, conform statisticilor oficiale,
la moartea a 1300 de oameni nevinovaţi. Cât
Ceauşescu era viu a existat primejdia declanşării unui război civil şi distrugerea României ca stat unitar naţional.
Revoluţia din România a fost şi va rămâne un important eveniment în istoria ţării şi
a Europei. Ea a avut anumite trăsături specifice care au deosebit-o de celelalte revoluţii
din Europa Centrală şi de Sud-Est. Regimul
comunist a fost înlăturat prin forţă, printr-o erupţie socială. În luptele de stradă au
căzut peste 1300 de cetăţeni. Revoluţia a
avut un caracter categoric. Structurile de stat
au fost demolate rapid, dintr-odată, într-o zi.
Prin lichidarea sistemului dictaturii totalitare, Revoluţia Română a deschis perspectiva
marilor transformări politice, economice şi
culturale în condiţiile dezvoltării unei democraţii autentice. Revoluţia din România
a fost „o revoluţie televizată”. Mişcarea de
eliberare naţională din Basarabia a influenţat pozitiv pregătirea maselor populare pentru a participa la aceste manifestaţii. Fostul
preşedinte al României Emil Constantinescu
avea dreptate când afirma că Revoluţia Română a început în Basarabia. De asemenea
ea a fost susţinută masiv de către Europa.
Preşedintele SUA George Bush a declarat la
26 decembrie 1989 că „respectă schimbările
ce au avut loc în România”. El a relevat că
se pronunţă pentru instaurarea în România a
liniştii şi libertăţii (România liberă, 1989, 28
decembrie). Revoluţia din 16-23 decembrie
1989 a plasat România într-un nou context
geopolitic, a influenţat şi a susţinut mişcarea
de eliberare naţională din Basarabia, a confirmat realitatea contemporană despre existenţa a două state româneşti. România a sprijinit şi susţine şi în prezent Republica Moldova în vederea consolidării independenţei
şi suveranităţii sale şi a integrării europene.
Aceasta este calea noastră politică obiectivă
spre colaborare şi reunire în arealul geostrategic european.
Anton MORARU,
dr. hab. în istorie, prof. univ.
Gheorghe CERNEA,
istoric, profesor de istorie
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Acad. Gheorghe Duca: “Intelectualitatea de la Chişinău
a apropiat victoriile anului istoric 1989”
Excelenţa Sa dl Emil Constantinescu, fostul preşedinte al României, şi Fundaţia Română pentru Democraţie au organizat, la 3 decembrie 2009, în Palatul Parlamentului de la Bucureşti,
Conferinţa Internaţională „1989 - anul care a schimbat lumea. Viziunea protagoniştilor schimbării asupra viitorului Europei”.
La această importantă reuniune internaţională au participat o seamă de lideri politici şi civici din Europa Centrală şi de Sud-Est, precum dr. Jelio Jelev, preşedintele Bulgariei (1990-1997),
liderul mişcării anticomuniste din Bulgaria, Jan Carnogursky, primul prim-ministru al Slovaciei (1991-1992), disident anticomunist, semnatar al Cartei 77, Arnold Ruutel, preşedintele Estoniei (2001-2006), Kiro Gligorov, primul preşedinte al Republicii Macedonia (1991-1999), Aleksander Kwasniewski, preşedintele Poloniei (1995-2005), participant la masa rotundă de la Varşovia (1989), Arpad Gonz, preşedintele Ungariei (1990-2000), Petăr Stoianov, preşedintele Bulgariei (1997-2002), Stefan Mesic, preşedintele Croaţiei (2000 - prezent), Viktor Orban, prim-ministru al Ungariei (1998-2002), Mircea Carp, director al secţiei române la posturile de radio Vocea Americii şi Europa Liberă. R. Moldova a fost reprezentată de Petru Lucinschi, preşedintele
Republicii Moldova (1996-2001), acad. Gheorghe Duca, preşedintele Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova (2004 - prezent), şi Nicolae Dabija, poet, publicist, lider al Mişcării de Renaştere Naţională din 1989-1991. Publicăm astăzi discursul ţinut de acad. Gheorghe Duca, axat pe rolul intelectualităţii basarabene, din 1940 până în prezent, în procesul de prăbuşire a comunismului.
Excelenţele Voastre Domnilor Preşedinţi,
Onorată asistenţă,
Dragi colegi,
Sunt onorat să mă aflu astăzi în această sală alături de o
seamă de personalităţi, care, prin activitatea lor consecventă,
au contribuit, pas cu pas, la prăbuşirea comunismului – ca sistem totalitar şi la edificarea instituţiilor democratice în ţările
din Europa Centrală şi de Sud-Est.
Am acceptat cu bucurie invitaţia Dvs. şi doresc să exprim
alese sentimente de gratitudine Fundaţiei Române pentru
Democraţie, în persoana Excelenţei Sale Domnul Preşedinte
Emil CONSTANTINESCU, care a organizat această reuniune importantă pentru timpul prezent, dar mai ales pentru
viitorul democratic şi prosper al statelor noastre. Or, se ştie,
e foarte greu să obţii o victorie, dar este şi mai greu să o menţii, să o valorifici întru binele fiecărui cetăţean, să transformi
idealurile oamenilor în realitate. Evoluţia evenimentelor din
R. Moldova, pe parcursul acestor 20 de ani, când victoriile
anilor 1989-1991 au fost deturnate de forţele revanşarde, constituie o ilustrare în plus a acestei axiome.
Anul miracolelor politice – 1989 – semnifică, în plan european şi mondial, sfârşitul Războiului Rece, începutul sfârşitului Imperiului Sovietic, căderea Zidului Berlinului, reunificarea naţiunii germane. Trebuie să fim conştienţi de faptul
că fără aceste evenimente de importanţă epocală nu ar fi fost
posibilă emanciparea naţională a popoarelor est-europene şi
condamnarea comunismului ca ideologie împotriva firii umane. Căderea Cortinei de Fier a declanşat ulterior un proces
amplu de integrare regională, prin intermediul căruia ţările
Europei Centrale şi de Sud-Est, inclusiv România, au revenit
în marea familie a statelor europene. La rândul său, procesul
de integrare europeană a servit drept catalizator al consolidării
instituţiilor democratice din regiune.
Anul istoric 1989 a marcat fericit soarta popoarelor din
regiune şi a întregii Europe, precum şi destinul fiecăruia dintre noi.
Pentru unii, generaţiile interbelice, care au trăit cândva
starea libertăţii şi a bunăstării, transformările democratice de
la sfârşitul anilor ’80 au însemnat rezultatul unei lupte pline
de sacrificii, al unei rezistenţe de decenii şi revenirea la lumina Credinţei şi a Adevărului.
Pentru alţii, generaţiile de după instaurarea comunismului de tip sovietic, aceste evenimente istorice au însemnat
descoperirea gustului libertăţii, minunea renaşterii naţionale,
revenirea la valorile strămoşeşti, independenţă geopolitică şi
suveranitate naţională.
Generaţiile de după 1989 trebuie să se pătrundă de adevărul că drepturile şi libertăţile de care ne bucurăm în prezent
şi pe care le considerăm fireşti au fost până în 1989 idealuri
sfinte, aproape imposibile, pe care înaintaşii noştri le-au realizat cu preţul vieţii şi al suferinţei. E suficient să amintim aici
mărturia regretatului nostru poet Grigore Vieru: “Unii visau
să ajungă în cosmos, iar eu visam să trec Prutul…”. Jertfele
revoltelor anticomuniste, de cele mai multe ori înăbuşite în
sânge de regimurile totalitare aflate în agonie, reprezintă dovezi incontestabile ale aspiraţiei fireşti a omului pentru Libertate, ca valoare supremă, ca simbol al demnităţii de om.
Lung şi greu a fost drumul nostru, al moldovenilor dintre
Prut si Nistru, spre Sfânta Libertate. Însufleţită de intelectualitatea de la Chişinău, mişcarea populară din anii 1988-1989,
bazată pe un romantism militant, a început cu două sloganuri
principale: Unire, moldoveni! – contra rusificării – şi Limbă, Alfabet!, adică declararea limbii române ca unică limbă
oficială în RSSM şi revenirea la alfabetul latin, schimbat de
Stalin cu alfabetul rusesc. Mişcarea de Eliberare Naţională
din R. Moldova sovietizată a pornit, deci, ca un bulgăre de
zăpadă, care s-a transformat treptat într-o autentică avalanşă,
culminând la 31 august 1989 – încă până la căderea Zidului
Berlinului – cu prima şi, cred, cea mai mare victorie a fiinţei noastre naţionale: oficializarea limbii române îmbrăcată în
veşmânt latin şi constituirea unei noi realităţi social-politice,
pe care n-o mai putea ignora nici Mihail Gorbaciov şi nici

subalternii săi de la Chişinău. Intelectualitatea basarabeană
a conştientizat încă atunci că obţinerea Limbii şi a Alfabetului latin înseamnă TOTUL pentru supravieţuirea noastră ca
neam. Lupte mari s-au dat chiar şi pentru înlocuirea sintagmei
TRECEREA la alfabetul latin cu REVENIREA la alfabetul latin, ultima având o semnificaţie esenţială – de revenire la originile noastre latine, asupra căreia a insistat cu tărie scriitorul,
lingvistul Vlad Pohilă, care a elaborat capitolul Grafie latină
a Scrisorii celor 66, devenită istorică. Iată de ce Sărbătoarea
Naţională “Limba Noastră cea Română”, botezată astfel de
poetul Grigore Vieru, este pentru noi cea mai frumoasă şi cea
mai apropiată sufletului, R. Moldova fiind singurul stat din
lume, care are o astfel de sărbătoare naţională, precum şi un
imn dedicat limbii, pe versurile preotului Alexe Mateevici.
Pentru moldovenii de la Est de Prut, anul 1989 nu a venit
însă pe un teren gol. Lupta pentru valorile naţionale a fost una
mocnită, dar continuă, implantată în sânge din tată-n fiu ca
pe o imunitate genetică contra asupritorilor. Cu toate că după
1940 regimul stalinist a împuşcat, a îngropat de vii în gropi
cu var, a deportat în Siberia, în mai multe valuri, intelectualitatea basarabeană: scriitorii, învăţătorii şi profesorii, preoţii,
medicii, notarii, avocaţii, judecătorii, la începutul anilor ‘60,
la Chişinău, se conturează o nouă elită intelectuală cu conştiinţă naţională, care, prin operele ei, menţine vie flacăra limbii,
istoriei, folclorului şi bisericii strămoşeşti. Ţin să menţionez
aici cel puţin o parte dintre personalităţile acestei pleiade cu
care ne mândrim şi de la care am învăţat dragostea de neam şi
o limbă română literară: prozatorii Ion Druţă, Aureliu Busuioc, Vasile Vasilache, Vladimir Beşleagă, Spiridon Vangheli,
Alexei Marinat, poeţii Grigore Vieru, Gheorghe Vodă, Petru
Zadnipru, Dumitru Matcovschi, Petru Cărare, Vasile Leviţchi – scriitori încurajaţi, promovaţi şi chiar protejaţi de poetul
Andrei Lupan, regizorii Ion Ungureanu, Emil Loteanu, Ion
Sandri Şcurea, actorii Eugeniu Ureche, Valeriu Cupcea, Victor Ciutac, Veniamin Apostol, Mihai Volontir, compozitorul
Eugen Doga, savanţii Nicolae Testemiţeanu, Sergiu Rădăuţanu, Vasile Coroban, Ion Vatamanu, Ion Borşevici ş.a., care au
intrat în istorie ca fiind parte a generaţiei de aur din perioada
postbelică.
Pentru a înţelege mai bine fenomenul renaşterii naţionale
de după 1940 şi rolul elitei intelectuale în procesul de subminare a comunismului, voi recurge la o cronologie a evenimentelor istorice majore, care au pregătit etapă cu etapă apropierea marilor victorii din 1989 şi care demonstrează o dată în
plus că sângele apă nu se face...
În anul 1940 este arestat şi condamnat la 15 ani de Gulag
sovietic scriitorul Nicolae Costenco, animatorul vieţii literare
din Basarabia interbelică, alături de unul dintre înfăptuitorii
Unirii din 1918, Pan Halippa. Nicolae Costenco a făcut ani
grei de puşcărie pentru că a afirmat deschis că vorbeşte limba
română. A trăit până în anul 1993, a prins deci căderea comunismului şi nu s-a dezis niciodată de limba română.
La 27 mai 1947 este arestat tânărul scriitor Alexei Marinat pentru Jurnalul său în manuscris Eu şi lumea, în care
descria ororile comunismului – deportările, foametea organizată, exterminarea intelectualităţii, rusificarea moldovenilor.
Este condamnat la 10 ani de lagăr cu regim sever în Siberia.
Disidentul politic şi scriitorul-martir Alexei Marinat, al cărui
Jurnal a fost publicat de-abia după 1991, a fost supranumit de
criticii literari drept “un Soljeniţân al Basarabiei”, iar poetul
Nicolae Dabija l-a definit “legenda pe nume Alexei Marinat”.
În anul 1965, la Uniunea Scriitorilor de la Chişinău, prozatorul şi dramaturgul Ion Druţă pune problema revenirii la
grafia latină, declarând că “pentru o limbă cu rădăcinile latine,
ar fi firesc să se treacă la alfabetul latin”. Urmează câteva cărţi
interzise, considerate antisovietice şi naţionaliste, al căror tiraj
a fost ars. Este vorba de cărţile poeţilor Dumitru Matcovschi,
Grigore Vieru, Petru Cărare, Gheorghe Cutasevici, ultimul
scriind un acrostih care se citea de sus în jos “România”.
La 13 iunie 1972, Alexandru Usatiuc-Bulgăr, Gheorghe
Ghimpu, Valeriu Graur şi Alexandru Şoltoianu, fondatori
ai unei mişcări anticomuniste clandestine, numită Frontul

documentul în original “s-a pierdut”.
Această trecere în revistă a evenimentelor de importanţă
covârşitoare pentru noi nu va fi completă dacă nu vom reaminti alte câteva date istorice: alegerea primului Parlament pe
cale democratică – în 1990 –, organizarea, la 6 mai 1990, a
primului Pod de Flori pe Prut, când – fie şi numai pentru o zi
– a căzut Cortina de Fier de pe Prut; Declaraţia de suveranitate, adoptată de Parlament la 23 iunie 1990 şi Declaraţia de
independenţă a R. Moldova din 27 august 1991, în care sunt
consfinţite limba şi unitatea poporului roman, “în conformitate cu idealurile şi năzuinţele sfinte ale poporului în spaţiul
istoric şi etnic al devenirii sale naţionale”.
Cele spuse mai sus arată că rolul elitei intelectuale din R.
Moldova în procesul de Renaştere Naţională şi redobândire a
Libertăţii a fost unul fundamental şi decisiv.
În calitatea mea de preşedinte al Academiei de Ştiinţe a
Republicii Moldova, aş dori să subliniez faptul că rolul savanţilor în societatea moldoveană nu s-a limitat la aceşti ani
de glorie. Oamenii de ştiinţă au stat mereu de veghe. În 1994,
timpuri tulburi s-au abătut peste R. Moldova. Clasa politică
a ignorat îndemnul Academiei de Ştiinţe de a nu politiza şi a
ideologiza subiectele de ordin lingvistic şi identitar, precum
limba, istoria, etnogeneza, cerându-le să lase aceste probleme pe seama oamenilor de ştiinţă. La 29 iulie 1994,
regimul agrariano-comunist a adoptat Constituţia
Republicii Moldova, în care, contrar adevărului ştiinţific şi Declaraţiei de independenţă a Republicii
Moldova, este introdusă aşa-numita limbă moldovenească. În aceste condiţii, savanţii s-au văzut obligaţi să-şi reconfirme poziţia din 1989, adoptând, la
9 septembrie 1994, Hotărârea Prezidiului Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, în care se menţionează că denumirea corectă a limbii vorbită în R.
Moldova este LIMBA ROMÂNĂ. Cu regret, aceeaşi
ofensivă contra adevărului istoric şi ştiinţific a fost
Unul dintre primele mitinguri “în apărarea scriitorilor declanşată ulterior şi de guvernarea comunistă, fără
progresişti” din primăvara anului 1988, desfăşurat în faţa să ţină cont de opinia intelectualităţii din R. MoldoCatedralei din Chişinău (pe atunci Sala Republicană de va. Cu toate acestea, Academia de Ştiinţe a rezistat
tuturor presiunilor de ordin politic, economic şi îşi
Expoziţii)
menţine în continuare poziţia principială privind
limba română, pentru că Adevărul este mai puternic
mea la biserică. În iulie 1988, elita intelectuală din R. Moldova îşi asumă curajul să meargă şi mai departe. În săptămâna- şi penalizează dur politicienii care îşi acoperă incompetenţa,
lul Învăţământul public, condus de Anton Grăjdieru, apare ce- interesele de grup şi reaua-credinţă cu tot felul de speculaţii
lebra Scrisoare a celor 66 savanţi şi oameni de cultură. Cura- pe teme extrem de sensibile.
Ziua de 7 aprilie 2009 constituie o lecţie în plus pentru
jul lor a fost cu atât mai admirabil, cu cât fiecare a semnat pe
toţi politicienii care ignoră aspiraţiile fireşti ale propriului pocont propriu, neştiind care sunt numele celorlalţi semnatari.
La 7 noiembrie 1989, de ziua “revoluţiei” lui Lenin, mai por. În acea zi a Bunei-Vestiri, tinerii au ieşit cu zecile de mii
multe femei cu copii în braţe şi grupuri de tineri s-au aşezat în centrul Chişinăului pentru a protesta împotriva falsificării
pe caldarâm în faţa tancurilor sovietice pentru a le împiedica alegerilor, a minciunii, a metodelor sovietice de manipulare şi
să ajungă la parada militară din centrul Chişinăului. La 15 iu- îndoctrinare a electoratului, împotriva tendinţelor unui partid
nie 1989, de ziua lui Mihai Eminescu, apare prima publicaţie de a monopoliza puterea în stat. De fapt, protestul tinerilor a
periodică cu grafie latină tipărită la Chişinău. Este vorba de fost un cartonaş roşu dat politicienilor, care, după ce obţin
săptămânalul cu cel mai mare tiraj Literatura şi arta, condus votul, uită de interesele vitale ale cetăţenilor sau chiar lucreade poetul Nicolae Dabija. În luna martie 1989, este tipărit ză împotriva lor.
Sacrificiul tinerilor n-a fost în zadar. Pe scena politică din
clandestin în capitala Letoniei primul număr al publicaţiei redeşteptării naţionale Glasul. Cel de-al doilea număr fiind tipă- R. Moldova a apărut o nouă clasă politică – tânără, entuziastă şi pragmatică. Noua guvernare şi-a propus drept obiectiv
rit în luna octombrie, la Vilnius.
La 27 august 1989 este convocată prima Mare Adunare prioritar aderarea la Uniunea Europeană, anunţând paşi amNaţională, organizată de liderii Mişcării de Eliberare Na- biţioşi în acest sens. În demersul proeuropean al Republicii
ţională: Grigore Vieru, Nicolae Dabija, Leonida Lari, Lida Moldova, tinerii politicieni de la Chişinău au însă nevoie de
Istrati, Nicolae Costin, Mihai Cimpoi, Ion Hadârcă, Ion Bor- mult sprijin, încurajare şi susţinere financiară pentru a scoate
şevici, Alexandru Moşanu, Andrei Ţurcanu ş.a. Această Mare R. Moldova din prăpastia economică în care au găsit-o. În caAdunare a Poporului – peste 100 de mii de participanţi – a litatea mea de cetăţean, dar şi de membru al Guvernului Refost însufleţită de muzica Reînvierii interpretată de Ion şi Doi- publicii Moldova, profit de această reuniune importantă, ca să
na Aldea-Teodorovici. Peste câteva zile, la 31 august 1989, vă solicit sprijin pe toate căile pentru R. Moldova în vederea
Parlamentul de la Chişinău a adoptat limba română drept revenirii noastre în familia democraţiei europene, astfel încât
limbă de stat şi revenirea la alfabetul latin. La 24 decembrie să avem un viitor împreună, mereu alături la bine şi la greu.
Ne exprimăm speranţa că veţi face uz de toate instrumen1989, deputaţii poporului de la Moscova condamnă Pactul
Molotov-Ribbentrop şi consecinţele lui. Deputaţii moldoveni tele naţionale şi internaţionale de care dispuneţi pentru a ajuparticipă activ la acea şedinţă, susţinând iniţiativa colegilor ta nedreptăţita populaţie moldoveană, trecută prin cele mai
acestora din Ţările Baltice, care obţinuseră copia documentu- cumplite drame şi experimente istorice.
lui secret. În timp ce Mihail Gorbaciov spunea deputaţilor că
Bucureşti, 3 decembrie 2009

„Comunismul e-o statuie
Roşie, enormă, şuie!
Încă de la Marx se ştie:
Comunismul e-o stafie!”
(T. Popovici)

uşa la plecare. Reacţia „tătucului” a fost foarte bolnăvicioasă. Dacă Voronin ar fi fost mai flexibil şi un mai
bun strateg, ar fi găsit la sigur căi sau mijloace de a evita
acest lucru (spre interesul partidului său). Evident că ar
fi fost logic dacă M. Lupu, în primăvară, ar fi fost urmat
de mai mulţi părtaşi. Dar nu a fost să fie aşa. Acest lucru
avea să se întâmple mai târziu. Spuneam într-un articol
recent că la sigur se vor mai găsi în acest conglomerat,
numit PCRM, oameni cu mintea mai trează, care nu-l
vor urma pe acest kamikaze moldovean, V. Voronin,
până pe ultimul lui drum. Luând o poziţie diferită de cea

Totuşi cred că adevăratul început al sfârşitului
PCRM a fost marcat de tânăra generaţie la 6-7 aprilie.
Inflexibilitatea lui Voronin, care a dorit în continuare
să guverneze de unul singur, refuzând orice coaliţie de
guvernare, mizând doar pe coruptibilitatea (fie şi morală, nu neapărat economică) parlamentarilor (aşa cum
a procedat după alegerile din 2005), fraudele electorale inimaginabile prin formele şi dimensiunile lor, lipsa
oricărei speranţe pentru viitorii 4 ani au provocat protestul tinerilor (mă şi tem să folosesc termenul „tânăra
generaţie”, atât de profanată de I. Roşca) din 6-7 apri-

a „tătucului” la plenara convocată luni, 5.12.2009, cu o
oră înainte de începerea şedinţei Parlamentului, la care
urma să fie votat preşedintele Republicii Moldova, lucru
care ar fi pus capăt prea lungii perioade de criză politică
(în declaraţii mari apărători ai intereselor celor mulţi şi
săraci, în realitate însă, îi doare-n cot de ei, aruncându-i
într-o nouă rundă de alegeri anticipate, de altfel, costisitoare pentru bugetul şi aşa extrem de găurit), V. Ţurcan,
I. Calin şi V. Stepaniuc au încercat să-şi convingă tovarăşii să-l voteze pe M. Lupu. În stilul său inconfundabil
şi în strictă conformitate cu stilul leninist, V. Voronin a
ştiut cum să-i izoleze pe „oportunişti” şi să-şi ducă până
la capăt opera cu bolşevicii săi. Despre starea de lucruri
din acest aşa-numit partid, PCRM, vorbeşte şi faptul că
în rândul celor trei se află chiar şi bătrânul, decanul de
vârstă al comuniştilor, ortodoxul comunist I. Calin. Se
vede că lucrurile în PCRM stau foarte prost dacă s-a
ajuns la acest lucru. Nu mă miră deloc stilul în care a
reacţionat Voronin după aceste incident în partid. Amintiţi-vă în ce stil de birjar se exprima Voronin vizavi de
M. Lupu. În acelaşi stil a vorbit şi despre V. Ţurcan,
omul despre care spunea cu câtva timp în urmă că este
o persoană importantă pentru guvernarea comunistă „A
avut trei operaţii la cap şi...” (câte o fi avut, în realitate,
cel care vorbeşte astfel de lucruri?).

lie. Crima clicii lui Voronin constă în faptul că nu le-a
permis acestor tineri să-şi desfăşoare acţiunile în mod
paşnic, dar le-a deturnat prin provocatorii săi (inclusiv
ai PPCD) într-o direcţie extrem de periculoasă, care s-a
soldat cu mari stricăciuni şi – ceea ce este foarte grav –
cu victime omeneşti (uciderea a trei tineri aflaţi în floarea vârstei), schilodirea fizică şi morală a altor sute de
tineri, o faimă proastă în toată lumea. De aceea, în semn
de recunoştinţă pentru aceste jertfe aduse pe altarul democraţiei şi libertăţii, aceste fapte eroice ale zecilor de
mii de tineri, care au deturnat mersul istoriei din acest
colţ de ţară năpăstuit de nevoi şi guvernat de o clică criminală, care au schimbat mentalitatea multora (în special a generaţiei mai în vârstă), care au adus încrederea
la şi mai mulţi, dezamăgiţi şi de politicianismul multora din partiduţele democratice înmulţite ca ciupercile
după ploaie, că comunismul poate fi înfruntat şi aici, în
această zonă de hotar între două civilizaţii, merită să fie
imortalizate. Este de datoria artiştilor plastici să creeze
acest simbol, iar al autorităţilor locale să găsească locul
cel mai indicat pentru amplasarea lui. În opinia mea, locul cel mai indicat ar fi în faţa clădirii Parlamentului,
acolo unde au stat mult timp şi au dat sfaturi cei doi
bărboşi – autorii celei mai criminale ideologii din istoria
umanităţii – K. Marx şi F. Engels. Acest loc are o triplă

Astfel s-a exprimat cu aproape un
pătrar de veac în urmă ultimul lider al
pcus şi urss, M. Gorbaciov, nedânduşi seama că prin acea „perestroika”,
de fapt, a pus bazele sfârşitului acelui mastodont pe picioare de lut – Imperiul Sovietic. Nu şi-a dat seama că
Imperiul Sovietic (alias Rus) în esenţă putea exista numai prin autocraţie (sub orice forme: ţaristă, comunistă
sau, mai nou, putinistă). Implantarea primilor germeni ai
democraţiei a fost fatală pentru URSS. Aducerea la putere a cuplului „Putin-Medvedev” este o salvare de moment pentru Imperiul Rus, care a rămas acelaşi Imperiu
Sovietic puţin ciuntit, dar nu va dura prea mult. Aşa că
trebuie să înţelegem (într-un fel) manevrele imperialiste (atât în interior, cât şi în exterior) ale acestui cuplu.
Este o condiţie de supravieţuire a Imperiului Rus. Aici
aşi face o paralelă între fosta URSS şi PCRM. PCRM
a putut exista până acum doar datorită autocraţiei totale
a preşedintelui său – V. Voronin –, autocraţie personală
extinsă şi asupra întregii Republici după acapararea puterii în 2001, unul din naşi fiind chiar PPCD. Cadre docile de tipul lui Ostapciuc sau Tarlev au favorizat acest
lucru. Momentul în care în sânul partidului au apărut
primele dezacorduri cu „linia dreaptă a partidului – a
se înţelege aceea a lui V. Voronin”, adică un fel de oportunism (în sensul lui V. Lenin) (este cazul lui M. Lupu),
de fapt, reprezintă începutul sfârşitului acestei făcături
basarabene anacronice pentru început de nou mileniu şi
secol chiar în centrul geografic al bătrânei Europe. Marian Lupu a fost primul om (indiferent care au fost adevăratele sale motive, dar cred că plecarea sa definitivă
a fost determinată de evenimentele din 7 aprilie) care a
spus un „nu” hotărât modului dictatorial de conducere a
partidului, dar şi a acestui colţ de ţară, năpăstuit de sărăcie şi nevoi, părăsind demonstrativ acest partid, trântind

Naţional-Patriotic din Basarabia şi Nordul Bucovinei, sunt
condamnaţi la 7 şi 6 ani de gulag sovietic. Acest grup lupta
pentru ieşirea Republicii Moldova din componenţa URSS.
Alexandru Usatiuc-Bulgăr fusese chiar la Bucureşti, pentru
a-i cere sprijin lui Nicolae Ceauşescu, dar acesta i-a trădat
pe basarabeni. La 30 iunie 1970, Ion Stănescu, preşedintele
Consiliului Securităţii de Stat al Republicii Socialiste România, trimite o scrisoare strict secretă şi toate documentele şefului KGB-ului sovietic, Iuri Andropov.
În anul 1979, compozitorul Eugen Doga, transnistrean,
şi poetul Grigore Vieru, basarabean, trec Prutul şi se cunosc
personal la Bucureşti, unde au realizat, împreună cu regizorul
Ion Popescu-Gopo, un minunat film pentru copii – MariaMirabela. În anul 1987, la Uniunea Scriitorilor de la Chişinău
începe coagularea forţelor democratice. La 3 iunie 1988, la
Uniunea Scriitorilor este înfiinţat Frontul Popular din Moldova, forţa politică ce deşteaptă masele şi iniţiază Mişcarea
de Eliberare Naţională. În aprilie 1988, Dumitru Matcovschi
publică în revista Nistru (astăzi – Basarabia) articolul scriitorului Valentin Mândâcanu Veşmântul fiinţei noastre, în care
se referă la starea deplorabilă a limbii române în Basarabia şi
la necesitatea revenirii la alfabetul latin. Articolul are efectul
unui dangăt de clopot, care vesteşte o primejdie şi adună lu-

Procesul s-a declanşat...
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Refugiu

Într-o zi de
vară, a intrat la
redacţia „LA” o
tânără din satul
meu natal, studentă la Facultatea de
Istorie a Universităţii „Al. I. Cuza”
din Iaşi. Mi-a
adus un articol în
care punea în dezbatere impactul
perturbaţiilor şi
consecinţele venite în moralitatea satului de azi, proiectat pe
fundalul sălbăticiei tranziţiei noastre de formulă basarabeană.

semnificaţie: aici s-au produs acţiunile principale din 7
aprilie ale minunaţilor noştri tineri (în mare parte studenţi). Este locul unde s-a marcat începutul sfârşitului
comunismului în Basarabia. Simbolic, este locul unde
simbolurile comunismului sunt înlocuite cu simbolul
democraţiei.
PCRM a fost readus la viaţă nelegitim de către
Lucinschi. A venit, într-un fel, tot nelegitim la putere
după anticipatele din 2001 cu ajutorul lui Roşca. În
2005 tot cu ajutorul lui Roşca şi al unor lideri occidentali creduli (evenimentele din 2003 cu aşa-numita
respingere a aşa-numitului plan Kozak au fost o etapă pregătitoare pentru victoria comuniştilor din 2005)
aceştia au rămas la putere. În aprilie 2009 cât pe ce
nu au câştigat alegerile tot cu ajutorul lui Roşca (maşinăria de denigrare a opoziţiei „neconstructive” pusă
totalmente în slujba lui Voronin). La alegerile repetate
din 29 iulie 2009 Roşca a făcut tot posibilul să reînvie hoitul, dar nu a reuşit. (Vă mai aduceţi aminte cum
tuna şi fulgera Voronin de la toate tribunele – prezidenţiale, parlamentare, guvernamentale, ale adunăturilor comuniste din teritoriu – că va zdrobi acest SRL
liberal, că comuniştii vor lua 80% din voturi şi alte
aiureli ale unui om dus cu pluta?) Acest lucru este, de
fapt, împotriva naturii. Şi totuşi, de ce trebuie să dispară PCRM de pe arena politică a acestui colţ de ţară?
Fiindcă este anacronic pentru epoca contemporană a
libertăţilor umane. Fiindcă este murdar de sângele sutelor de mii de basarabeni – victime ale comunismului
de la 1940 încoace (crime comise de predecesorii lor.
Moştenindu-le ideologia, trebuie să răspunzi şi pentru
crimele comise de ei). Dar cel mai grav pentru PCRM
este că e plin de sângele tinerilor ucişi şi maltrataţi în
evenimentele din 7 aprilie. Acest partid anacronic pentru neamul nostru (cu atât mai mult cu cât majoritatea
simpatizanţilor săi nu sunt de-ai noştri sau de-ai noştri
numai cu numele), care ne-a făcut de râsul lumii, trebuie să dispară. Aş arunca şi eu un dram de ţărână pe
mormântul comunismului (vorba lui M. Ghimpu).

M-a impresionat nu atât spiritul de observaţie, stilul uşor ce venea dintr-o bună şcolire,
cât mai degrabă înţelepciunea prin care aborda
problema, une sagesse pleine de resignation, o
înţelepciune plină de împăcare, cum spun francezii, improprie, de fapt, tinereţii exuberante
în orice epocă. Dar mai ales în prezent, când
zăbrelele bunei-creşteri, ale educaţiei native şi
obiceiurilor respectate de secole au căzut, făcând loc dezmăţului deşănţat, încărcat de ostentaţie, precum şi răspunsului rebarbativ, fără
replică la strigătul din junglă – totul se poate!
Nu era vorba de resemnare în scrierea sa, ci de
încercarea de a înţelege fără să condamne sau
să renunţe la lupta pentru ceea ce mai are satul
şi oamenii lui. Iar când discuţia noastră a alunecat pe segmentul istoriei, am avut, probabil,
imensa bucurie să ascult o lecţie de învăţături
enciclopedice cum nu am auzit niciodată – atât
de profunde îi sunt cunoştinţele şi pregătirea.
Mare însă mi-a fost uimirea după ce aflu un
an mai târziu că tânăra absolventă a Universităţii ieşene a ales calea mănăstirii. Nu, nu era
deloc vorba de o dezamăgire, cum se întâmplă
mai ales când visurile adolescentine se ciocnesc
de realitate. Nu aş da nici acum o explicaţie
clară a schimbării vectorului de existenţă în altă
dimensiune a spiritualităţii. Oricine e liber săşi zidească destinul cum e îndrumarea Celui de
Sus. După un timp, recunosc, chiar şi uitasem.
Dar într-o zi am primit un răvaş de la un
prieten, stabilit de mai multă vreme la Bucureşti. Iată ce-mi scria, după alte noutăţi comunicate: „Cu câteva luni în urmă aflu eu că o
consăteancă a mea, din primele generaţii de
bursieri ai statului român, absolventă cu excelenţă a Facultăţii de Litere de la Iaşi, apoi angajată printr-un concurs extrem de dur la un liceu
de prestigiu din Bucureşti... după patru ani de
meserie la catedră, lasă toate baltă şi se retrage
la o mănăstire, spre stupoarea cunoscuţilor şi
deruta părinţilor. În scurt timp a devenit stareţă la o mănăstire din judeţul Vâlcea, pe un vârf
de munte. I-a mers vestea de bună organizatoare a vieţii monahale. Când am aflat de ea (nu
o cunoşteam, fiind absolut din altă generaţie),
am găsit-o prin Patriarhie şi am luat legătura
la telefon. S-a bucurat nespus, m-a invitat să
merg, acolo, oricând voi dori s-o văd în lăcaşul
monastic. Ştii ce mi-a spus stareţa noastră basarabeană plină de carte? „Eu nu mai ştiu acum
nici cine-i preşedinte în RM...” Să ştii că atunci
când mă sufoc de prostia politicaştrilor ce tronează pe un mal şi pe altul , când mă gândesc
la minunile mele cotidiene, care mă fură şi mă
derutează, îmi amintesc des de maica A. De doi
ani tot vreau să mă duc s-o văd şi, din păcate,
nu am timp...”
Remarcasem că, din întâmplare, prietenul meu, stabilit de cealaltă parte a Prutului (şi
adaptat destul de greu la mediul bucureştean,
chiar dacă nu suferă din cauza condiţiilor materiale), trăia, ca şi mine, aceleaşi sentimente de
descumpănire. E unul dintre basarabenii al căror suflet întotdeauna tânjeşte după locurile pe
care le-a părăsit.
Această coincidenţă de renunţare la „fericirea laică” şi alegerea de către două tinere pline
de carte a vieţii de mănăstire mi s-au părut, cu
toate rezervele ipoteticului şi accidentalului, ca
ceva simptomatic. Am admis-o, prin viziunea şi
dreptul omului de a fi, dacă nu ca o revoltă tacită la reacţia societăţii moderne, înglodată în păcatul minciunii şi al prefăcătoriei, cel puţin ca o
soluţie de a amâna desfiinţarea totală a sufletului din om. Până la generalizarea fenomenului
mi se părea însă departe. Cu certitudine, lecturile din imensa literatură creştină le-au deschis
acestor tinere, marcate de bogăţia acumulărilor
spirituale, un alt orizont, în care îşi pot păstra
sufletul neîntinat de ispitele deşertăciunilor vieţii trecătoare. Alegerea lor o văd, poate, chiar
ca unul dintre simptomele care ar trebui să ne
readucă la ceea ce Malraux a spus cu mai bine
de o sută de ani în urmă, că secolul 21 va fi sau
unul al credinţei, sau nu va fi deloc...
Gând pe care îl confirmă în ultima corespondenţă prietenul meu: „În biserica unde merg
duminică la liturghie vin foarte mulţi tineri. Iar
în preajma părintelui (un adevărat intelectual,
profesor de retorică, autor de cărţi) se adună,
cum am aflat mai târziu, o tagmă întreagă de
informaticieni. Eu mult timp i-am crezut pe
aceşti tineri că sunt studenţi de la teologie, până
când într-o duminică s-a făcut alegerea noului
comitet parohial şi părintele Raduca i-a prezentat. Am rămas surprins: toţi tinerii sunt cel puţin licenţiaţi, iar majoritatea au doctorate. Sigur,
vorbim de o ortodoxie care are la bază iubirea
şi lumina, nu obscurantismul şi misticismul
slav, acceptat între Prut şi Nistru, de altfel extrem de agresiv şi foarte... imperialist”.
Prietenul meu a scris ultimele rânduri sub
impresia fizionomiilor congestionate pe care
le-a văzut în fotografiile inserate în paginile
unei publicaţii de la noi, atacate de „credincioşii atei”. Şi a adăugat: „Cei care aduc lumina
credinţei şi liniştea în sufletele noastre zbuciumate au alt chip”...

Valeriu DULGHERU
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La 5 decembrie curent, în Sala cu Cămin a Uniunii Scriitorilor au avut loc mai
multe lansări de carte, dintre care patru volume semnate de Nicolae Dabija: Hoţii de speranţe şi
Mesaje pentru supravieţuitori (două volume de sinteză a publicisticii Domniei sale), cât şi o selecţie din
cele mai frumoase poezii - 101 Poeme - şi romanul
Tema pentru acasă.
Acad. Mihai Cimpoi, pe post de moderator, referindu-se la acest eveniment cultural deosebit, care
vorbeşte şi despre integrarea noastră culturală generală
românească, a spus: „Îl avem aici pe dl Viorel Cucu,
care reprezintă Editura „Vicovia” din Bacău. Este o comunicare pe undă fraternă între noi, un dialog românoromân. Manifestarea este marcată de o producţie editorială bogată, pe care ne-o prezintă colegul Nicolae
Dabija, care ne face mereu surprize. Poetul pe care-l
cunoaştem, publicistul pe care-l citim în fiece joi (eu,
bunăoară, de acolo încep, de la editorialul lui Dabija)
a venit cu un roman - Tema pentru acasă -, apărut
la Editura Princeps –Edit, despre care prietenul nostru, editorul Daniel Corbu, afirmă că este un roman
de Premiul Nobel, acesta deja a adunat reacţii foarte
pozitive. Nicolae Dabija are şi dar epic: în articolele
sale este un epic, are un dar de povestitor excepţional
şi romanul vine ca o confirmare a acestui dar. Lansăm
astăzi volumul Hoţii de speranţe, o sinteză a publicisticii sale, scrisă în linie eminesciană, unde se pune pe
tapet mai întâi situaţia, comentariul, şi pe urmă documentul. Am fost întrebat la televiziune: Cine sunt Hoţii de speranţe? Zic: am avut de a face cu ei opt ani.
Sunt cele mai bune articole ale lui Dabija, deşi mie,
bunăoară, mi-ar fi foarte greu să fac o sinteză - toate
sunt foarte bune. La Alba-Iulia, unde a avut loc Congresul Spiritualităţii Româneşti, am mai lansat o carte din colecţia Harta noastră care sângeră, Românii
uitaţi - Mesaje pentru supravieţuitori -, care este o
sinteză a ultimelor articole publicistice ale lui Nicolae
Dabija. Volumul a avut o rezonanţă deosebită la Congresul Spiritualităţii Româneşti, unde Nicolae Dabija a
ţinut şi un discurs superb sub toate aspectele, articulat,
în care toate problemele noastre şi tot ce gândim noi
este pus într-o partitură mesianică, fapt remarcat şi de
Adrian Păunescu, care a zis că acesta este un discurs,
care face parte din marile discursuri istorice de la Kogălniceanu încoace.

Nicolae Dabija vine şi cu o altă sinteză: 101 Poeme, apărută la Ed. Biodova din Bucureşti, în colecţia
Ideal, concepută şi realizată de colegul nostru Vasile
Căpăţână.
Mai lansăm astăzi cartea lui Ovidiu Creangă „Cu
şi fără securişti” (cu o prefaţă de Paul Goma), apărută tot la Ed. Vicovia, şi romanul Săptămâna Roşie - 28
iunie - 3 iulie 1940 sau Basarabia şi evreii de Paul
Goma (Edit. Vicovia) în care apar nişte documente
de-a dreptul zguduitoare”.
Ion Cuzuioc rememorează: „Cu vreo 10 ani în
urmă, la Casa Scriitorilor, Ion Iliescu, primul preşedinte al României, a spus că Revoluţia din Decembrie din
România în mare parte se datorează Literaturii şi arta,
în frunte cu Nicolae Dabija. Am vorbit nu demult, în
cadrul senatului Forului Democrat al Românilor din
Moldova, că dacă astăzi avem un Parlament democrat
şi o guvernare democrată, cred că asta, în mare parte,
se datorează Literaturii şi arta şi articolelor lui Nicolae
Dabija, care au însemnat o revoluţie, au trezit populaţia, căzută în hibernare”. Moderatorul, acad. Mihai
Cimpoi, observă că editorialele lui Dabija stârnesc o
reacţie deosebită: „La o întâlnire cu studenţii de la Colegiul de Construcţii n-am mai vorbit despre literatură, cum ne programaserăm, fiindcă apăruse un articol
despre rusoaice. Şi la direcţie, şi în faţa colegienilor,
tot despre rusoaice am vorbit. A doua zi m-am trezit
cu un telefon din partea reprezentantului Uniunii Europene. Zice: „Dle, e un articol scandalos”. La care eu
zic: „Dle reprezentant al Uniunii Europene, din păcate, Dabija are dreptate”. Şi cu asta s-a încheiat discuţia
noastră”.
Anton Moraru constată: „Volumul de publicistică
al acad. Ncolae Dabija Hoţii de speranţe cuprinde materialele din Literatura şi arta. Autorul a pus problema
ca hoţii de speranţe să fie judecaţi ca şi hoţii de drept
penal. Publicistica scriitorului Nicolae Dabija este o
armă puternică pentru apărarea intereselor neamului
românesc. În lucrare sunt evidenţiate mari personalităţi
ale Bisericii Ortodoxe Române: arhimandritul Serafim
Dabija, Mitropolitul Antonie Plămădeală, părintele
Avenir Holban ş.a., sunt înalt apreciaţi oameni de cultură precum Nichita Stănescu, Grigore Vieru, Eugen
Simion, Fănuş Neagu, Vladimir Curbet ş.a. Volumul
este un document istoric în problemele istoriei şi culturii românilor, care va fi valorificat de fiecare cercetător
ştiinţific”.
Anatol Codru accentuează: „Mă bucur că văd
aici un număr impunător de personalităţi ale culturii
noastre, oameni care trăiesc în sinea lor cele mai nobile sentimente pentru idealurile noastre de veacuri – să
ne vedem liberi şi stăpâni pe destinul nostru artistic.
Pentru mine personal ziua de astăzi, acest moment de
lansare de carte, e o sărbătoare a sufletului, care are de
ce să se bucure. Nicolae Dabija vine în faţa concetăţenilor săi cu zestrea mai multor volume de publicistică
şi poezie de cea mai înaltă probă artistică. În Basarabia română Nicolae Dabija e unul dintre liderii politici,
care poate fi caracterizat prin publicistica şi munca lui
de cercetător în domeniul istoriei, poezia fiind pentru
el apanajul celei mai de a inimii dăruire. Mare artist al
cuvântului scris, Nicolae Dabija e un neînfricat luptător, un abil animator al angajărilor poetice şi de consolidare a celor mai nobile idealuri ale românului basarabean. Mă bucur că Domnia sa s-a dovedit a fi călăuza
generaţiei sale de poeţi şi scriitori, care sporesc patrimoniul nostru cultural – cu Arcadie Suceveanu, Ion
Hadârcă, Mihai Cimpoi, Eugen Lungu, Valeriu Matei,
Haralambie Moraru, Ioan Mânăscurtă, Eugenia Bulat,
Vasile Romanciuc, Lucreţia Bârlădeanu, Teo Chiriac,
Nicolae Popa şi alţii, care fac faţă literelor româneşti.
Sunt sigur că pe seama operei dlui N.Dabija se va scrie

Literatura şi arta

O SĂRBĂTOARE A CĂRŢII
istoria Basarabiei, la sfârşitul secolului al XX-lea. Mă
bucur că, deşi ţin ca vârstă de o altă generaţie, generaţie care a reanimat literatura basarabeană - Gr.Vieru,
Gh. Vodă, P.Cărare, Mihail Ion Cibotaru, Spiridon
Vangheli -, sunt contemporan cu Nicolae Dabija. Bucuraţi-vă, dragii mei, de această minunată sărbătoare.
Să ne trăieşti, domnule scriitor Nicolae Dabija, ani

prezentare al lui Mihai Cimpoi. Au mai fost exmatriculaţi atunci şi cei doi prieteni şi colegi ai lui Nicolae
– Vasile Romanciuc şi Aurelian Silvestru.
Zilele acestea am citit un uluitor roman al proaspătului sexagenar Aurelian Silvestru, directorul fondator
al Liceului Prometeu, care are mai multe cărţi, învrednicite cu cititori şi menţiuni. Vestea că şi Nicolae a co-

mulţi şi toţi încărcaţi de neastâmpăr şi de rodul trăirii mis un roman, Tema pentru acasă, e semnul frumos al
adevărate a idealurilor noastre fundamentale – toţi de- întâmplărilor de creaţie, care nu ţin, literalmente, cont
opotrivă cu Ţara”.
de timpurile imediate şi de timpul liber ori favorabil
Valeriu Matei îşi exprimă opinia că dacă Emi- pentru creaţie. Cu atât mai semnificativă întâmplarea
nescu ar fi avut prilejul să vieţuiască în cadrul unei romanului lui Nicolae Dabija, cu cât toată lumea îl
naţiuni întregite, într-o societate aşezată, într-un timp remarcă în scena lui editorială - scenă deschisă – cel
fără de zbucium, ar fi scris numai poezie: „Dar fiindcă puţin în fiece joi. Criza lui de timp în anul crizelor de
Eminescu a vieţuit într-o perioadă când mari teritorii mai multe feluri ilustrează nuanţat mecanismul misteromâneşti erau rupte din trupul Ţării, când România rios al creaţiei şi starea de spirit a prietenului nostru,
nu era bine aşezată în hotarele ei de atunci, când avea o care mai întâmplă noutăţi surprinzătoare.
multitudine de probleme, n-a putut să nu scrie şi publiMoş Nicolae e cel mai Crăciun dintre toţi bunii
cistică, să facă acea muncă de corvoadă, cum zicea el, noştri împărţitori de daruri, de împliniri frumoase.
pentru a-şi câştiga parţial şi existenţa. Şi iată că aceste Felul cum ne-a găsit şi cum ne-a invitat Nicolae să ne
activităţi continuă şi până astăzi pentru poeţii, pentru pună la masa cu cărţile sale noi (apărute la Bacău, Iaşi,
artiştii noştri. Dar avem şi noi din cei care consideră Bucureşti şi Craiova) se înscrie perfect intrării lumică, atunci când cetatea este asediată, trebuie să discu- noase în sărbătorile de iarnă şi ale europenilor basaratăm la nesfârşit despre sexul îngerilor. Şi avem din cei beni, care au dezlegare oficială să aibă Crăciun la 25
care ştiu că-n această perioadă trebuie să ia arcul şi decembrie, odată cu toată lumea spre care tindem”.
săgeata, să ia în mână lancea, să-şi apere şi cetatea, şi
Ion Hadârcă, care a suspendat chiar şedinţa consocietatea în care vieţuiesc, de toate pericolele, inclu- siliului partidului, pentru a veni şi a-şi împărtăşi „bucusiv de hoţii de speranţe. Calitatea poeziilor lui Nicolae ria sinceră faţă de aceste realizări care stau aici în faţa
Dabija este una deosebită. În ce priveşte publicistica, noastră”, a mai spus: „Sincer în latină însemna fără
Nicolae Dabija, ca şi alţi scriitori şi din generaţia sa, ceară, adică un nectar pur care răspândeşte lumină
şi din generaţia precedentă, face parte din acea cohor- curată. Mă bucur şi mă mândresc că suntem alături şi
tă de oameni care nu discută în timpul asediului cetăţii facem parte din aceeaşi generaţie care a avut ce spune
despre sexul îngerilor. Fiindcă noi avem nu 1001 de în literele noastre. Îmi amintesc acţiunile noastre în caprobleme, ci mult mai multe şi, din păcate, ele nu s-au litate de deputaţi ai poporului la Moscova în perioada
micşorat, pare-se, ci continuă. Valorile sunt şi ele un toamnei lui ’89, alături de Mihai Cimpoi, Nicolae Dareper pentru cei mulţi. Aceste cărţi ale lui Nicolae Da- bija fiind unul dintre cei mai înflăcăraţi adepţi ai restabija vor servi drept reper cercetătorilor de mâine, aşa bilirii adevărului atunci când Comisia Pentru Cercetacum şi noi avem astăzi ca sprijin şi publicistica emi- rea Consecinţelor Pactului Ribbentrop-Molotov era în
nesciană, şi pe cea a lui Tudor Arghezi. Nicolae Dabija etapa finală de definitivare a raportului care urma să fie
este un scriitor plenar, un scriitor care, iată, vine cu un prezentat în congres. Ion Druţă, care trebuia să repreroman, despre care mă voi pronunţa şi în scris”.
zinte punctul nostru de vedere în această comisie, nu
Andrei Strâmbeanu dezvăluie: „Ştiam de la dl a făcut absolut nimic, şi noi, la solicitarea confraţilor
Corbu de la Iaşi că Dabija face o mare surpriză prozei noştri din Fronturile Populare din Republicile Baltice,
noastre româneşti din Basarabia: a scris un roman. Nu am venit de urgenţă şi am luat atitudine. Iată un exemmă aşteptam, deşi întotdeauna am bănuit că în eseuri- plu de verticalitate, de operativitate şi de eficienţă - am
le lui se pierde un foarte bun prozator. Şi am venit să suplinit şi a fost restabilit adevărul şi faţă de Basarabia,
pun mâna pe roman. Şi, când colo, mi se dă volumul acest pământ mult pătimit pentru care, poate că, mult
Hoţii de speranţe, şi încă n-am văzut cartea de poe- mai mult decât noi toţi luaţi împreună, inclusiv de către
zii. Adineauri o corespondentă m-a întrebat: „Dar are istorici (să nu se supere), a scris Dabija, pentru că Darost, după ce au învins democraţii, să adune dl Dabi- bija este şi un istoric. Dabija vine astăzi în trei ipostaze:
ja aceste lucruri într-un volum?” Eu am zis: „Sigur, în de poet, publicist şi romancier. Dar el rămâne a fi unul
primul rând, pentru că sunt bine scrise, sunt veridice, dintre cei mai remarcabili poeţi în aceste trei atitudini
sunt adevărate. În al doilea rând, el îşi adună opera. şi trei ipostaze ale scriitorului, aşa cum spune Adrian
Şi-n al treilea rând, dacă d-ta zici că am învins…feli- Păunescu în postfaţa de pe coperta versoului la acest
citări! Eu încă nu pot zice cu toată gura că am învins. splendid volum, apărut în condiţii grafice excelente:
Referitor la cartea de publicistică Hoţii de speranţe, pe „Dabija este un mare poet şi un mare luptător pentru
care am răsfoit-o: am zis că lui Dabija Dumnezeu i-a cauza neamului său. Un căuzaş (ce frumos spune!) al
pus mâna pe cap. Mă miră altceva: câţi de Dabija în totalităţii româneşti, dar şi un om cu vocaţie europeageneral sunt în casa lui Dabija? Fiindcă nu cred că un nă, sub zodia iubirii şi compatibilităţii”. Este vorba şi
singur om să facă atâta treabă. Are „negri”, scrie cine- de vocaţie europeană, şi de căuzaşul cauzei româneşti,
va pentru Nicolae? În fiecare joi apare câte un articol şi de această calitate care adeseori i-a fost refuzată coabsolut fantastic. Când colo, apar şi un roman, şi o car- legului nostru, a compatibilităţii, a toleranţei, a capacite de poezii. Ştii, de-acuma chiar că ne-apucă invidia! tăţii de a comunica şi de a apropia prin rostirea adePăi, şi-aşa nu se poate, chiar atâtea cărţi, şi toate bune! vărului. Şi aici este pasiunea aceea şi convingerea prin
Ce să zic? Nicolae este o albină. Şi atunci când a căzut pasiune că în ceea ce spune are dreptate. În toate cirîn năpasta ceea, Dumnezeu i-a întins un braţ sub for- cumstanţele, în cele mai grele şi în cele mai neplăcute,
ma unei crengi şi l-a salvat de la moarte. Probabil că se inclusiv consecinţe asupra propriei existenţe adeseori,
datorează faptului că Dabija, într-adevăr, este necesar a spus acest adevăr. L-a spus cu îndrăzneală, cu o teneamului său şi nouă tuturor, şi, alături de vreo câţiva meritate rar întâlnită. Pentru aceste calităţi îl stimăm
oameni de la noi, este, dacă
şi îl iubim întotdeauna aşa
putem spune aşa, un adevăcum o merită.
rat erou. Domnule, din 1990
Această carte de publicel puţin, să scrii în fiecare
cistică îl reprezintă plenar.
joi câte-un articol fantasÎl cunoaştem şi-i urmărim
tic, să rişti foarte tare. Şi el
articolele, editorialele din
a şi păţit-o pentru riscurile
Literatura şi arta. Îl represale, se ştie. Să ţii o revistă
zintă plenar şi în calitate de
numai el ştie cum. Dabija
poet, pentru că noi, când
a rezistat la toate presiunile
vorbim de eseistul, de pudin aceşti opt ani de comublicistul Nicolae Dabija,
nism, care au fost ani sălbatrebuie să recunoaştem că
Ansamblul “Haiducii” din Costeşti niciodată nu s-a închistat în
tici, nu ar fi fost nici o mare
eroare să te calce vreo maformula, în limitele eseistişină a lui Voronin sau altcineva să-ţi dea cu o cărămida cii, a căutat să le împingă, să mai cucerească un oriîn cap. Şi Dabija a rezistat la toate aceste ameninţări, zont. Deşi această publicistică cuprinde şi reportajul, şi
plus că face un lucru profesional, foarte şi foarte bun, eseul, şi pamfletul, dar şi elegia adeseori, şi filosofia, şi
este un clasic al zilelor noastre. Dabija îşi îndeplineşte dacă vreţi sinteza, deseori sinteza politică, economică,
vocaţia dată de Dumnezeu şi culturalizează, în primul istorică, aceasta abordează deseori multe fenomene cu
rând, poporul nostru.
o pătrundere şi o anvergură de neimaginat în spaţiul
Am citit undeva că este foarte uşor să dai o defini- permis de ziar. I-am spus vreo câţiva ani în urmă: „Am
ţie unei personalităţi. Să ne închipuim pe o secundă că impresia, dragă coleg, că te pregăteşti de lucruri mai
Dabija nu există. Că n-ar fi existat. E posibil să-ţi în- serioase, îţi ascuţi uneltele pentru roman”. A confirmat
chipui aşa ceva? Nu. Pentru că fără Dabija ar fi un gol lucrul acesta şi i-am citit câteva secvenţe din roman
enorm. Deci Dabija umple un gol enorm în literatura în Literatura şi arta, şi mi-am dat seama că şi aici este
noastră, în cultura noastră, în patriotismul nostru, şi de poetul, dar este poetul printr-o înţelegere exactă a suaceea îl consider o foarte mare personalitate. Îl felicit ferinţei celui deportat, a celui trecut prin Gulag. Omul
şi sunt invidios că este atât de harnic şi reuşeşte să facă care nu a trecut prin Gulag şi prin suferinţele acestea,
atâtea lucruri, şi toate bune”.
dar ipostaziindu-se, a reuşit să-i înţeleagă toată drama
Lui Iulian Filip îi pare bine că: „Valeriu Matei, şi să vadă care a fost elementul salvator al celui care a
care a vorbit dureros despre timpurile noastre – când trecut. Cum este recunoscut un concetăţean de-al meu,
poeţii nu-şi pot permite luxul să facă doar poezie (an- sângereanul Valeriu Gafencu, un sfânt al închisorilor.
gajându-se în publicistică, în politică, în parlamente...) Sau Vasile Ţepordei, sau unchiul dumisale, Serafim
-, nu are dreptate.
Dabija. Sau Pan Halippa, care n-au fost înfrânţi. De
Nicolae îşi făcea intrarea în scena din care nu co- ce? Pentru că au avut capacitatea să păstreze în suflet
boară deja mai bine de patru decenii, dramatic şi fru- acea puritate îngerească, şi poetul a simţit anume acest
mos, fixându-şi un camerton etic-estetic pe care nu l-a element cel mai bine dintre toţi. Şi a reuşit să fie foarte
trădat: a fost exmatriculat de la Universitate, pentru convingător în redarea imaginii, în obsesiile acelea, în
Eminescu, şi debuta cu acel ciclu memorabil de ver- capacitatea de a vedea cum predomină elementul fiinsuri în Tinerimea Moldovei, anticipat de cuvântul de ţei umane salvatoare, dumnezeieşti, în omul care poate
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că este împins la limitele decăderii totale. Aici
este Nicolae Dabija, aici este adevărul lui şi
prin aceasta el se apropie de marii noştri prozatori şi puţinii, din păcate, în literatura română care
au abordat cu atâta convingere subiectul acesta. Eu
l-aş egala cu Soljeniţân, este ceva din Soljeniţân, este
ceva din prozele lui Varlam Şalamov. Dar este ceva şi
mai mult, pentru că i-am spus că am regretat undeva
că prea repede s-a despărţit de cel care avea capacitatea de a se ridica deasupra pământului, de levitândul
Yvvi, care la un moment dat este împuşcat de torţionar.
Zic: „Prea repede parcă te-ai despărţit”. Dar el cică:
„Fii pe pace, am să-ţi dau romanul să-l citeşti, şi ai să
vezi că zborul lui l-au preluat alţii”. Spre deosebire de
ceilalţi autori de literatură de genul acesta, Dabija are
un surplus - înţelegerea şi tratarea acestei teme prin religiozitatea şi chiar şi printr-o sinteză a religiilor, pentru că vorbeşte despre mai mulţi suferinzi care vin din
mai multe religii şi sunt uniţi prin harul dumnezeiesc.
Această calitate mesianică este marea calitate a prozelor pe care le-am citit acolo şi cred că în integritatea
acestora este calitatea supremă a romanului pe care ard
de nerăbdare să-l citesc”.
Anatol Codru mai observă: „Exegeza critică de la
Bucureşti, istoricii literari de la Bucureşti manifestă un
fel de rezervă faţă de scriitorii români din Basarabia.
Poeţi foarte buni au fost respinşi, dar Dabija e recunoscut în Ţară şi în lume, cărţile lui au fost traduse în mai
multe limbi şi în mai multe ţări. Asta dovedeşte încă
o dată că noi, basarabenii, avem de a face cu un mare
poet, cu un mare cetăţean al literaturii române”.
Gheorghe Ciocoi şi-a exprimat admiraţia pentru
Nicolae Dabija, un săpător în adâncurile poeziei şi filosofiei noastre româneşti, citat şi citit în România, care
a scris şi un minunat roman.
Ana Bantoş l-a definit pe Nicolae Dabija, cel din
fruntea generaţiei sale, ca pe un deschizător de drumuri, care a adus o notă proaspătă în poezia noastră,
a readus la viaţă, metodic, nevoia de credinţă, scriind
despre biserici, încă în anii ’70-’80, punând problema
credinţei în Dumnezeu.
Viorel Cucu a dezvăluit că a fost introdus în mediul cultural din Basarabia de „un mare prieten al meu
şi al dvs.”, Andrei Vartic, care nu mai este printre noi:
„Am cunoscut scriitorii români basarabeni, pe poetul
Grigore Vieru, am participat la evenimente importante
cum ar fi Ziua lui Eminescu, Ziua Naţională a Româ-
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niei, împlinirea a 90 de ani de când Sfatul Ţării a decis Unirea cu Ţara-Mamă, cu România, Ziua Limbii
Române. Am făcut cunoştinţă prin internet cu un alt
basarabean, Ovidiu Creangă, care în februarie va împlini 89 de ani, căruia i-am editat cartea „Cu şi fără
securişti”, prefaţată de dl Paul Goma. I-am adăugat un
mic supliment, un articol al altui basarabean, Corneliu
Florea, „Patibularul Patapievici”. Ovidiu Creangă,
care a început să scrie spre sfârşitul anilor ’80, este un
mare om de omenie, pentru că oferă premii în valoare
de 200 de euro elevilor eminenţi de la cinci şcoli din
Basarabia şi de la două licee din Tiraspol, cheltuind în
jur de 3000 de euro pe an, cu toate că nu are o situaţie
materială grozavă. Făcând o comparaţie între teritoriul
României actuale şi teritoriul Republicii Moldova,
Basarabia în speţă, pot afirma că talent şi creativitate pe metru pătrat e cu sută la sută mai mult decât se
află pe tot teritoriul României. N-am exista noi, dacă
n-aţi exista dvs. Cu dl Nicolae Dabija m-am întâlnit la
Bacău cu ocazia Simpozionului „Cucuteni - 5000” şi
am hotărât să scoatem cartea „Hoţii de speranţe”, care
mi-a plăcut, şi aş vrea să citesc poezia Psalm, care m-a
impresionat, pe care am găsit-o printre eseurile domniei sale. Citind poezia, o să vă daţi seama de măreţia
poeziei lui Nicolae Dabija...”
Nicolae Dabija a ajuns la următoarele concluzii:
„Dragi prieteni, eroul acestei zile sau al acestei manifestări este altcineva. S-au deplasat greşit accentele.
Este Viorel Cucu, un mare prieten al Basarabiei, care a
editat mai multe cărţi ale basarabenilor, inclusiv câteva
cărţi ale lui Andrei Vartic. A venit acum cu aceste cărţi
deosebite: o carte de Paul Goma, „Săptămâna Roşie”,
marele nostru cosângean, unicul şi adevăratul disident
român. O altă carte e cea scrisă de Ovidiu Creangă,
un basarabean de excepţie, un bătrân de 89 de ani din
Vărzăreşti, Nisporeni, – „Cu şi fără securişti”, un volum autobiografic, unde vorbeşte atât de frumos despre Basarabia copilăriei sale. Viorel Cucu şi editorii de
la Vicovia sunt nişte oameni de excepţie, şi le mulţumesc că au adunat între două coperţi editorialele mele.
Titlul este găsit de ei, pentru că eu i-am pus iniţial un
alt titlu, dar mi-a telefonat dl Cucu şi spune: să-i punem „Hoţii de speranţe”. Mi-a apărut zilele trecute şi
un roman, nu m-am gândit niciodată că am să scriu un
roman, dar vreau să vă fac şi o mărturisire. Eu am avut
la viaţa mea două catastrofe mai degrabă sufleteşti: în
1969 am fost exmatriculat din universitate. Un an am
stat acasă. Şi-n anul acela am citit cât n-am citit în toată viaţa mea. Părintele Serafim Dabija era preot la Cernăuţi şi îmi trimitea cărţi cu sacii. Am scris „Ochiul al
treilea” în acel an. Dacă nu aş fi avut acea cumpănă în
viaţa mea, nu ştiu dacă aş fi scris „Ochiul al treilea”.
Nu ştiu dacă aş fi citit cât am citit atunci... Acum doi
ani când am avut accidentul de la Ţâpova, am văzut
acest roman într-o fracţiune de secundă. Romanul s-a
scris singur. Dacă n-aş fi avut acel accident, nu ştiu
dacă aş fi scris acest roman, care vorbeşte de drama intelectualului basarabean după 1940”.
Mihai Cimpoi a mulţumit pentru aceste mărturisiri, accentuând că în cadrul acestei acţiuni culturale
s-a abordat problema răutăţii şi a bunătăţii.
A urmat, desigur, şi partea a doua a manifestării,
unde, susţinută de toţi cei prezenţi, a evoluat Formaţia
folclorică „Haiducii” de la Costeşti, Ialoveni, conducător artistic Gheorghe Matei.
Cu volumele lui Nicolae Dabija, Paul Goma şi
Ovidiu Creangă, această acţiune culturală s-a transformat într-o sărbătoare rară nu doar pentru autori, ci
şi pentru toţi scriitorii noştri, şi chiar pentru neamul românesc de pretutindeni.

Viorel Dinescu ne face surpriza scoaterii din sertar, după 32 de ani, a primului său volum de versuri, pe care l-a încredinţat Editurii Eminescu, în 1977,
carte refuzată de cenzură, din care a mai valorificat, în viitoarele opuri, poeme
răzleţe, precum Satul părăsit, comentat de Marian Popa în Istoria literaturii
române de azi pe mâine. Probabil nici titlul, cu simbolismul său transparent,
Zidul cu privighetori, n-a convenit în 1977. Cartea a fost tipărită de către Editura Fundaţiei „Scrisul românesc” din Craiova, în 2009, beneficiind de prefaţa
Zidurile unor vremuri revolute, semnată de Nicolae-Paul Mihail. Pe ultima copertă, Fănuş Neagu, în stilul său inconfundabil, comentează astfel titlul şi volumul tinereţii autorului: „Zidul cu privighetori… Ce fericit titlu! Uite din pricina
asta-i iubesc eu şi-i invidiez pe poeţii de talent: ştiu unde să se caţere. Eu, ca
privighetoare de apă, am rămas încâlcit între pâlcuri de trestii, în schimb, bunul
meu prieten Viorel Dinescu a intuit că locul lui ca poet este pe zidul vechi, cât
mai aproape de lună şi de stele, acolo unde capătă contur iluzia, visul se închipuie învingător şi nopţile sunt pline de râul fulgerelor norocoase. Căutaţi-vă un
loc bun între rugii de iederă, apoi lăsaţi-vă gândul să plece de mână cu silabele
poetului într-o pierdere minunată…” (Bucureşti, 29 iulie 2009).
Viorel Dinescu are deja o operă poetică pe deplin conturată şi se pune întrebarea ce loc ocupă Zidul cu privighetori în acest traseu liric. De aceea, devine interesant să constaţi circularitatea lui, o întoarcere de la Arhipelag stelar
(2006) la cartea începuturilor, marcând trei decenii de creaţie, în substanţa cărora intră şi: Ora ideală, versuri, Bucureşti, 1983; O altă nuanţă a revoluţiei,
versuri, Bucureşti, 1983; Ecuaţii albastre, versuri, Bucureşti, 1984; Etape, versuri, Galaţi, 1990; Armistiţii literare, eseuri, Galaţi, 1992; Ontologia cristalului,
versuri, Galaţi, 1994; Eros-Anteros, versuri, Galaţi, 1996; Grădini suspendate,
versuri, Galaţi, 1998; Poeme, Galaţi, 1999; Călăuze arhaice, versuri, Galaţi,
1999; Fronde, pamflete, Galaţi, 2000; Zeii de pământ, versuri, Galaţi, 2001;
Confluenţe, eseuri, Galaţi, 2002; Asimptota, versuri, Craiova, 2004.
Focalizarea de aici se va îndrepta, desigur, spre evoluţia poetului. Marian
Popa îl include pe Viorel Dinescu într-un capitol intitulat Sufletişti, alături de
Ştefan Baciu, Mira Simian, Dan Verona, Ion Bănuţă, Teodor Pâcă, Dinu Ianculescu, Valeriu Bucuroiu, Dimitrie Rachici, Ion Bujor Pădureanu, Sebastian Costin, Constantin Ştefuriuc, Nicolae Dan Fruntelată, Nicolae Grigore Mărăşanu,
George Iarin, Constantin Preda, Ion Baciu, George Lesnea, între care, valoric,
îl plasează lângă Ştefan
Baciu, care este
şi cap de serie. În plan
european, seria
„sufletiştilor” ar fi reprezentată de Serghei Esenin şi de García
Lorca, iar, la
noi, parţial, de Eminescu
şi de Radu Gyr.
Marian Popa îi vede pe
„sufletişti” ca
antimetafizici, anticonceptuali, antidoctrinari, putând însă
ca să invite,
conjunctural, metafizica,
doctrinele, conceptele: „Sufletistul se
adresează altui
suflet şi între suflete nu
trebuie să existe
grile, garduri, vameşi,
controlori, intermediari”. Paradoxal,
sufletistul nu
este un sentimental, ci
un optimist la
modul organic: „Poet organic, avansând
imagistic per vias naturales, dincolo
de mode, adică oricând
actual, dar numai la mari nevoi individuale, de grup
sau foarte general colective, sufletistul
e legat mai mult de aspectele spaţio-temporale decise mnezic: se va vedea că
are vârste diferite şi sfidează eforturile de încadrare temporală ale istoricului
literar”. (Istoria literaturii române de azi pe mâine, II, versiune revizuită şi augmentată, Editura Semne, Bucureşti, 2009, p. 408).
Cei care îl cunosc bine pe Viorel Dinescu ştiu că, într-adevăr, este, temperamental, un sufletist pur sânge, cu nevoia stringentă de dialog şi de prietenii,
pasionalitatea lui coexistând, frapant, cu un soi de „cinism” care se revarsă îndeobşte nu doar în conversaţie, ci în o parte a publicisticii sale. Când însă este
vorba de creativitatea poetică, sesizează Marian Popa, sufletistul are ca definitorie „competenţa ca particularitate stilistică”. Într-adevăr, Viorel Dinescu este
un artizan al formelor disciplinate de formaţia lui matematică, ceea ce îl apropie de Ion Barbu (despre care a şi scris un remarcabil eseu), dar, cel mai adesea,
de tiparele clasice ale cadenţei danteşti, cu o seninătate ceremonioasă, anunţată
chiar de la primul său volum de versuri: „Înaintam spre veacul următor/ Ca o
sosie dintr-un timp sonor” (Timp sonor). Simplitatea ceremonioasă vine adesea
pe filieră folclorică, precum în concentratele trei distihuri din Încotro: „Clipă
încotro mă duci/ Strecurată prin uluci// Şi sfâşii din carnea mea/ Ziua ce mă
legăna// Şi mă mesteci până când/ Mi se face trupul vânt”.
Poemele din Ziduri cu privighetori anunţă principalele direcţii ale volumelor de maturitate. Sunt poezii integral valide estetic, stăpânite cu „competenţă
stilistică” deja matură, altele realizate fragmentar. Imaginarul poetului e bântuit
de ninsori fantastice, de cai mirifici, de păduri obscure cu mierle, de „păsări
reci” halucinate oniric, de fulgere sterpe, dar şi de figuri geometrice plastic estetizante care vor da partea cea mai originală a liricii de maturitate, ca în Ecuaţii
albastre, Ontologia cristalului, Eros-Anteros sau Asimptota.
Compoziţional, Zidul cu privighetori cuprinde două cicluri: Nopţi cu ninsori şi În inima unui sunet. Primul titlu mi se pare a fi oximoronic prin sugestie
cromatică, spaţializând impresionist, pe când al doilea evocă pe celălalt personaj din enigmaticul mit al lui Narcis, Echo, arheul ecourilor şi al muzicii. Altminteri, intuiţia acestei convergenţe este prezentă în Fragment de seară: „Un
ecou prelung se sparge într-o floare/ Petrecându-mi clipa care m-a iubit/ Privesc
într-o oglindă un cer îmbătrânit/ Să văd cât mai şade-n fum o sărbătoare”. Primul vers este cu totul remarcabil, amplificând persistenţa strigătului nefericitei
Echo în floarea născută din moartea lui Narcis, nepăsătorul. Ceea ce, ca sufletist, Viorel Dinescu nu e.
Şi din această observaţie se poate constata prezenţa incipientă a celor mai
de seamă obsesii ale imaginarului poetic vioreldinescian. Aspectul cel mai fericit care se evidenţiază, cred, în acest volum de tinereţe îl constituie prospeţimea
şi naturaleţea unor imagini, chiar şi atunci când poemul nu este realizat integral.
Aici, efortul de a etala „competenţa stilistică” este mai puţin vizibil şi de aceea
fiorul liric se revarsă din subtext. În selva oscura care este labirintul lumii, poetul se simte hăituit de vânători, precum adolescentul Nicolae Labiş din Moartea căprioarei: „Mănuşa grea a nopţii iar mă strânge/ O pândă creşte oarbă în
hăţişuri/ Ştiu c-am să cad cu primul strop de sânge/ Cu ciuta care-aleargă-n luminişuri// În casa pădurarului am stat/ Şi aşteptam tăcerile s-apună/ Şi-n teama
semănată în priviri/ Simţeam ciorchini de astre cum s-adună”. (Iar nu mai vine
pădurarul). Altădată, poetul însuşi participă la vânătoare, angoasat, dar pentru
a o amâna: „De-a lungul pădurii prieteni/ Treceam cu puştile roase de gloanţe/ Cum mai pălesc stelele când cad în adâncuri/ Vâltori cu umbre-amestecate/
Apoi înserarea scapă din scorburi/ Şi se împrăştie prin frunzele calde/ Dintr-o
icoană de lemn liniştea cade/ În râpe se zbate-o fiară-mpuşcată/ Şi vânătoarea
se-amână fără milă/ Pe-aici nu ştim de vom trece vreodată” (Amânare). Fireşte, cea mai puternică platoşă împotriva morţii în această vânătoare stihială este
iubirea: „Peste părul tău cad fluturi/ Se scutură salcâmii când te strig/ Vin dinspre toamnă vulpi purtând pe umeri/ Puşca umplută cu noroi şi frig// Seara se
pierde-n margine de târg/ Şi se-nveleşte-n rochii de mătase/ Jivine dau târcoale
împrejur/ Şi ne pândesc tăcut cu umbre false// Ţin orologiul strâmb şi iar te
strig/ Şi vulpile m-aud şi-mbătrânesc/ Cu puşca plină cu noroi şi frig/ Iubito-n
ochiul tău călătoresc” (Peste părul tău adânc cad fluturi). Ciudat cum acest
Narcis şi-a răsturnat „statutul ontologic”, căci el s-a transformat în Echo, cea
care strigă în mitul antic, strigătul fiind ecoul durerii primordiale. Încă o dată se
verifică „sufletismul” existenţial şi estetic al lui Viorel Dinescu. Vrând parcă să
se salveze de propria condiţie antropologică, poetul, părăsit de selva oscura, se
retrage (blagian?) într-un somn „imaculat”, străbătut doar de zborul păsărilor:
„M-a părăsit pădurea şi mi-a(u) rămas din ea/ Tufişuri lungi de păsări ce zilnic mă străbat/ Şi-aud cum stele mari se sfarmă-ncet/ În somnul meu imaculat”
(Somn imaculat).
Astfel, în obscuritatea silvană poetul regăseşte, „oximoronic”, lumina stelară care va birui, mai târziu, în operele maturităţii, împlinindu-se în ceea ce el va
numi „ontologia cristalului”, ca nou avatar barbian al „roţii soarelui”. Trecere
din infern, prin purgatoriu, spre paradis. Acum însă îl obsedează victima cea
mai nevinovată a vânătorii – satul românesc, rămas pustiu: „Şi satul doarme
ca-ntr-un testament/ Pe care l-au lăsat stăpâni uituci/ Şi curge ziua goală prin
uluci/ Ca un blestem pe timpul indolent” (Satul părăsit). Acest „blestem” rămâne şi dominanta, fericită, a începuturilor literare ale lui Viorel Dinescu. El se
insinuează, holistic, în ontologia cristalului.

Nina JOSU

Theodor CODREANU

Boris DRUŢĂ

Se scaldă umbrele-n tristeţi,
Dar sfîntă e Eternitatea;
Ai amintirii călăreţi
Deşteaptă-n răsărit cetatea…
Se scaldă umbrele-n uitări –
Dar încă n-a murit iubirea:
Pe-aripi de dor din patru zări
Vînt nou ne-aduce Mîntuirea.

În clipa încercării

Se scaldă umbrele sub ram…
Menit mi-e-n viaţa ta destinul,
Căci de pe cînd copil eram
Speranţa ne-aducea seninul.
Nu, cel senin, ştim, nu e stins…
A vieţii ducem grea povară –
Lumină-mi eşti în necuprins,
Lumină – pururi să mă doară!

Cu zîmbet dulce de fecioară
Pluteai spre visul meu vrăjit
Spre-o taină care mă-nfioară,
Spre-un vis ce nu avea sfîrşit…

PANDURII TRISTEŢII

***

Se scaldă umbrele-n lumini…
Ştim. Zeii-s duşi spre Nemurire,
Dar ne-au rugat, în veci divini:
“Celui de Sus—purtaţi iubire!”

În clipa grea a încercării
Ai apărut în calea mea
Drept crizantemă a salvării
În toamna tristă ce-ncepea.

Ultimul regret

Şi Doru-alături ne-a fost Frate –
Noi ocrotitu-l-am în doi:
De el – au cine ne-ar desparte,
Ce vînturi reci, ce triste ploi?

Ochii tăi cerşeau numai iubire...
Se stinse-n suflet ultimul regret,
Cu frunza-n vînt plutea o amintire
Cu triste ploi cîntate de-un poet.

Dar lîngă Dor e şi durere –
Ea-i sora fratelui cel bun
Soră şi frate – dreptu-şi cere –
Cu amîndoi—cum să te-mbun?

Vai, tristeţea mea era fierbinte,
Vibra ca ramul codrului sublim,
Îmi dovedeai cu magice cuvinte
Că-n altă veşnicie-o să iubim.

Plecat-ai peste-ocean ca-ntr-o salvare
Uşernică şi-amăgitoare-n vis –
În babilonia cea strigătoare
Ca perla-n scoică, mută te-ai închis...

Răstignire

Trufia se doreşte-n capul mesei,
Prostia, vai! nicicînd nu întîrzie,
Minciuna ca paiangenul ne ţese,
Trădarea ne domină, ne sfîşie...
Surîsul tău de înger îmi apare –
Ademeneşte ca o mască dulce...
Pilat din Pont n-avu vreo remuşcare
Cînd pe Hristos îl răstigni pe cruce...

Ca să confirme totul ce-am iubit....

Registru

S-a încheiat, brusc, cercul
Mai multor, inestimatelor valori
Şi zeii s-au retras spre împăcare
Cu funcţii mari, nemuritori în mituri...
Noi am rămas aici, întîrziaţi,
Mergînd în urma carului, orbeşte...
Registrul celor oameni de ispravă
S-a încheiat –
Registrul care-a fost,
Cel care-a fi mîine
Şi nu-i rămasă nici o albă filă
Pe care să-mi scriu numele...

Să nu mă-ntrebi

atât de aproape de inima sa.
Deşi a plecat din Vărzăreşti cu peste şase decenii

Toamna-i acuma la sfîrşit,
Noiembrie n-o mai reţine:
Un fulg venit din infinit
E porumbel cu aripi divine.
Şi cad, tot cad ai vieţii stropi,
Monotonia lor mă doare,
Şi-i frunza tremurînd în plopi
Ca tristul semn de întrebare...

Să nu mă-ntrebi cum m-a trădat destinul
Cînd am minţit, cînd am păcătuit –
Am fost bărbatul, gîdele, hainul,
Dar eu din umbră – veşnic te-am iubit.

Cuvinte multe-avem de spus
Sub cerga bolţii întomnată...
Şi nu ni-i viaţa îndeajuns
În astă toamnă repetată...

Să nu mă-ntrebi, căci am doar o lumină
Pentru-acei ani pe care i-am trăit;
Prinţese cu copii aveau să vină

Neam bogat
sale. Locul unde Alexandru cel Bun a bătut ţăruşul
uneia dintre primele sale mănăstiri.
Dacă nu crezi în Neamul tău, ne dă de înţeles bătrânul Creangă, nu poţi crede nici în Dumnezeu.
El crede în Neamul lui Românesc ca în Cel de
Sus.
Şi mai are o credinţă „moş Ovidiu”: o libertate
nu-ţi foloseşte la nimic dacă nu o împarţi cu cineva.
Tot ce scrie şi toate mesajele pe care le expediază
de dincolo de Ocean Basarabiei sunt lecţii de libertate. Lecţii de omenie. Lecţii de dragoste. Or, el ne
iubeşte ca un bunic, ca un părinte, ca un frate.
Nicolae DABIJA

Emoţii nemărginite şi neuitate pe autostrada 601 a Canadei
lângă șoferul de 90 de ani al TOYOTE-i de 30 de ani cu viteza de 120 de km/h…
Fac parte din mulțimea de basarabeni care au avut norocul sa-l viziteze pe Ovidiu la Bojdeuca lui Creangă din
Toronto, Canada. În două zile și două nopți cât am stat acolo
(după ce vizitasem Winnipegul românului tare ca cremeneamedicul Dumitru Pădeanu tot el și scriitorul Corneliu Florea)
am făcut o întreagă academie - cea a scrisului nonagenarian
al simpaticului Ovidiu Creangă. Am ieșit din acea academie
mai optimist și cu mai mult curaj, învățând la ai mei 60 că
și la 90 omul talentat scrie cărți curajoase, poate, deja, cu o
viteză nițel mai mică, pentru că, mai târziu, m-am convins:

celelalte viteze ale nonagenarului nostru au rămas constante...
Și nu glumesc deloc: am fost întâlnit de domnia sa la grandiosul aeroport din Toronto și ne-a fost greu doar până am găsit
mașina printre miile din parcarea aeroportului, ca pe urmă să
rămân frapat de potenția acestui șofer nonagenar canadian de
origine basarabeană...
Primul lucru pe care-l programasem să-l facem în chiar
ziua aterizării era să vizităm Câmpul românesc din Hamiltom
și, desigur, renumita Cascadă Niagara, ca mai târziu, după ce
am parcurs 500 de km, să revenim la Toronto la Bojdeucuța
de 500 de m patrați să ne odihnim basarabenește. Eu transpirat de emoțiile vitezei nonagenarului nostru și a aglomerațiilor

O carte neobişnuită
De Ovidiu Creangă am auzit pentru prima oară în vara anului 2005, când, la o sărbătoare
literară de la Uniunea Scriitorilor, cineva a venit şi mi-a spus: “ E aici Ovidiu Creangă, scriitor
de la voi din sat”. Curioasă, m-am dus să-l văd. L-am găsit la o masă, în compania regretaţilor
Vadim Pirogan şi Andrei Vartic. Toţi trei erau binedispuşi. Se vede că-şi povesteau ceva amuzant.
Aflasem că a sosit din Canada să-şi vadă satul natal, Vărzăreşti, plasa Nisporeni, jud. Lăpuşna. A doua zi, împreună cu Vadim Pirogan, soţia sa, Constantin Tănase, Ion Proca ş. a. ,
am mers şi eu la acea emoţionantă întâlnire, care a avut loc la Liceul Teoretic Alexandru cel
Bun. Peste 80 de ani, Ovidiu Creangă şi-a revăzut satul! Sigur că nu-şi mai amintea nimic din
Vărzăreştii de altădată, nici măcar în care parte a satului a locuit familia sa. Cu toate acestea,
întâlnirea de la Vărzăreşti i-a produs o bucurie imensă şi l-am auzit mulţumindu-i lui Dumnezeu că l-a ajutat să ajungă să vadă acest loc.
Astăzi ştiu că Ovidiu Creangă este un univers. Are o biografie densă şi interesantă. A deţinut funcţii importante în statul român, iar odată cu pensionarea sa, în 1982, a emigrat în Canada, unde a şi început să scrie cărţi. Semnează: Din sacu’ lui moş Bodrângă (2001), Unde
dai şi unde crapă (2003), Epigrame şi catrene scrise noaptea printre gene (2004), Medicina
alternativă văzută de un inginer (2005), Cu orice risc am să vă spun adevărul (2005), Un
zâmbet de peste ocean, Cu hipnoza şi tu poţi face minuni. Acum ţin în mâini un nou volum

drumurilor canadiene cu 8 rânduri cap la cap de autoturisme
într-o singură direcție, ajungând la Bojdeuca lui Creangă
am căzut cu... oboseală de erou în cel de-al 5-lea dormitor al
Bojdeucuței crengiene... Când m-am trezit pe la orele 21.00
l-am găsit pe Creangă al nostru la calculatorul său performant
„întorcând” următoarea pagină scrisă din viitoarea sa carte...
Așa că pe mine nu mă va mira dacă și la vârsta de o sută
de ani am să găsesc acest haiduc basarabean din Vărzărești în
bună formă scriitoricească, automobilistică și, pur și simplu,
bărbătească spre invidia unor comuniști tineri, dar impotenți
din mai multe puncte de vedere...
Vasile Șoimaru

de Ovidiu Creangă: Cu şi fără securişti (2009). Cartea are o tematică neobişnuită şi se citeşte cu mult interes. Plină de întâmplări neverosimile, picante şi hazlii, este cartea unui om care
a văzut şi a cunoscut destule în această lume. În virtutea obligaţiilor sale de serviciu (şef la
Ministerul Industriei Chimice, director de import la Ministerul Comerţului Exterior, director
la Societatea Mixtă Româno-Italiană ROMITAL...), a călătorit foarte mult, în vreo 25 de ţări
ale lumii (Australia, Olanda, Grecia, URSS, Japonia, China, Malaysia, Thailanda...), fiindu-i
dat să-i cunoască şi pe... băieţii cu ochi albaştri, să le simtă prezenţa şi serviciul. Scriitorul dă
nume adevărate, pe care nu se sfieşte să le scoată în vileag, căci unii stau deja cuminţi şi fac
nani cu păpădie pe burtă, alţii nu pot
arunca toroipanul lor plin de treabă
mare ca să mă cotonogească tocmai
aici “peste gârlă”.
Asemenea marelui humuleştean,
Ovidiu Creangă are un deosebit har al
povestitului. Şi acest har, după cum
spune Paul Goma: i se trage de la peisajul văzut, auzit, pipăit, adulmecat
din primele clipe ale vieţii sale în Basarabia.
La Liceul din Vărzăreşti, 2005
Efimia Ţopa

O viaţă închinată viitorului
Îmi amintesc clar o dimineaţă fericită din viaţa lui Andrei Vartic. I-o provocase basarabeanul Ovidiu Creangă, care tocmai îl anunţase că a alocat
din propriile economii bani pentru 10 burse. Primind minunata veste, Andrei, pentru care bucuriile străine erau la fel de importante ca şi cele personale, imediat a purces în căutarea a zece tineri norocoşi, al căror destin, în mod sigur, urma să fie schimbat, ei având şansa să studieze în străinătate.
Cunosc doi basarabeni stabiliţi pe diferite meridiane ale globului pământesc, la mii de kilometri de vatra străbună, dar a căror fiinţare n-o
concep în afara implicării directe în viaţa socială şi politică a statului nostru. Este vorba de Ovidiu Creangă şi Eugen Holban. Stabiliţi în Canada şi, respectiv, în Franţa, visează la o altă Basarabie, diferită de cea supusă regimului comunist. Pentru a schimba faţa Basarabiei, ei trăiesc
cu convingerea că în primul rând este necesar să se schimbe mentalitatea basarabeanului. De aceea fac cea mai sigură investiţie. Investesc în
viitorul republicii – în tineretul ei studios. Pentru a le trezi curiozitatea şi interesul pentru lecturi şi studii aprofundate, îi provoacă, lansând diferite concursuri, pe care, de asemenea, le susţin financiar.
Raisa CIOBANU

Dovadă a marii iubiri…
Oricît de mult ai dori, nu poţi să treci peste mai puţin obişnuita şi, totuşi, uşor perceptibila îmbinare de mari nume de scriitori în numele conaţionalului nostru de peste Ocean. E frumos, dar e şi onorabil să te cheme
Ovidiu plus Creangă! Unii ar zice că are nume predestinat, că a fost hărăzit
de la naştere, de la botez să ajungă scriitor!
În realitate însă, destinul i-a pus în faţă nişte condiţii cu totul neliterare. Alta e că Ovidiu Creangă a avut o viaţă care parcă se cerea a fi scrisă, prezentată – în articole, eseuri, memorii, cărţi – contemporanilor, dar şi
generaţiilor viitoare. Mai mult, însuşi spiritul „iscoditor” al dlui O. Creangă, caracterul său jovial, admirabila sa francheţe – şi astea constituie nişte
premise pentru a avea în persoana domniei sale un scriitor ca şi format. A
început cu epigrame şi cu snoave, a continuat cu schiţe şi povestiri umoristice... Pînă la urmă a ajuns şi la „proză serioasă” – amintiri, „întîmplări
adevărate”, reflecţii, dar şi nişte utile studii de medicină populară.
Pînă a se stabili în Canada, Ovidiu Creangă a trăit numai în România –
în aceeaşi Românie cu diferite configuraţii geografice, politice, economice,
morale. Aceeaşi şi, totodată, foarte diferită – această Românie e prezentă în

scrierile dlui Ovidiu Creangă. Ca specialist de forţă, a dus-o bine în perioada numită, fără pic de ironie, dar şi fără pic de jenă, „epoca de aur”. Însă
tocmai din acest „paradis ceauşist” a evadat. Faptul că de aproape 30 de ani
se află departe de patrie, dar nu încetează nici o zi să se gîndească la ea –
nu e cea mai elocventă dovadă a marii iubiri ce o poartă mereu acestei ţări,
poporului din care se trage? O dragoste veritabilă nu poate fi una selectivă: „îmi este scumpă patria pentru că traversează o perioadă glorioasă”, „...
pentru că la conducerea ei s-au promovat personalităţi eminente” sau ceva
de genul acesta.
Ovidiu Creangă iubeşte România cu toate bune şi mai puţin bune cîte
le are această ţară. Aşa o prezintă şi în scrierile sale: cu afecţiune, dar şi
obiectiv, realist pînă la naturalist. Fără a lăsa loc blestemelor sau injuriilor,
în schimb rezervînd, discret, un loc mai greu vizibil, poate, speranţei: să
dea Domnul ca măcar cei tineri azi şi generaţiile următoare să aibă parte de
o patrie despre care să vorbească sau să scrie numai şi numai de bine!
Vlad POHILĂ

Chipul tău

Chipul tău c-un dor de primăvară,
Privirea ta-i de rouă-n dimineaţă
Şi zîmbetul – petala cea dintîi...
Legendele cu tine-acum renasc
Şi doar cu tine-acum renasc
Şi doar cu tine sensul lor pricep
Ca pe-un îndemn zeiesc, fără de moarte:
Să fiu ferice pentru faptul doar
Că mi te am,
Că mi te am pe-o clipă...

Sub cerga toamnei

Să nu mă-ntrebi de anii mei de viaţă —
I-am vînturat, i-am ars, i-am risipit...
Doar tu să-mi stingi regretele ce-nvaţă
A nu fi repetate-n nesfîrşit.

în urmă, ruptura sufletească de Basarabia nu a avut
loc niciodată.
S-a gândit mereu la noi. De la distanţă adesea
lucrurile se văd mai bine.
Ne-a deplâns. S-a bucurat cu noi. Ne-a încurajat.
De multe ori, când parcă ne fugea pământul ţării
de sub picioare, ne-am găsit reazim în cuvintele sale.
Locuieşte în Canada de peste trei decenii.
A ales între înstrăinare şi comunism.
Prima i s-a părut mai puţin străină decât a doua.
Exilul interior îi devenise mai amar ca cel pe care
l-a ales să-l împărtăşească.
În Ţara lui fusese şi el un încătuşat. Chiar dacă
purtase cătuşe de aur. Dar libertatea nu suferă compromisuri.
În acel ocean de însingurare are o stâncă sub picioare. Şi ea se cheamă Vărzăreşti. Locul naşterii

Tu, Herodot, pe unde-i fi acum
Ca să ne vezi –
Păsări rătăcite-n zbor...

O frunză tremură pe ram,
Cînd vîntu-o cearcă haiduceşte
Ca şi în an, ca şi mai an –
De aur frunza – se serveşte!

Să nu mă-ntrebi de-un dor lăsat acasă,
Nici de durerea casei părinteşti...
Povestea cu un mire şi-o mireasă --O, cum ai vrea aievea s-o trăieşti!

La 5 decembrie curent, în Sala cu Cămin a Uniunii Scriitorilor a avut loc lansarea volumului “Cu şi fără securişti” de Ovidiu Creangă,
apărut la Editura “Vicovia” din Bacău, în prezenţa unei numeroase asistenţe.
Distinsul cărturar e născut în comuna Vărzăreşti, Nisporeni, actualmente locuind în Canada
Viaţa lui
Ovidiu Creangă e ea însăşi
ca un roman.
După ce a
fost trăită, nu
s-a cerut decât
să fie scrisă.
Ceea ce a
şi făcut basarabeanul nostru
din Toronto.
El
scrie
pentru noi, cei
de departe, dar
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Ochii tăi – ca pe-un
iconostas...

Lumea ta reală-acum o las...
Vraja ta-i un mit ce nu mai moare,
Ochii tăi ca pe-un iconostas –
Două-aprinse semne-s de-ntrebare.
Iarnă-nstrăinată mi-ai adus,
Mi-ai orbit speranţele şi visul,
Văduvite-s stelele de sus
De lumina lor cu necuprinsul.

Anii mei s-or trece-n amintiri –
Cel de Sus a fost milos cu mine!
Ochii tăi cu magice priviri –
M-or veghea cînd ceasul ultim vine?
Ei, aprinşi – pe cine-or mai vrăji
Înflorind de flacără petale?
Mîndru-oi fi şi fericit voi fi
C-am fost robul patimilor tale.
Ei, lumini dogenitoare-n nopţi,
Ochii tăi – o taină ruptă-n două –
M-or veghea de după-ncinse porţi
Unde-o suferi o viaţă nouă?

Noiembrie

O noapte de noiembrie
Viscoleşte tristeţea
Timpului cel schimbător
Din calendarele anului.
O noapte de noiembrie
Cu miracole de neguri şi de spernaţe,
Cu ploi ciobăneşti
Care tăinuiesc nemilos
Toate stelele cerului
De astă vară.

Moşul nostru din Canada

Pe „moş Creangă”, precum îl numea regretatul Andrei Vartic pe românul Ovidiu Creangă din
Canada, nu l-am cunoscut la vreo sindrofie sau pe stradă, nu mi-a făcut cunoştinţă vreun prieten
sau vreo persoană oficială. Dar am impresia că îl ştiu de ani şi ani, că am discutat subiecte apropiate sufletelor noastre, că am participat împreună la diverse manifestaţii, că i-am ascultat discursurile pline de tâlc şi încărcate de semnificaţii. Toate aceste lucruri îşi găsesc explicaţia în acţiunile
de caritate pe care „moş Creangă” le-a direcţionat cu multă generozitate pe plaiurile basarabene,
în textele publicate pe paginile revistelor de cultură şi de atitudine naţională din spaţiul românesc,
în cărţile pe care le-am găsit în bibliotecile de la noi. Ovidiu Creangă este moşul nostru din Canada, iar noi, basarabenii, suntem copiii şi nepoţii dragi ai Domniei sale.
Să ne trăiţi, moşule Creangă, mulţi ani, căci nouă ne sunteţi drag.
Nicolae RUSU

Bunelul Creangă:
“Cu şi fără securişti”

L-am cunoscut în toamna
anului 2007 în Toronto, Canada la şedinţa cenaclului literar
„Nică Petre”, care pe atunci se
numea „Observatorul” şi care
e condus şi astăzi tot de redactorul revistei cu acelaşi nume
Dumitru Puiu Popescu, fiind
invitat de către tanti Nelli, unchiul Dan Orăşeanu şi
poetul Ion Segărceanu.
Am rămas încântat de atmosfera ce domnea plină de voie bună şi prietenie, de dragoste faţă de
valorile noastre naţionale. Pentru moment uitasem
că mă aflu pe ospeţe. Mă vedeam acasă, în sânul familiei sau la o serată literară, între colegii mei, profesorii şcolii medii din Căzăneşti, jud.Orhei.
Şedinţa cenaclului era închinată sărbătorii de 1
decembrie - Ziua Naţională a României. A luat cuvântul şi Ovidiu Creangă. Cu atâta dragoste a vorbit despre mândria de a fi român, că nici nu găsesc
cuvintele care să-mi descrie farmecul cu care l-am
ascultat.
După şedinţă s-a apropiat de mine (fusesem
prezentat de către D-l Dumitru P.Popescu ca profesor de istorie român basarabean şi am citit din versurile mele) de parcă am fi fost cunoscuţi de când
lumea:
- Hm... Eu sunt tot basarabean, dragul meu, din
comuna Vărzăreşti, jud. Lăpuşna.
A rostit aceste cuvinte cu atâta pasiune încât pe
dată am inţeles ce a dorit să accentueze; că rădăcinile şi dragostea lui faţă de Basarabia sunt cele mai
puternice din lume.
Aşa mi-l imaginez ori de câte ori mi-amintesc
de dânsul: faţă deschisă, plină de un zămbet bine-

Din voia Domnului, cu
permisiunea familiei Vieru,
dintr-o iniţiativă frumoasă de
a inaugura un cenaclu la Toronto şi cu sprijinul lui Ovidiu
Creangă, membru al Uniunii
Scriitorilor din Moldova, care
a sugerat ideea ca cenaclul să
poarte numele poetului Grigore Vieru, cu dragostea a 21 de
inimi pline de respect faţă de
valori, la Toronto, Canada, a
fost inaugurat Cenaclul “Grigore Vieru”.
Evenimentul a avut loc
într-o frumoasă zi de duminică, caldă şi însorită, destul de
primăvăratică pentru “ultima
lună de toamnă” în Canada, la
29 noiembrie 2009, pe adresa
326 Major Mackenzie Dr. La
momentul de inaugurare au
participat 21 de persoane din
care 16 români, 2 ruşi, 2 evrei
şi un grec. Vin cu lux de amănunte fiindcă un cenaclu literar nu se inaugurează chiar în
fiecare zi, mai ales în comunităţile din diasporă.
Cea mai curioasa inima
prezenta, Cleopatra, cu bunei
de pe mamă la baştina poetului, are abia doi anişori şi a învăţat poezia „Am o soră mică”
special pentru eveniment. Cea

voitor, privire visătoare, un suflet mare, plin de speranţe şi optimism.
A avut şi are parte de o viaţă trăită din plin, cu
toate bucuriile şi tristeţele ei cu care nu oricine s-ar
putea mândri.
De ce zic aşa? Pentru, că a trăit în iureşul marilor schimbări, marilor evenimente a două secole:
perioada interbelică, însoţită de marile reforme din
ţară; raptul Basarabiei, din care a fugit de oamenii
„cu ochi albaştri” cu comuniştii în cârcă; vâltoarea
războiului a celor mai mari tirani-dictatori din lume;
perioada postbelica de „construire” a comunismului mondial; revoluţia din 1989 din România Mare
şi cea din 2009 din România Mică. A trăit în două
Lumi cu totul diferite: Lumea Răului (înlănţuirii) şi
Lumea Binelui (Lumea Libertăţii) pe care o descrie
cu multe amănunte.
Credeţi-mă, că nu fiecare din noi este capabil
de a avea curajul să scrie, dar mai cu seamă să recunoască că s-a aflat pe lângă „Geniul Carpaţilor şi
Savanta cu nume mondial” (soţii Ceauşescu) şi n-a
dus-o rău şi că „...de câte ori am încasat un picior în
fund, de fiecare dată am avansat „un pas înainte”.
Cartea „Cu şi fără securişti” este şi o carte de
istorie în care autorul descrie nu numai evenimentele locale, dar şi universale. Aici găsim descrierea
aşezării geografice, vieţii social-culturale şi politice
a tuturor ţărilor vizitate de scriitor pe care nu le poţi
întâlni în unele manuale de istorie.
Este o carte plină de adevăr, scrisă din suflet
pentru urmaşi de acest Om al ştiinţei şi culturii atât
române cât şi universale.
Mulţi ani înainte, bunele Ovidiu Creangă!
Iacob Cazacu-Istrati

CENACLUL “GRIGORE VIERU” DIN
TORONTO
mai înţeleaptă inimă, Ovidiu
Creangă de 88 de ani, a fost
sufletul şedinţei. Dl Creangă
a venit cu două steguleţe (simbolul Canadei şi al României)
o pâine mare, cât roata carului, coaptă de Dumnealui după
o reţetă specială din făină de
grâu şi porumb, usturoi şi alte
bunătăţi, ca să ne păzească
de toate relele, de asemenea,
a rostit un mesaj de binecuvântare pentru Cenaclu, dar şi
pentru toţi membrii Comunităţii Moldovenilor din Ontario
(CMO) (Imigranţii din Republica Moldova stabiliţi în Provincia Ontario din Canada),
îndemnându-ne să ne unim în
fapte şi cuget pentru a cinsti
înaintaşii, a promova valorile
din Patria-mamă – Republica
Moldova, dar şi din Patria care
ne-a adoptat – Canada.
Pavel Davydov, cetăţean
canadian, un mare prieten al
CMO, a dăruit Cenaclului
“Gr. Vieru” drapelele Canadei,
Republicii Moldova şi a provinciei Ontario, a pregătit un
stand cu poze ale poetului şi a
fotografiat evenimentul pentru
a fi postat pe www.moldovaontario.org, care acum se află
în perioada de lucru.

Dna Valeria Drozdov, profesoară de limbă franceză la
Colegiul Pedagogic din Lipcani, aflată în vizită la rudele
din Canada, a rostit din inimă
un omagiu marelui poet.
Dorin Ciupac, liderul Grupului “Pământenii” a vorbit cu
admiraţie despre poet, iar Valentina Culeanu a descoperit o
latură necunoscută a sufletului
ei - să declame versuri. Astfel,
ea va studia opera lui Gr.Vieru
şi la fiecare şedinţă a Cenaclului ne va bucura cu un recital.
Mariam Iordachescu, în
vârstă de 7 ani, a recitat inspirat poezia “Două mere”. Vlad,
7 ani, nepotul Dnei Valeria
Drozdov, a recitat “La şcoala iepuraşilor”, iar mama lui,
Tatiana, a cântat “Mi-e dor de
tine, mamă” şi “Răsai”.
De la eveniment n-au lipsit simbolurile noastre sacre.
O contribuţie esenţială a avut
Rodica Chebac, care a fost o
gazdă ospitalieră. În procesul
de pregătire şi desfăşurare a
evenimentului s-au implicat
plenar: Doamnele Olga Chebac, Olga Porcescu, Mariana
Culeanu, Maia Roitman, Mariana Iordachescu; Domnişoarele Diana Porcescu, Valentina

Culeanu. Permanent am simţit sprijinul Domnului Vasile
Crihan. Fiecare participant a
vorbit cu emoţie despre experienţa proprie în cunoaşterea
operei lui Gr.Vieru. S-a constatat că nu prea avem cărţi ale
poetului aici, lipseşte Albinuţa, deci o sarcină a Cenaclului
este să omită aceste lacune.
Atmosfera Şedinţei de inaugurare a Cenaclului a fost
mereu împrospătată de dansurile interpretate de duetul Ilana
Roitman şi Roman Culeanu,
discipoli ai clubului Codreanca din Chişinău, stabiliţi la
Toronto, care la vârsta lor fragedă au un arsenal întreg de
lauri şi medalii de aur.
Cenaclul va avea loc la 14
februarie 2010 – Omagiu la
75 de ani poetului Gr.Vieru şi
pentru a-l omagia pe Ovidiu
Creangă (Preşedinte de Onoare al Cenaclului), care îşi va
sărbători jubileul de 89 de ani.
Ambii sunt născuţi la 14 februarie şi au fost buni prieteni.
Maria Tonu,
fondator al Cenaclului “Gr.
Vieru”, Toronto, Canada
e-mail: moldovaontario@
gmail.com
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Ediţia a III-a a Festivalului-Concurs „Nicolae Sulac”

Ca o frumoasă confirmare a importanţei Culturii
pentru neam a fost şi ediţia recentă a FestivaluluiConcurs Naţional al Interpreţilor Cântecului Popular
„Nicolae Sulac”, ediţia a III-a, excepţională competiţie interpretativă ce a continuat în ziua constituirii
Fondului Cultură, la 12 decembrie, şi a culminat a
doua zi, la 13. Două zile de sărbătoare a cântecului, desfăşurat sub genericul numelui marelui geniu al cântecului nostru popular Nicolae Sulac. În
urma preselecţiei, 25 de interpreţi au fost admişi la
concurs şi scena Filarmonicii Naţionale „Serghei
Lunchevici” a primit tinereţea, frumuseţea, talentul,
dragostea de cântec şi speranţele lor de afirmare,
iar celebra Orchestră de Muzică Populară „Lăutarii”, în frunte cu inegalabilul Nicolae Botgros, a fost
cea care i-a susţinut cum a putut mai bine. Aşadar,
Timur Agatiev (Negreşti, Străşeni), Ana Balmuş
(Chişinău), Cristina Bleandură (or. Ştefan-Vodă),
Victor Bondar (Olăneşti, Ştefan-Vodă), Stela Botez (Pleşeni, Cantemir), Mihai Carp (Botoşani),
Ana-Maria Cojocaru (Chişinău), Marina Coptu
(Pârliţa, Ungheni), Elena Dilion (Izvoare, Făleşti),
Dumitru Filip (Şuri, Drochia), Mihai Fisticanu (Vălcineţ, Călăraşi), Viorica Lupu (Chişinău),
Nicu Mâţă (Năvârneţ, Făleşti), Larisa Mereuţă
(Lincăuţi, Ocniţa), Alina Munteanu (Călugăr, Făleşti), Mihaela Ojog (or. Şoldăneşti), Ana Pascaru
(satul Drochia, raionul Drochia), Alexei Pânzaru
(Ialpugeni, Cimişlia), Veronica Prodan (Ruseni,
Edineţ), Ana Răileanu (Filipeni, Leova), Doina
Sârbu (Străşeni), Olesea Spătaru (Elizaveta, Bălţi), Vitalie Todiraşcu (Grătieşti, Chişinău), Nadejda Ulinici (Nisporeni) şi Doina Vieru din Chişinău
sunt participanţii-laureaţi ai prestigiosului concurs,
talente de diferite vârste ce au venit să-şi manifeste
dragostea de cântec, faţă de cel care a fost fenomenalul Nicolae Sulac şi cântecul său, faţă de tradiţie,
faţă de tot ce înseamnă respect şi păstrare a tradiţiei
populare.
Arhiplina Sală Mare a Filarmonicii Naţionale a
fost în seara zilei de 12 decembrie martora emoţiei
competiţiei strânse şi decisive a acestor mari şi promiţători îndrăgostiţi de cântec. Venind la concurs cu
zestre genetică de acasă, cu diferit grad de pregătire în domeniul dat, cu diferită vârstă, experienţă de
viaţă şi scenică, ei au evoluat cu mult talent în faţa

unui sever şi competent juriu, a unui excepţional
spectator şi s-au bucurat de generoase şi foarte meritate aplauze, cu treceri frecvente în ovaţii. Genurile
obligatorii: un cântec a cappella (de cele mai multe ori fragmente de doină sau baladă, ca să poată fi
apreciate calităţile vocale şi ale auzului muzical, capacitatea interpretării fără de susţinerea orchestrei),
un cântec din repertoriul nemuritorului Nicolae
Sulac (un compartiment foarte aşteptat, apreciat şi
aplaudat) şi un cântec liric în ritm susţinut sau unul
de glumă. Astfel stând lucrurile, juriului nu i-a fost
deloc uşor să facă alegerea: fiecare participant s-a
dovedit a fi foarte competitiv, dotat cu certe calităţi
vocale, interpretative şi artistice care au cucerit sala,
bucurându-se de aplauze, susţineri cu aplauze pe
durata cântecului sau la refren, buchete de flori…
Cea de-a doua zi aduce Concertul de Gală al laureaţilor în Palatul Naţional şi-l face neîncăpător!
Toate locurile ocupate, inclusiv spaţiile laterale! Admiratori ai cântecului marelui Nicolae Sulac, ai marelui dirijor şi violonist Nicolae Botgros, ai neasemuiţilor „Lăutari”, ai distinşilor oaspeţi ai distinsei
orchestre, susţinători ai tinerelor talente, oameni de
cultură – cu toţii s-au întâlnit în imensa sală pentru
a se bucura de sărbătoarea cântecului adusă în preajma Crăciunului şi Anului Nou de minunatul prilej al
reîntâlnirii cu inconfundabilul repertoriu rămas de
la Nicolae Sulac, preluat de tineri, de acei interpreţi
care vin în scenă şi bat la porţile afirmării.
Juriul format din Boris Focşa, ministrul Culturii, Nicolae Botgros, preşedintele juriului, Iustina
Scarlat, directorul Centrului Naţional de Creaţie
Populară, Constantin Arvinte, vestit muzicolog şi
dirijor din Ţară, Svetlana Bivol, director general
al Filarmonicii Naţionale „Serghei Lunchevici”,
Serghei Ciuhrii, director artistic al Ansamblului
de Muzică şi Dans „Fluieraş”, Ion Dascăl, director
artistic şi prim-dirijor al Orchestrei de Muzică Populară „Mugurel”, scriitorul Andrei Strâmbeanu,
însoţit de mezinul Andrieş Strâmbeanu, ambii sărbătoriţi în acea zi, la Sf. Andrei, stil vechi, Victor
Ghilaş, cercetător ştiinţific la Academia de Ştiinţe
a Republicii Moldova, dr. în muzicologie, şi nu în
ultimul rând Doina Sulac, interpretă de muzică populară, însoţită de micuţa Nicoleta Sulac, fiica şi
nepoţica marelui Nicolae Sulac…

Aşadar, printre cei menţionaţi s-au regăsit: Victor Bondar, Larisa Mereuţă, Ana-Maria Cojocaru, Mihai Fisticanu, Doina Sârbu, Alina Munteanu. Printre premianţii cu menţiuni speciale i-am
aflat pe Mihaela Ojog, „Cea mai tânără şi talentată
interpretă”, Ana Pascaru, apreciată pentru „Cea

mai autentică interpretare”, Stela Botez, distinsă
pentru „Cea mai reuşită interpretare a cântecului din
repertoriul lui Nicolae Sulac”. Alţi premianţi: Diana Vieru, premiul Filarmonicii Naţionale, ce constă într-o evoluare alături de Orchestra de Muzică
Populară „Folclor” în cadrul apropiatului Concert
de Crăciun, două Premii „Nicolae Botgros” au fost
înmânate Elenei Dilion şi Anei Balmuş, premiul
Orchestrei „Lăutarii” – lui Timur Agatiev… Râvnitele locuri pe podium: două Premii III sunt conferite
lui Alexei Pânzaru şi Veronicăi Prodan, două Premii II au căştigat Nadejda Ulinici şi Viorica Lupu,
Premiul I a fost cucerit de Mihai Carp, iar Marele
Premiu – de Nicu Mâţă. De menţionat că diplomele
de laureat cu diferite menţiuni, precum şi premiile
de grad sunt însoţite de suporturi băneşti exprimate
în sume de la 500 la 8000 de lei, iar zece laureaţi
au devenit posesorii prestigiosului şi valorosului
album „Nicolae Sulac în articole, cronici şi amintiri”, editat în 2006 de Alexandru şi Alexandrina

La 4 decembrie curent, în satul meu, Fundurii Vechi de
lângă Bălţi, a fost înmormântat al patrulea bărbat dintr-acei
ale căror soţii au plecat în Rusia şi Italia în căutare de „viaţă fericită”- aventură de „bani mulţi”. Încotro, Neamule....!?
Echipa scenei provinciale de Bălţi a descălecat cu „Târfa
de marţi”, la 3 decembrie 2009, la Chişinău, ca să participe
la Festivalul Naţional de Teatru. Spectacolul a fost jucat la
Naţionalul „Mihai Eminescu”. Deşi anunţul nu era ademenitor, modest chiar, sala a fost arhiplină, unii fără pretenţii,
mulţumindu-se doar cu posibilitatea de a urmări reprezentarea. Presupun că titlul intrigant al piesei a suscitat curiozitatea sutelor de spectatori, în general tineri şi chiar prea tineri.
“Târfa de marţi” sesizează că cele care îşi risipesc dragostea, în schimbul altor valori decât cele dumnezeieşti,
sunt pe drumul pierzaniei, că ele niciodată nu vor mai putea
întreţine „focul din vatră”.
În pofida unor comentarii ale criticii, prezenţa masivă a
tineretului în sala de teatru e un semn bun. “Lasă, că-i bine”
ar fi zis eroul lui I. Druţă din „Ultima lună de toamnă”. Şi
de ce ar fi rău, dacă un teatru provincial a miruit, în ultima
lună de toamnă, în „metropola” Republicii Moldova sute
de spectatori cu simţul teatrului. Dar cu ce i-a uns, domnule?
m-ar întreba pudicii vigilenţi ai spiritualităţii depăşite. Nu
ştiu, le-aş răspunde, întrebaţi autorul, actorii şi regizorul! Ei
au prins taina, dar s-au ales cu...
Critica a fost cu ei necruţătoare şi incorectă. La discuţiile pe marginea spectacolului am rugat să mă pronunţ
ca spectator şi mi s-a oferit posibilitatea, dar pentru că am
abordat altfel problema decât aştepta moderatoarea, am fost
apostrofat cu o replică usturătoare şi cu un zâmbet batjocoritor, după care, chiar dacă autorul insista, iar actorii şi unii
dintre cei prezenţi ar fi vrut să se pronunţe, doamna a părăsit sala în mod demonstrativ. Aş îndrăzni să întreb: Stimată Doamnă! Aşa se discută la Chişinău o lucrare în care
s-a depus muncă, suflet şi iar muncă? Aşa se ajută un teatru
provincial? Aşa se altoieşte cultura teatrală şi dragostea faţă
de frumos?
Dacă drama ar fi aparţinut unui corifeu şi regia altui corifeu, atunci, probabil, operei i-ar fi fost atribuite cele mai
alese epitete. Dar, cu toate că G. Calamanciuc nu poartă încă
laurii marilor dramaturgi, lui trebuie să i se recunoască ceea
ce îi aparţine. Lucrarea, ca mesaj social, este o premieră,

iar tema pe care o abordează vine ca un răcnet în mulţimea
preocupată de prinderea altor valori, decât cele care le sunt
proprii. Chiar cu nişte situaţii discutabile, piesa îşi atinge
scopul ţintit în morala străină nouă, şi mulţi bărbaţi, multe femei ar putea, ar trebui să-şi facă concluziile demne de
etica valorilor autohtone, morală care a conservat neamul
românesc pe parcursul a mai multe secole.
Am observat şi eu unele inconveniente în interpretarea rolurilor, în succesiunea evenimentelor, dar ele nu sunt
atât de grave, încât să scoată lucrarea din repertoriu. Din contra, presupun că o colaborare constructivă a forţelor de creaţie poate ridica valoarea dramei la un nivel mai înalt decât
exigenţele publicului spectator.
Cât priveşte montarea spectacolului, ar fi corect să recunoaştem că regia şi coregrafia au purces la un oarecare
risc. Mulţi privesc, puţini pricep. Dacă am face abstracţie
de câteva scenete cam vulgare, din punctul meu de vedere,
am avea dreptul să afirmăm că spectacolul a fost astfel echilibrat, încât să se evidenţieze nu fapta, ci mesajul, adus întrun moment până la îndumnezeire. Frumuseţea va cuceri lumea, spunea Dostoevski, şi presupun, că cele câteva sute de
spectatori chişinăuieni au vizionat spectacolul nu atât pentru
scene „indecente” (pe care le poţi urmări la multe posturi
de televiziune, şi la o scară mult mai deocheată), cât pentru
mesajul şi partea estetică a acestuia.
Merită laudă şi conducerea muzicală a spectacolului
(Maestrul M.Blanc), care a fost atât de bine selectată şi interpretată, încât a devenit parte componentă a dramei. Nu
sunt atât de competent ca să mă pronunţ referitor la decor,
costumaţii machiaj etc. Am însă convingerea că echipa de
creaţie merită felicitări şi cu puţine modificări ar putea lesne să-şi apere realizările muncii. Deocamdată - Bravo, iar
cei care vor altfel să facă ei mai bine.
Ion Mărgineanu
P.S.: La începutul materialului am scris despre
drama de la Fundurii Vechi. Transpusă la scară macro, situaţia devine tragică. Se ruinează Familia - celula
viitorului.
Încotro, Neamule? - strigă cea care a păţit-o, “Târfa
de marţi”.
I.M.

nostru au evoluat gazde şi oaspeţi, precum urmează:
Nicolae Ciubotaru, Silvia Zagoreanu-Grădinaru
(şi prezentatoare, împreună cu Victor Stahi), Ion
Creţeanu din Oltenia, care purta un costum popular de la 1870, renovat la 1914, Adriana Ochişanu,
Ion Palade, deţinătorii Marilor Premii ale ediţiilor
anterioare Valentin Bodeanu (ed. I) şi Igor Cuciuc, (ed. a II-a), Lidia Bejenaru, Doina Sulac, cu
minunate cântece din repertoriul celebrului său tată,
Ioana Căpraru, reveniţi peste ani, şi Constantin
Bahrin, Constantin Enceanu, Petrică Mîţu-Stoian…
Şi Orchestra de Muzică Populară „Lăutarii”,
cea care poate fi ascultată şi admirată săptămânal la
TVR1 (şi o întrebare pentru oficialităţi: Când revine
în casele noastre, în Basarabia, izgonita TVR 1?!!)
şi mai puţin acasă, ne-a bucurat într-un mod absolut deosebit. Un potpuriu migălit din piese muzicale mai vechi şi mai noi ale patrimoniului naţional şi
internaţional, dantelării de filigran ţesute de orchestră, de soliştii instrumentişti, ne-au adus o orchestră
întinerită şi la propriu. Tânăr e şi Nicolae Botgros,
îmbrăţişat cu tânăra-i vioară… Iar vioara dumnezeiască a Lăutarului Lăutarilor s-a bucurat şi a lăcrimat împreună cu noi: ne-a găsit, ne-a adunat inimile
de pe unde rătăceau, le-a atins uşurel şi le-a ridicat
sus de tot, pe firul vital al cântecului de care se ţine,
poate, doar trilul ciocârliei în tării…
Dorind mult noroc şi succes laureaţilor, interpreţilor, de adăugat că şi imensa sală a Palatului Naţional a aşteptat mai multe cântece din repertoriul
regretatului, marelui interpret, inclusiv subsemnata
şi colegii săi, soţii Silvia Hodorogea şi Alexandru
Dorogan. Cântecele lui Sulac, obligatorii ca probă
în concurs, au răsunat cu mici excepţii doar la Filarmonică, dar era chiar indicat să fie cântate şi în cadrul Galei Laureaţilor atât de proaspeţii laureaţi, cât
şi de ceilalţi interpreţi ce au adus piese ce plac publicului, dar care puteau fi cântate şi cu alte ocazii.
De remarcat că opera de rezistenţă a marelui Nicolae Sulac ar putea intra în repertoriul activ a fiecărui interpret serios, constituind diamantul şi vorbind
prin aceasta de respectul pe care-l merită Artistul.
Elena TAMAZLÂCARU

Din dragoste…

„Târfa de marţi” a fost joi la Chişinău
(Opinie de spectator)

Rusu şi oferite acum de Alexandru Rusu. În finalul Concursului şi cu prilejul înmânării diplomelor
şi premiilor mai multe persoane şi-au expus punctul
de vedere. Maestrul Nicolae Botgros: „Bine aţi venit atât de mulţi, atâţia dornici de cântec… Cât de
mult şi-ar fi dorit şi Nicolae Sulac să fie în această
seară în scenă, în faţa dumneavoastră! Juriul a muncit
mult, a depus un efort extraordinar. Mulţumiri deosebite
exprimăm Iustinei Scarlat,
director al Festivalului, şi
colegului Constantin Arvinte
din Ţară, excepţional muzician şi dirijor, ajuns la vârsta
de 83 de ani… Tinerii noştri
sunt foarte, foarte, foarte talentaţi. Ne-a fost nespus de
greu să decidem. Dar ştim
că atât timp „cât trăim peacest pământ”, trebuie să
facem numai bine – să lăsăm
în urma noastră, aici, pe pământ, un cântec, o doină, o
baladă…” şi Primarul Capitalei, Dorin Chirtoacă, înmânând şi premiul Primăriei Vioricăi Lupu, a exclamat: „…Doamne, ce se întâmplă?! S-a unit cerul cu
pământul, sufletul cu cântecul! Lume de pe lume s-a
adunat aici… Trebuie să recunoaştem că forţa spirituală a neamului nostru a fost menţinută cum nu se
poate de bine de maestrul Nicolae Sulac! Şi e mare
bucuria că ne-au rămas cântecele sale şi Doiniţa, care-i păşeşte pe urme…” Şi Doina Sulac a mulţumit
organizatorilor Festivalului-Concurs, participanţilor
la el, oaspeţilor şi maestrului Botgros pentru tot ce
face ca acest eveniment de excepţie să se desfăşoare
la cel mai înalt nivel, şi-a exprimat dorinţa ca festivalul să se desfăşoare cu o periodicitate anuală.
A urmat un regal al cântecului popular, susţinut
de proaspeţii laureaţi ai celei de-a III-a ediţii a Festivalului-Concurs Naţional „Nicolae Sulac” ce s-a
desfăşurat sub egida Ministerului Culturii, a Centrului Naţional de Creaţie Populară, a Filarmonicii Naţionale „Serghei Lunchevici”, a Palatului Naţional.
Alături de tinerele talente şi speranţe ale cântecului

În perioada 2-8 decembrie 2009 la Chişinău s-a desfăşurat cea de-a IV-a ediţie a
Festivalului Naţional de Teatru. Necompetitivă. Din lipsa mijloacelor financiare, dar
în schimb având un scop bine definit: de a
ne dumiri în ce măsură se racordează teatrul
nostru la teatrul european. Or, aceasta este
dorinţa fierbinte a tuturor: de a ne integra în
spaţiul UE cu tot ce avem mai bun pentru a
fi competitivi.
De la bun început am susţinut cu tărie
ideea acestui proiect gândit şi pus la cale de
Ministerul Culturii al Republicii Moldova
şi Teatrul Naţional „Mihai Eminescu”. La
festival au participat 16 teatre din republică
(fără Teatrul „N.Aroneţkaia” din Tiraspol) şi
s-au jucat 17 spectacole.
Ceea ce nu s-a întâmplat însă la alte ediţii
s-a întâmplat la actuala. Şi anume: Dezbateri
critice. Care au devenit o normalitate în alte
ţări. Cu acest prilej, au fost invitate personalităţi de marcă, cum ar fi Nina Mazur, critic
de teatru, originară din Ucraina, dar de mai
mulţi ani trăitoare în Germania, reprezentând
Asociaţia Internaţională a Criticilor de Teatru, fiind şi vicepreşedinte al Forumului Internaţional One Man Show (ITI-UNESCO),
şi mai are şi alte funcţii, care-i permit să
circule mult în lume şi să cunoască teatrul.
Cel de al doilea invitat a fost Saulius Varnas,
regizor de teatru din Lituania, un nume de
referinţă în teatrul contemporan european,
inclusiv din Rusia. O perioadă mai scurtă
s-au aflat la Festival Cristina Modreanu, critic de teatru, selecţioner şi consilier pentru
festivaluri de teatru, inclusiv pentru Festivalul de Teatru din Bucureşti, Mircea Ghiţulescu, scriitor român, critic de teatru, un mare
prieten al teatrului basarabean. În calitate de
experţi, au fost rugaţi să participe la discuţii
şi să se pronunţe pe marginea spectacolelor
vizionate la festivalul din Chişinău.
Dacă ar fi să enumerăm doar titlurile, neam da seama de diversitatea spectacolelor: o
varietate de forme, genuri, teme şi, desigur,
autori. Aşa s-a prezentat teatrul nostru la
acest festival (decizia a aparţinut în exclusivitate teatrelor!): cu spectacole de amploare,

fie că acţiunea are loc în prezent sau trecut,
cu spectacole după autori străini sau locali,
contemporani sau clasici, teatre care au în
spate un puternic reper istoric şi teatre cu o
existenţă de câţiva ani, teatre cunoscute departe de hotarele republicii şi teatre despre
care se ştie încă foarte puţin, teatre care au
venit cu spectacole regizorale şi teatre care
au jucat spectacole fără pretenţii mari de regie.
Evident, dezbaterile au fost uneori fierbinţi şi contradictorii, exprimând o gamă de
păreri şi convingeri, alteori au decurs lin şi
fără „bătălie”, ca să zic aşa, dar, după mine,
întotdeauna au purtat un caracter sincer, adevărul fiind criteriul de care s-au condus atât
experţii invitaţi, cât şi criticii de teatru locali.
Care au analizat spectacolul, adică produsul
final. S-a discutat în limbile română şi rusă.
Ce-i drept, experţii ar fi putut vorbi în engleză, franceză sau germană, limbi de circulaţie
europeană, dar au preferat rusa nu pentru a
discrimina sau intimida pe cineva, ci fiindcă
este o limbă cunoscută de majoritatea dintre noi, cu excepţia invitaţilor din România,
pentru care s-au efectuat traduceri.
Ţinta dezbaterilor a fost diagnosticarea
teatrului nostru. Cu regret, unele teatre nu
au dorit sau nu au avut posibilitate să asiste
la dezbateri. Majoritatea teatrelor însă şi-au
delegat reprezentanţi, dar chiar şi în lipsa
lor, s-au făcut referinţe, aprecieri şi analize.
Binevoitoare şi cu mult tact. Ceea ce nu înseamnă că s-a trecut cu vederea peste lacunele interpretative, peste lipsa de fantezie şi
schematismul regizoral.
Cum e şi firesc, unii autori nu au fost de
acord cu notele critice. Odată ce spectatorul
a aplaudat şi a râs, înseamnă că e bine, iar
dacă un critic, nici nu mai are importanţă
cine este şi de unde vine, exprimă o părere
asupra calităţii îndoielnice a acestei montări,
nu e corect să fie numit un răufăcător care
vrea cu tot dinadinsul să distrugă opera. Reacţia spectatorului, în opinia experţilor şi a
criticilor, nu este întotdeauna un principiu de
care trebuie să ne conducem, criteriul de valoare fiind nivelul artistic şi profesionalismul

spectacolului. Când aceste două calităţi se
întâlnesc, mai că nu este nevoie de traducător, limbajul scenic făcându-se înţeles.
Regizorul Saulius Varnas, care a avut în
cadrul festivalului şi un master-class, accentua că spectacolul propus publicului trebuie
să fie de cea mai înaltă calitate. Ori să nu fie
deloc. Un artist trebuie să dorească să ajungă dincolo de imposibil, cu atât mai mult cu
cât teatrul modern dispune de posibilităţi
nelimitate pentru ca artistul să-şi realizeze
acest zbor al fanteziei, al imaginarului. Trebuie să-ţi pui scopul, trebuie să vrei îndeajuns. Altfel n-are rost. Competiţia în teatrul
modern e dură de tot.
Vrea teatrul nostru să-şi ia zborul din
locurile călduţe spre alte zone? Care pot fi
reci, neprimitoare… Sau, poate, nu vrea?
Este o întrebare pe care, probabil, şi-au
pus-o directorii de teatre, regizorii, actorii,
scenografii.
Un critic nu poate impune vreunui teatru
să schimbe denumirea piesei, de exemplu,
sau stilul de joc, costumaţia, concepţia regizorală, criticul atenţionează un dezechilibru
între intenţie şi realizare, lipsa unei lecturi
originale a unui text cunoscut sau mai puţin
cunoscut, despre un gol care se formează în
spaţiul scenic, deşi, la prima vedere, acesta pare a fi plin ochi. „Critica de teatru, de
regulă, se naşte din dragoste faţă de teatru.
Nicidecum din ură. Cum nici teatrul nu poate fi construit pe ură, ci doar pe dragoste”.
Sunt cuvintele care mi le-a spus, înainte de
plecare, doamna Nina Mazur. Care în prezent se află la un alt festival, unde, la fel, a
fost invitată în calitate de expert. Cât priveşte regizorul Saulius Varnas, acesta a revenit
la Vilnius, unde montează piesa lui Ibsen
„Când noi, cei morţi, ne trezim”.
Credem că această ediţie este una definitorie pentru teatrul din Republica Moldova. Care se vrea integrat într-un circuit european, poate chiar mondial. Dacă se vrea,
desigur.
Larisa UNGUREANU

Symphonie en philologie majeure: In honorem Elena Prus
La sfîrşit
de brumar
curent,
la
Universitatea Liberă
Internaţională
din
Republica
Moldova a
avut loc un
eveniment
cultural de
anvergură:
Institutul de
Cercetări Filologice şi Interculturale a organizat un colocviu internaţional cu genericul Parcours féminins. L’intellectuelle.
La capitolul lansări de cărţi au fost prezentate mai multe volume ale Institutului, apărute
în perioada martie-noiembrie 2009, printre
care cităm: Symphonie en philologie majeure; Parcours féminins. L’Intellectuelle; Elena
Prus. Po(ï)etosfere şi proiecţii hermeneutice;
Ştiinţa filologică în cadrul universitar: căutări
şi realizări; Revista Intertext, nr. 1-2/ 2009;
Acta studentium et masterandum; Fenêtres
francophones, nr. 4-6/ 2009.

Despre primul volum din acest ciclu şi
despre rolul autorului ei, doamna prof. univ.
Elena Prus, vom relata în rîndurile ce urmează:
Cînd în ianuarie 2006 doamna Elena Prus
este invitată să fie înscăunată în funcţia de director al Institutului de Cercetări Filologice şi
Interculturale (IFCI), ULIM, eram sigur că ea
avea toate calităţile necesare funcţiei propuse. Dar eram, de asemenea, aproape sigur că
funcţia pe care i-o propusese domnul academician Andrei Galben, rectorul Universităţii,
va fi doar un simplu episod efemer din biografia sa. Chiar mă gîndeam şi la un mic eşec
(sînt doar şi eu din neamul nostru!), căci cine
mai crede azi într-o instituţie de lingvistică şi
literatură? Dar a fost cu totul altfel...
Doamna Elena Prus, studioasă, şcolită con
brio în cele mai prestigioase universităţi ale
lumii (Paris, Iaşi, Champaign-Urbana etc.), îşi
scoate de pe ordinea de zi, practic, toate planurile şi proiectele, pentru a crea şi a fortifica
onoarea unei instituţii filologice de anvergură.
Cu doamna Elena Prus mulţi s-au convins
că este prea devreme să declarăm că lingvistica şi literatura au intrat pe o linie moartă într-o gară mică, într-o ţară tot atît de mică. S-a

apucat să facă poduri, să bată la uşi de mult
închise pentru filologie, să-i scoată din carapacea lor pe toţi cei care au demolat pragurile,
asumîndu-şi rolul de constructor, de arhitect şi
de zidar.
N-a rîvnit niciodată la stele încreţite în
frunte ori în piept, la medalii din tinichea, care
se dau în lumea asta cui vreţi, se dau adesea
cu merite şi fără. Mai puţin Doamnelor drepte.
Ce vreţi, zilele ne mai sînt încă strîmbe.
Doamna director Elena Prus nu este o simplă entuziastă a Institutului pe care-l conduce,
mai bine zis, pe care l-a inventat, l-a maturizat
şi l-a lansat pe mapamond. El este deja o istorie, o religie, o realitate. Elena Prus a creat
un lăcaş ale cărui uşi nu se închid niciodată.
Are o frică nebună de locuri împăiate, de valuri care mor într-o clipă, de ştiinţa filologică
botezată în baltă. Doamna Elena Prus nu s-a
temut şi nu se teme de lumina lămpii minţilor
lucide, nu se teme de filosofia lui Kant, Heidegger şi Derrida, nu are reticenţe de armoniile unei melodii, care ne verticalizează. Păşeşte
atît de curajoasă pe străzile încă puţin luminate şi pline de cloşarzi şi maidanezi ale ştiinţei
noastre, încît îţi vine să-i urezi: „Binecuvîntat
să Vă fie pasul şi riscul!”

Îşi face datoria ca un preot creştin, vine la
birou ca un elev din Renaştere; rigorile carierei o obligă să rămînă dreaptă, chiar dacă
zilele sînt adeseori strîmbe. Poartă haine de
sonată, de vioară şi de nai. Poartă doliu numai
atunci cînd cuţitul este înfipt de un nebun corcit şi lipsit de ideal. Braţ la braţ cu însuşi curajul, aruncă haina de doliu, pentru a se înfăşura
în chinuri lumeşti, în chinuri filologice, mai
ales cînd cineva strigă ori cerşeşte ajutor.
Nu ocoleşte nicicînd capcanele întinse
profesionist în calea ei. Doamna Prus are darul
observaţiei fine şi rafinate, pe care le depistează, le dezamorsează cu atîta precizie şi curaj,
încît cei care le-au întins şi aşteaptă efectul îşi
muşcă degetele pînă la sînge.
N-a acumulat bani, căci are oroare faţă de
monedele de schimb. Capitalul ei este altul:
Personajul francez, Doamna Pariziană salvată
de mediocritate şi de nedreptate.
Dacă n-ai stat încă de vorbă cu această
Doamnă, fă-o, încă nu-i tîrziu: îţi va asculta
păsul, îţi va prescrie remediul, îţi va trata rana.
Dacă n-ai descoperit-o, vino la noi, la ICFI, la
ULIM, s-o admiri cum urcă şi coboară, coboară şi urcă cu filologia la braţ, vino s-o audiezi
la un discurs, vino s-o admiri aşa cum este ea:

fără mască, fără fals, fără fard caustic în lumină proustiană.
În ianuarie 2006 n-aveam de unde să ştiu
că lingvistica şi literatura, francofonia şi filologia romanică erau şi au rămas şi acum pentru Doamna dreaptă nu simple dexterităţi anexe, conjuncturale, ci ingredientele unei vocaţii
de clopot filologic.
Sînt fericit că o cunosc şi că pot comunica
zilnic cu ea.
Versul ei de căpătîi aparţine lui Marin Sorescu. Dacă nu l-aş divulga aici, aş avea remuşcări:
Viaţa ne face rău? Acesta-i leacul:
Săltaţi mormintelor, duios, capacul
Şi coborîţi în ele întru Domnul.
Planetele vă ocrotească somnul.
Va fi atunci pe-această lume tihnă,
Căci viaţa asta fi-va ceealaltă.
Pe ceealaltă nu va fi odihnă.
Cerul lăsa-va sufletele baltă,
Să se descurce, fie-n jos, în sus,
Însă în linişte şi-n camuflaj.
Obloanele la inimă de-ai pus

În noaptea ta păşeşte cu curaj.
Albinele, făcînd în taină mierea,
Polenizează moartea cu-nvierea.
Se fereşte de conjunctură şi de tot ce este
legat de ea. Este un campion neacoperit şi
neeclipsat al textului şi textualismului forte.
Ea propune o distincţie reală şi logică între
hermeneutică şi interpretare. Inconştientul
textelor pentru ea este mai important decît
inconştientul autorului. Nu este important să
ştim a trage concluzii din inconştientul celui
ce scrie. Sînt lucruri noi, expuse de această
doamnă cu un curaj bărbătesc.
Doamna Elena Prus continuă ”Să facă
în taină mierea”, curajul ei urcă din pivniţă
spre paralelele vii ale comunicării. Ea ştie că
în beci miroase a materii perimate. Ea ne invită să ieşim din pivniţe spre spaţii luminoase,
unde aerul curat te face puternic şi sigur pen����
tru ziua intelectualului de mîine.
Ion MANOLI,
dr. hab., prof. univ., decan al Facultăţii
de Limbi Străine, ULIM
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UN PROMOTOR EMINENT AL ŞTIINŢEI SOLULUI - ACADEMICIANUL ANDREI URSU

Patrimoniul ţării noastre îl constituie
nu numai economia, ştiinţa, cultura, resursele naturale ale ei, în special solurile,
care asigură securitatea alimentară, ci şi
personalităţile care îşi aduc contribuţia la
prosperarea neamului.
Momentele jubiliare oferă ocazii fericite de a ne cunoaşte mai bine personalităţile marcante ale neamului, de a-i admira şi a transmite gândurile şi sentimentele
de aleasă admiraţie pentru cei care şi-au
dedicat întreaga lor viaţă unei activităţi
nobile, puse în serviciul societăţii.
Un astfel de moment fericit pentru colectivul laboratorului de geografie şi evoluţie a solurilor, pentru întregul Institut
de Ecologie şi Geografie al Academiei de
Ştiinţe a Moldovei este jubileul de 80 de
ani din ziua naşterii pe care îl celebrează
doctorul habilitat în biologie, profesorul
universitar, academicianul Andrei Ursu.
La 20 decembrie 2009 se împlinesc
80 de ani din ziua naşterii şi 56 de ani de
activitate ştiinţifică, pedagogică şi publică a doctorului habilitat în ştiinţe biologice, profesorului universitar, academicianului Andrei Ursu. La aniversarea sa
de 80 de ani academicianul Andrei Ursu
vine cu un foarte bogat bagaj de realizări
frumoase în domeniul pedologiei.
Academicianul Andrei Ursu este autorul şi coautorul a 540 de lucrări ştiinţifice, inclusiv 15 monografii, 29 de hărţi
ale solurilor republicii. Un merit deosebit
al academicianului Andrei Ursu îl constituie rezultatele cercetărilor în domeniul
clasificării şi raionării solurilor republi-

cii. Monografiile „Microraionarea pedoecologică a Moldovei” şi „Raioanele pedogeografice şi particularităţile regionale
de utilizare şi protejare a solurilor” au
devenit lucrări clasice, de căpătâi. Graţie
rezultatelor ştiinţifice de mare valoare şi
aptitudinilor creative şi organizatorice,
capacităţilor intelectuale şi morale alese,
Dumnealui s-a plasat în pleiada personalităţilor de vază ale ţării. A fost timp
îndelungat în fruntea Institutului de Cercetări de Pedologie şi Agrochimie „N.
Dimo”, determinând bazele dezvoltării
lui. De menţionat că tratatul în trei volume „Solurile Moldovei” (1984-1986) a
fost distins cu Premiul de Stat.
Academicianul Andrei Ursu este una
dintre acele personalităţi marcante care
a contribuit şi continuă să contribuie la
dezvoltarea bazelor pedologiei, biogeografiei, ecologiei şi altor ştiinţe înrudite.
Academicianul Andrei Ursu a contribuit
decisiv la elaborarea căilor de utilizare
optimă şi protejare a cernoziomurilor, devenind astfel unul dintre promotorii agriculturii contemporane raţionale.
Andrei Ursu este doctor habilitat în
ştiinţe biologice, profesor universitar,
academician al Academiei de Ştiinţe
a Moldovei şi al Academiei de Ştiinţe
Agricole şi Silvice din România, laureat
al Premiului de Stat, deţinător al ordinului „Gloria Muncii”, al altor distincţii.
Dumnealui a coordonat timp îndelungat
activitatea celei mai mari secţii de ştiinţe
a Academiei - Secţia de Ştiinţe Biologice
şi Chimice. Academicianul Andrei Ursu
este o personalitate proeminentă, capacitatea de muncă şi memoria fiindu-i excepţionale, care se manifestă din plin în
ciuda vârstei.
Dumnealui consideră că a fi conducător înseamnă, în primul rând, să fii onest
şi devotat până la sacrificiu, şi numai
după acestea - toate celelalte.
Face parte din talentata generaţie de
studenţi de după război, care, alături de
V. ������������������������������������
Anestiadi, V.Andrunachievici, B. Matienco, A. Simaşchevici, S. Berejan, S.
Rădăuţanu, Gh. Paladi ş. a., în condiţii
extrem de dificile, graţie muncii fără preget şi dorinţei arzătoare de a scoate ţara
din sărăcie, nu numai că au devenit specialişti recunoscuţi, dar au adus şi o contribuţie substanţială la dezvoltarea ştiinţei
şi a economiei ţării.
În anii ‘70 ai secolului XIX, din Chişinău la Găleşti (Străşeni) vine, după ser-

- susţine academicianul Andrei Ursu, doctor habilitat în biologie, preşedinte al Societăţii Naţionale a
Moldovei de Ştiinţă a Solului, şef de laborator la Institutul de Geografie, care zilele acestea împlineşte
onorabila vârstă de 80 de ani

viciul militar, fostul soldat Dumitru Ursu,
care creează aici o familie. Dumitru Ursu
se căsătoreşte cu Ana Albu. Căsătoria lor
a dat naştere la 14 copii, 6 dintre care
au supravieţuit. Unul din feciorii acestei familii - Teodor, era o fire destul de
descurcăreaţă şi întreprinzătoare. El se
acomodează uşor la viaţa condiţionată de
evenimentele care au avut loc în Basarabia în anii 1940, 1941-1944. Teodor se
căsătoreşte la vârsta de 24 de ani, după
ce a obţinut un serviciu de stat - factor
poştal - cu Eudochia Barbos. Familia
nou-formată dintre Teodor Ursu şi Eudochia Barbos dă naştere în 1929, la Străşeni, unde locuiau, primului copil, care
primeşte numele Andrei. Un copil curios, năzbâtios, isteţ, cu o memorie specifică, selectivă. Tatăl lui Andrei acorda o

cianul N. Cernescu.
La 1 septembrie 1937 Andrei Ursu,
fără a fi însoţit de cineva, a păşit pragul
şcolii. A început un capitol nou în viaţa
viitorului academician al Academiei de
Ştiinţe a Moldovei, doctor habilitat, profesor univrsitar Andrei Ursu.
Fiind martor ocular al încercărilor
grele prin care a trecut poporul nostru
în cea de-a doua jumătate a anilor ‘40 şi
intuind că bogăţia principală a ţării sunt
oamenii harnici şi solul fertil, Domnia sa
s-a pomenit în faţa dilemei - să devină
medic, pentru a proteja sănătatea acestor truditori, ori să devină pedolog, ca să
exploateze gospodăreşte acest sol. Iată
de ce se înscrie la Institutul de Medicină din Chişinău, însă dragostea faţă de
natură îl determină ca, peste puţin timp,

Cercetarea solului cenuşiu
atenţie deosebită educaţiei primului său
fecior. În calitate de factor rural (factor
poştal), el deservea patru sate din vecinătate, ştia bine locul celui mai bătrân
stejar, precum şi unde se ascunde cel mai
mare şarpe, unde poţi găsi cele mai multe
ciuperci, alune, coarne.
Vara, în timpul vacanţei, Andrei aştepta cu nerăbdare să plece cu tatăl „în
cursă”. Tocmai aceste călătorii au fost
primele lecţii despre bogăţia şi frumuseţile Codrilor, despre Mănăstirea Căpriana,
de aici a pornit dragostea pentru natura
meleagului nostru. Tot atunci a luat cunoştinţă de un profil pedologic (de sol),
descoperit de tatăl său, care mai apoi s-a
dovedit că a fost săpat în anul 1938 de
către cunoscutul savant român, academi-

să se transfere la Facultatea de Biologie
şi Pedologie a Universităţii de Stat din
Moldova. Îndoielile dlui Andrei Ursu de
la începutul studiilor universitare au fost
cu succes rezolvate datorită întâlnirii în
1948 cu renumitul pedolog, academicianul Nicolaie Dimo, care, la rândul lui, a
fost discipolul lui V. Dokuceaev. Andrei
Ursu a fost printre primii absolvenţi ai
Universităţii de Stat din Chişinău. Apoi,
în 1953, anul organizării Institutului de
Pedologie, Agrochimie şi Ameliorarea
Solurilor, a fost invitat de către Nicolae
Dimo să lucreze în acest institut, căruia
i-a consacrat viaţa şi activitatea timp de
33 de ani. Aici a avut fericirea să asculte
strălucitele prelegeri ale unei pleiade de
profesori, printre care renumitul savant,

academicianul Nicolae Dimo. De notat
că academicianul Nicolaie Dlmo a fost
cel care a exercitat o influenţă decisivă
asupra tânărului Andrei Ursu, stimulându-i interesul pentru ştiinţele solului.
După absolvirea Universităţii de Stat
din Moldova, în anul 1953, a fost înscris
ca laborant la Institutul de Pedologie,
Agrochimie şi Melioraţie al Filialei din
Moldova a Academiei de Ştiinţe a fostei
Uniuni Sovietice, unde a avut privilegiul
să conlucreze nu numai cu Academicianul Nicolaie Dimo, dar şi cu eruditul
profesor Igor Krupenicov. Incluzându-se
activ în procesul de studiu al solurilor
republicii, tânărul cercetător obţine date
de o mare valoare privind compoziţia şi
proprietăţile solurilor, elaborează principiile de regionare şi grupare a solurilor
după gradul acestora de a fi exploatate
ca terenuri agricole, ceea ce i-a permis
să susţină în l964 teza de doctor în ştiinţe geografice, iar în 1978 - teza de doctor
habilitat în ştiinţe biologice în două dintre cele mai prestigioase centre ştiinţifice
de profil - Institutul de Geografie al Academiei de Ştiinţe din Moscova şi Universitatea de Stat „M. V. Lomonosov” din
Moscova.
Apreciată în mod deosebit în literatura de specialitate, monografia „Regionarea agropedologică a Moldovei” (1980)
este o lucrare ştiinţifică de pionierat, în
care au fost generalizate datele cu privire la compoziţia şi proprietăţile solurilor,
legităţile repartiţiei lor şi principiile regionării pedologice.
De o deosebită importanţă practică
se bucură lucrarea ştiinţifică „Resursele
naturale şi geografia solurilor Moldovei”
(1977), în care autorul a descris detaliat
căile eficace de utilizare, procedeele de
ameliorare a solurilor şi sporirii fertilităţii lor.
În monografia „Microregionarea pedologică” (1980), distinsă cu cel mai înalt premiu în pedologie (Premiul Williams), sunt generalizate rezultatele elaborării bazelor folosirii raţionale a solurilor,
principiilor şi metodelor microregionării
pedologice.
În 1988 vede lumina tiparului lucrarea
„Conservarea solurilor în condiţiile agriculturii intensive”, în care sunt analizaţi
factorii ce provoacă poluarea şi degradarea solului, argumentându-se măsurile de
prevenire şi diminuare a acestor fenomene. Concomitent, academicianul Andrei

Pământul e ca şi un copil

Domnul Ursu îşi aminteşte:
- Era o toamnă târzie şi m-am îmbolnăvit de
Îl cunosc pe domnul academician Andrei Ursu friguri şi priveam pe geam la peisajele de afară şi
de vreo zece ani. Aşa s-a întâmplat că timp de două ceva s-a rupt în mine, parcă au venit toţi strămoşii
săptămâni am fost în preajma lui. Eram într-o expe- mei plugari şi m-au luat pe sus, îndemnându-mă să
diţie ecologică pe râul Prut. Din acea echipă, condu- apuc pe drumul lor. Tot din întâmplare am nimerit la
o consultaţie a renumitului pedolog Nicolae Dimo. Era prorector
la Universitate şi graţie lui m-am
transferat la biologie şi pedologie.
Când mi-am propus să scriu
despre eroziunea solului şi daunele ei, mi-am amintit de academicianul Andrei Ursu. Şi acum
îmi stăruie în memorie, cum dimineaţa, la lavoar, el se bărbierea
pe nevăzute, adică fără a se uita
în oglindă. Mi-am imaginat că
n-o are. Mai apoi, când am fost
cazaţi la hotel, o avea, dar totuna
nu privea în oglindă. Fiind cam
indiscret, l-am întrebat de ce nu
foloseşte oglinda? Şi răspunsul lui
Conferinţa la muzeul de
m-a dezarmat.
- Cum aş putea eu vindeca
Istorie şi Etnografie
rănile pământului, dacă nu mi-aş
cunoaşte brazdele de
să de profesorul Gheorghe Jigău, făceau parte vreo
pe
faţă?
50 de inşi, studenţi de pe ambele maluri ale Prutului.
Şi acum, peste ani, veneam să-i cer
Subsemnatul era reprezentant al Ministerului Meo
lecţie
de alfabetizare în ale eroziunii.
diului. Aveam misiunea să scriu despre cele văzute
Domnul
meu, a zis academicide la Criva până la Huşi.
anul,
tema
e
atât
de bătătorită, că mă
Ceea ce m-a frapat din acea expediţie au fost
tem
să
nu
fiu
luat
în
furci de foştii mei
prelegerile savantului Ursu despre daunele desecăstudenţi.
Dar
ar
putea
prinde bine unor
rii bălţilor de la Cahul. Totdeauna era în temă. Avea
fermieri
începători,
însă-i
rog şi pe ei
un farmec de a povesti şi de a-şi argumenta tezele.
să-mi
dea
crezare
dacă
am
să
le spun şi
Bine, mi-am zis, despre sol poate povesti mult şi
nişte
lucruri
tradiţionale
şi
cunoscute.
bine, că e pedologul pedologilor, dar de unde ştie
Din cele relatate de domnul Acadeatâtea amănunte despre Pădurea Domnească, despre
mician
Andrei Ursu , mi-am notat urSuta de Movile?
mătoarele:
Printre cei prezenţi erau şi tineri profesori de la
„Eroziunea poate fi superficială sau
Universitatea „A.I.Cuza” din Iaşi, care îl tot încerde
suprafaţă
şi liniară sau de adâncicau cu tot felul de întrebări. Şi academicianul nostru
me.
Eroziunea
superficială afectează
ţinea piept acelui potop de de ce-uri.
solul
pe
toată
suprafaţa
pantei, spală
Abia mai târziu aveam să aflu că a făcut şcoală
orizontul
superior
al
solului.
Pe pante
solidă şi că a fost discipolul marelui savant Nicolae
apar
soluri
mai
întâi
slab,
apoi
moderat
Dimo.
şi
mai
apoi
puternic
erodate.
Pe
măsura dezvoltării,
Andrei Ursu e născut în orăşelul Străşeni. Şi-a
adică
a
majorării
gradului
de
eroziune,
grosimea
făcut studiile la şcoala din localitate, iar în anul
cernoziomului
se
reduce,
solul
devine
decapitat.
La
1943 a venit la Liceul „B.P.Hasdeu” din Chişinău,
suprafaţă
apare
orizontul
interior
cu
conţinut
redus
pe care nu l-a absolvit din cauza războiului şi s-a
transferat la Şcoala nr. 4 de băieţi, unde a fost direc- de humus şi cu structură mare, instabilă. Din aceste
toare mama lui Valeriu Cupcea. Şase dintre absol- considerente, cu cât solsul este mai erodat, cu atât
venţii acestei şcoli sunt membri ai Academiei. L-a rezistenţa lui antierozională este mai slabă şi deci,
avut coleg pe profesorul Bâtcă, care l-a îndemnat să cu atât mai uşor va fi supus eroziunii în continuare.
Intensitatea eroziunii depinde de caracterul avermeargă împreună la Institutul de Medicină. L-a asselor
de ploaie, de gradul de înclinare şi lungimea
cultat, dar n-a ţinut mult.

pantei, de textura solului şi de alţi factori.
Eroziunea liniară
În timpul scurgerilor superficiale pe pante apa
tinde să se concentreze în cele mai mici depresiuni,
să formeze şuvoaie.
Şuvoaiele, acumulând un anumit volum de apă,
contribuie la majorarea forţei de gravitaţie, la creşterea vitezei de scurgere. Proporţional se măreşte
intensitatea erozională, ceea ce duce la apariţia şi
dezvoltarea formelor liniare de eroziune. Eroziunea
lucrează în adâncime. Mai întâi apare şiroirea—formarea unor şanţuri mici până la baza stratului arat.
Unele şuvoaie, unindu-se, măresc forţa distrugătoare şi, adâncind şi lărgind şiroaiele, formează alte
forme liniare de eroziune mai largi şi mai adânci,
aşa-numitele rigole.
Rigola prezintă un şanţ ce se formează de-a
lungul pantei, cu adâncimea de 30-50 cm şi lungimea de peste un metru. Rigolele se dezvoltă de jos
în sus, avansând spre partea superioară a pantei. Pe
pantele înţelinite, degradate în consecinţa păşunatului extensiv, şuvoaiele de scurgere pot forma rigole
scurte în formă de trepte, care unindu-se se transformă în ogaşe.
Ogaşele sunt nişte forme negative de relief, care

Cercetarea solului turbos
se formează pe pante, ajungând la adâncimea de
până la 3 metri. Talvegul sau fundul ogaşului este
paralel suprafeţei solului. Ogaşele se formează pe
pantele prelucrate cu suprafaţa slab ondulată, ceea
ce creează posibilitatea concentrării sau acumulării torentelor, care obţin forţa distrugătoare. Ogaşele străbat profilul vertical al solurilor şi eroziunea
afectează roca maternă sau subiacentă. Materialul
erodat se depune la baza versantului, acoperind straturile humifere ale solurilor deluviale. Astfel, erozi-

Ursu a iniţiat studierea solurilor tehnogen-transformate şi a elaborat metode de
diagnosticare, de cartografiere şi procedee de omogenizare şi ameliorare a lor.
Un merit deosebit al academicianului Andrei Ursu îl constituie rezultatele
cercetărilor în domeniul clasificării şi
raionării solurilor republicii. Înalta erudiţie, capacităţile deosebite de a analiza
şi generaliza cunoştinţele contemporane
despre geneza, particularităţile şi legităţile geografice ale solului i-au permis prodigiosului pedolog să elaboreze o nouă
clasificare a solului, bazată pe conceptul
contemporan al pedologiei genetice. Diagnosticarea şi clasificarea solurilor este
efectuată pe baza unor caractere specifice ale orizonturilor care în integru (A+B)
condiţionează particularităţile iniţiale
genetice. Monografiile „Microraionarea
pedoecologică a Moldovei” şi „Raioanele
pedogeografice şi particularităţile regionale de utilizare şi protejare a solurilor”
constituie opere ştiinţifice clasice şi au
devenit lucrări de căpătâi.
Academicianul Andrei Ursu este un
popularizator înflăcărat al ştiinţei despre
sol. El a creat muzeul solurilor în Institutul de Pedologie şi Agrochimie ,.N.
Dimo”. Academicianul Andrei Ursu întreţine legături ştiinţifice naţionale şi internaţionale cu savanţii din oraşele: Bucureşti, Iaşi, Harkov, Tbilisi, Alma-Ati,
Baku, Novosibirsk, Vladivostok, Voronej, Lvov, Ialta, cu savanţii din Germania, Polonia şi multe alte ţări.
Academicianul Andrei Ursu este preşedinte al Societăţii Naţionale a Moldovei de Ştiinţă a Solului. Este un om energic, optimist şi creator.
În legătură cu jubileul de 80 de ani,
colectivul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, al Institutului de Ecologie şi Geografie cu mare dragoste şi stimă profundă îl
felicită fierbinte pe Academicianul Andrei Ursu, dorindu-i multă sănătate, mulţi
ani fericiţi şi plini de spirit creator.
La mulţi ani, Domnule Academician
Andrei Ursu!
Gheorghe Şalaru,
ministru al Mediului,
Tatiana Constantinov,
academician, director al Institutului de Ecologie şi Geografie al AŞM,
Pantelei Vladimir, Maria Sandu, Ion Marcov, Aureliu Overcenco, Stela Curcubăt,
Vera Crupenicov

trebuie ca torentul de scurgere, care condiţionează
şi provoacă creşterea formei liniare, să fie stopat,
destrămat şi reorientat. Pentru acest scop, la vârful
ravenei sau ogaşului se construieşte un val-canal
sau canal cu val, care va reţine torentul şi va reorienta scurgerea în anumite direcţii. Ieşirile din canalele de la vârfurile ravenelor, la fel ca şi valurile,
trebuie să orienteze scurgerile pe terenuri înţelinite.

unea promovează un dublu efect negativ - distruge
solurile pe pante şi reduce productivitatea solurilor
deluviale în văi.
Ogaşele cu timpul se transformă în ravene, care
constituie forme mai avansate de eroziune.
Ravenele depăşesc adâncimea
de 3-4 metri,
ajungând
la
zeci de metri.
Deseori ravenele se formează pe fostele drumuri.
Drumurile
amplasate de-a
lungul pantelor contribuie
În căutarea solului tubos
la concentrarea
torentelor. Drumul se strămută pe deoparte a ravenei, însă eroziu- A doua condiţie constă în reducerea vitezei şi forţei
nea liniară îşi continuă activitatea cu acelaşi rezul- distrugătoare a torentului care se va forma pe fundul
ravenei. În acest scop se construiesc diferite obstatat, în locul drumului apare o nouă ravenă.
Inventarierea efectuată în anul 1965 pe teritoriul cole - valuri, gărduleţe, baraje.
Barajele pot fi construite din diferite materiale
Moldovei a stabilit numărul total al ralocale
- stâlpi de beton, bucăţi de scândură, pari etc.
venelor - 41517, cu lungimea de 12593
În
partea superioară a barajului se lasă un mic
km şi suprafaţa de 24230 ha. După 1965
deversor,
care va regla trecerea apei şi va evita ocomajoritatea pantelor afectate de ravelirea
barajului
de către torent. Barajele necesită să
ne au fost scoase din fondul agricol şi
fie
consolidate,
parţial îngropate în maluri.
transferate silvicultorilor.
Malurile abrupte ale ravenelor pot fi parţial nivelate şi consolidate cu brazde de iarbă, apoi înierbate
Obstacole în calea eroziunii
Împădurirea terenurilor erodate con- cu amestec de ierburi perene. Pe talveg, pe maluri
stituie un obstacol serios în combaterea şi pe terenurile dintre ravene se pot sădi pomi sau
eroziunii. Pe teritoriile transferate ser- arbuşti.
Astfel consolidate, ravenele nu vor mai creşte,
viciului silvic au fost efectuate diferite
cu
timpul
se vor înţelini, vor trece în faza de stingelucrări de ameliorare, multe ravene au
re.
Bineînţeles
că în prima perioadă toate construcţifost astupate, la altele au fost prăbuşite
ile
hidrotehnice
trebuie îngrijite şi - în cazuri necemalurile şi modificate înclinaţiile. Acosare
reparate.
lo unde a fost posibil s-a efectuat desŢineţi minte, stoparea creşterii râpelor, efectuată
fundarea solurilor. Terenurile împăduricât
mai curând, la primele etape de dezvoltare, va fi
te s-au acoperit cu un covor de ierburi
mai
puţin costisitoare şi mai eficientă.”
spontane, ceea ce a contribuit la reduceÎnainte
de a pune punct acestor rânduri, voi desrea intensităţii eroziunii şi chiar la stochide
o
mică
paranteză şi vă voi spune că dl acadeparea ei.
mician
le-a
dat
multora şi lecţii de curaj. Pe când se
Însă multe ravene, care întretaie imaşurile sau se
afla
în
fruntea
Institutului
de Pedologie, dumnealui
află în cadrul plantaţiilor de vii şi livezi, continuă să
a
stopat
construcţia
şi
utilizarea
apei din canalul de
crească şi să afecteze noi suprafeţe de soluri producpomină
Ialpug-Taraclia.
Atunci
le-a
dovedit ministive.
trului
Ameliorării,
Câşlari,
şi
preşedintelui
AcademiStoparea creşterii râpelor poate fi realizată prin
ei,
Jucenko,
că
afacerea
lor
nu
are
sorţi
de
izbândă.
diferite metode şi construcţii mai mult sau mai puRâpele pot fi acoperite, cicatricele de pe inimă
ţin simple, însă efectuate în ansamblu. Există câteva
nu
se
tămăduiesc.
principii de bază, care trebuie să fie respectate.
Ion PROCA
În primul rând, pentru stoparea creşterii ravenei
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SANTINELA COMUNISTĂ - PRUDENTĂ,
PRIVIND CU JIND LA ALIANŢA LENTĂ

Un jubileu niţel adumbrit
Jurnalistul Vasile CIOBANU la 70 de ani

D�������������������������������������
l Vasile Ciobanu, la 23 decembrie curent, împlineşte onorabila vârstă de 70 de ani.
Îl cunosc de la „baricadele” din toamna anului 2004. În acele zile un grup de ziarişti din
dealul Schinoasei au iniţiat acţiuni de protest ca răspuns la intenţiile comuniştilor de
a acapara Compania „Teleradio-Moldova” şi
de ale închide gura radiojurnaliştilor ce spuneau adevărul. În final preşedintele Voronin
şi lichelele acestuia au reuşit să transforme Televiziunea şi Radioul Naţional în filială a PCRM, iar un grup de ziarişti notorii, printre
care şi dl Vasile Ciobanu, au fost izgoniţi din instituţia pe care au
servit-o cu cinste zeci de ani, aducând Adevărul în casele radio- şi
telespectatorilor.
Puţini ştiu că dl Vasile Ciobanu, în anii de renaştere naţională,
a fost unul dintre cofondatorii Societăţii „Baştina” din Slobozia. A
fost prezent la Marile Adunări Naţionale, aducând de la ele reportaje
sonore, care erau difuzate la radioul din Slobozia, lucru care a făcut
ca autorităţile separatiste să-i sigileze biroul şi să-l izgonească de la
serviciu. Cam acelaşi lucru l-au făcut apoi, în 2004, şi autorităţile comuniste cu mâinile lui Ilie Teleşcu.
Înainte de 1990 V. Ciobanu a lucrat la diferite ziare din stânga
Nistrului, iar în decurs de trei ani - la Facultatea de Pedagogie şi Psihologie a Universităţii de Stat din Tiraspol. Dl Vasile Ciobanu consideră greşită retragerea Universităţii de Stat din Tiraspol şi îşi aminteşte de faptul că unul dintre cei care au susţinut Şcoala nr. 20 din Tiraspol a fost comandantul Armatei a 14-a generalul Alexandr Lebed.
Acesta a propus pentru plasarea instituţiei de învăţământ un spaţiu
din patrimoniul Armatei a 14-ea, însă pedagogii au fost împotrivă şi
au cerut să fie reparate edificiile vandalizate de cazacii şi gardiştii
lui Smirnov. Generalul a pus la dispoziţie materiale pentru reparaţie
şi soldaţi. Ceva se schimbase la acea vreme în psihicul generalului,
el s-a retras din deputăţia transnistreană, s-a dezis de „cetăţănia de
onoare a Benderului”, relaţiile Lebed-Smirnov devenind tensionate. Nu întîmlător, îşi aminteşte dl Ciobanu, generalul fiind întrebat
cum apreciază acordul de încetare a focului Elţin-Snegur, semnat în
iulie 1992 la Moscova, a declartat, că „noi nu în aceia am lovit!”.
Posibil, că acesta a fost unul din motivele pentru care Lebed a fost
rechemat ulterior din Tiraspol.
Vasile Ciobanu, unicul corespondent special al Radioului Naţional din partea Chişinăului, a realizat reportaje de la vestitul „proces
Ilascu”, a reflectat conflictul armat pe tot parcursul, a transmis reportaje din oraşele Slobozia, Tiraspol şi Tighina, aflate sub controlul
separatiştilor. Jurnalistul de nenumărate ori şi-a pus viaţa în pericol.
Nu sunt afirmaţii goale. În noiembrie 1990, în zilele când se plăzmuia acel „referendum pentru independenţă” din partea Tiraspolului,
Uniunea Teatrală din Moldova Vă invita la decernarea
Premiilor Senatului UNITEM-2009, care va avea loc
la 21 decembrie 2009, ora 1800 în sala Teatrului Naţional „M.Eminescu”.
În cadrul Spectacolului de gală vor fi acordate distincţiile:
- Premiul pentru Întreaga Activitate
- Premiul de Excelenţă
- Medalia Eugeniu Ureche
- Medalia Constantin Constantinov
- Medalia Anatol Pânzaru
- Premiul pentru critică Leonid Cemortan
- Premiile preşedintelui UNITEM
- Premiul MECENA
- Premiul A.Fedico
- Premii la propunerea organizaţiilor primare din teatre
Programul Spectacolului de gală include, de asemenea:
- Lansarea Revistei Teatru
- Lansarea în premieră şi audierea CD-ului Voci de
aur ale actorilor
- Lansarea primului volum de carte din Colecţia UNITEM Menajerii umane de actorul Vasile Tăbârţă
- Prezentarea rezultatelor finale ale Concursului de
Dramaturgie

împreună cu alţi trei colegi de la Chişinău, a fost arestat de gardişti
şi cazaci şi ţinut în subsolurile separatiştilor nu departe de Sucleia.
Din fericire pentru cei patru patrioţi acest firuţ dintre viaţă şi moarte
nu s-a rupt, doar intervenţia operativă a autorităţilor de la Chişinău şi
a prietenilor a făcut ca gardiştii să-i elibereze a doua zi. Printre prizonieri era şi dl Gheorghe Botică de la „Moldova Suverană”, care s-a
stins din viaţă în urmă unui atac de cord, peste câţiva ani. Gh. Botică a descris multe din mîrşăveniile cazacilor în seria de materiale
publicistice „Vandalii”.
Un alt caz de care Vasile Ciobanu îşi aminteşte cu emoţie, a fost
„vizita” unui grup de cazaci beţi criţă în casa sa cu o întrebare, care
vorbea despre intenţiile acestora: „Gde etot rumîn?”. L-a salvat doar
faptul că nu era acasă, iar soţia speriată a izbutit să fugă din casă şi
să alerteze locatarii din bloc şi de pe stradă, salvându-se şi ferind de
nenorocire şi soţul.
Fărădelegile cazacilor şi ale gardiştilor erau îngrozitoare, în special, faţă de populaţia băştinaşă. Nu întâmplător, fapt testat de „Memorialul” de la Moscova, în vara anului 1992 doi cazaci au fost
împuşcaţi fără de judecată de către camarazii lor în plină stradă, ca
exemplu pentru alţi cazaci, care au ieşit de sub control cu totul, ocupându-se de violuri şi jafuri. În acest context, îşi aminteşte dl Vasile
Ciobanu, este elocvent cazul basarabeanului Valeriu Colibăverde,
un lucrător bancar din Tighina, care a fost făcut maltratat cu cruzime de gardişti. Soţia sa, Svetlana, soră medicală in acest oraş, care
îngrijea şi de gardiştilor şi cazacilor răniţi, a transportat soţul la spitalul din Tiraspol. Într-o seară Valeriu, depistat ca „român”, a fost
supus unui atac din partea gardiştilor beţi şi doar soţia, care cu corpul său a acoperit soţul, a evitat omucidera. La strigătele şi ţipetele
acesteia au intervenit medicii şi pacienţii. Peste câteva zile acesta
datorită eforturilor lui V. Ciobanu, care a alertat până şi Parlamentul,
a fost transportat la Chişinău. Cu regret dl Valeriu Colibăverde s-a
stins din viaţă cu ceva timp în urmă, nu a rezistat inima, şi nu numai.
Dl Vasile Ciobanu mai mult de cinci ani a fost realizatorul emisiunii „În obiectiv – Transnistria!”, a făcut reportaje de la şedinţele
Comisiei Unificate de Control, apoi după izgonirea sa în 2004 de le
radioul, chipurile, naţional, un an şi jumătate a activat la postul de
radio „Vocea Basarabiei”.
Vasile Ciobanu a traversat un drum al vieţii deosebit, are o bogată practică ziaristică şi pedagogică. Domnia sa se bucură şi de un
respect deosebit în rândul veteranilor războiului de la Nistru despre
viaţa şi activitatea cărora s-a interesat în permanenţă. El este considerat un adevărat camarad de arme şi merită, în deplină măsură sa
fie apreciat şi de către autorităţile statului.
Andrei COVRIG,
colonel (r.)

AKAΔHMIA MEMENTO MORI
Pasiunea „OPTIMIZĂRII” Academiei de Ştiinţe a Moldovei prin fragmentare („armonizare”) supunând-o
altei KRUME mai inferioare actualei,
prin noul „DIRIJISM”, fără experienţă
şi competenţă; din start lichidează modestul DEBUT-RECENTA TENTAVA
DE A TRANSFORMA AŞM din minister în AUTENTICĂ AKAΔHMIA
neoclasică, modernă, neoatenă:
-ACADEMIA MOLDOVEITemplul Spiritualităţii autohtone,
AXA cognitivă a consolidării şi prosperării SOCIUMULUI MOLDAV
MODERN (AUTOHTON-BASARABEAN).
ACADEMIA MOLDOVEI necesită a fi: absolut independentă, veridic democratică, cu suveranitate academică,
cu expertiză academică nonconjuncturală, care la momentele „de destin”, oferă orientative optime, TOTALMENTE,
IN AFARĂ DE DIRIJISM PARTINIC
ŞI KACHISTOCRATIC. EXEMPLE,
„ETALON DE COPIAT”, IN TOTO
avem: AKAΔHMIA AΘHNΩN. În cei
80 de ani AKAAHMIA AΘHNΩN a
contribuit SUBSTANŢIAL - FUNDA-

MENTAL la reînvierea ELLADEI,
ELLINISMULUI,
SPIRITULUI
OLIMPIC SENSIBILIZÂND CREATIVITATEA ŞI
CULTUL ESTETICULUI.
Mesajul nostru
către deputaţi:
Vă
rugăm:
PERCEPEŢI AKAΔHMIA
S-a ivit şansa de a fonda ACADEMIA MOLDOVEI.
Moment istoric.
Nu-1 rataţi.
Urmaşii Baştinei vor aprecia, la justa valoare, decizia nobilă a Dvs.
VASILE ANESTIADE
academician
evaluat 1965, 1972 Moscova
confirmat 1980 Paris
recunoscut 2001 Athena Profesor
universitar, doctor în biomedicină, decan de vârstă a unor fomri academice

Compozitorul care şi-a cântat nemurirea
La 10 decembrie 2009, la
cei 75 de ani, a plecat la Domnul „regele armoniilor nistrene”,
cum l-a numit Andrei Tamazlâcaru, maestrul de cor, profesorul şi compozitorul Ion Melnic,
care, după Alexandru Cristea,
a lăsat cel mai profund ciclu de
melodii pe versurile lui Alexei
Mateevici.
A înfiinţat coruri de o ţinută
excepţională la Seminarul Teologic de la Noul Neamţ şi la mănăstirea „Sf. Femei Mironosiţe
Marta şi Maria” din s. Hagimus,
r. Căuşeni, fiind până astăzi unicul compozitor care a scris muzică pe versurile Sf. Ioan Hozevitul. Ne-a lăsat o variantă melodică inedită a Sfintei Liturghii
şi o mulţime de proiecte care
aşteaptă lumina tiparului.
A fost înmormântat cu ono-

rurile ce i se cuvin alături de
măicuţele trecute la Domnul în
cimitirul mănăstirii „Marta şi
Maria”.
Exprimăm sincere condoleanţe rudelor regretatului compozitor Ion Melnic şi îndureratei
familii a obştii monahale care
l-a iubit şi l-a protejat.
Cu nestăvilită durere,
Ion CIONTOLOI, preşedintele raionului Căuşeni, Sergiu GOGU, vicepreşedinte
al r. Căuşeni, Ion GĂINĂ,
Ilie GLUH, Vasile MALANEŢCHI, Andrei TAMAZLÂCARU, Teodor ZGUREANU, Eugen MAMOT, Valentin
BUDILEVSCHI, Gheorghe
TRIFĂUŢEANU, Maria ŞARAI, la care se alătură discipolii şi admiratorii distinsului
maestru.

Uniunea Muzicienilor din R.
Moldova exprimă sincere condoleanţe în legătură cu decesul
dirijorului şi compozitorului Ion
Melnic, înflăcărat adept al culturii
naţionale.
Dumnezeu Să-l odihnească cu
cei drepţi!
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Exprimăm sincere condoleanţe doamnei Ana Cojocaru-Prodan în legătură
cu decesul soţului ei
Victor PRODAN.
Dumnezeu să-l odihnească cu drepţii.
Un grup de prieteni.

“Literatura şi arta” apare la
Chişinău în fiecare joi în limba
română.
Indice general de abonare - 6778l.
Indice de abonare privilegiată
(pentru pensionari, studenţi şi
invalizi) - 67881
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Zilele trecute miam amintit de marinarul
bolşevic, care la 1918 intrase în sala Dumei
ruseşti, aşteptând nerăbdător, împreună cu camarazii săi, să execute ordinal de dizolvare a
respectivului organ suprem de stat. Vorbitorii
se înghesuiau la tribună cu proteste, în fine,
marinarului i-a crăpat răbdarea şi a declarat:
“Santinela a obosit!” (Караул устал!).
Comuniştii niciodată n-au suportat dialogul cu partenerii politici. Întotdeauna au
adorat monologul, alcătuit din fraze imperative, finalizând, fireşte, cu semne exclamative.
La minte şi în acţiuni, ei se asemănă cu clerul
Mitropoliei Moldovei: dogmatici, resemnaţi
orbeşte în faţa şefului, ignoranţi şi agresivi.
Intenţiile Alianţei pentru Integrare Europeană de a ajunge cu comuniştii la un consens
în problema alegerii Preşedintelui Republicii
au eşuat de fiecare dată. Şi tot de fiecare dată
şefii Alianţei îşi alimentau publicul electoral
cu speranţe benefice, care, până la urmă, s-au
adeverit deşarte. Prezenţa lor la emisiunea
“În profunzime” de la PRO-TV crea impresia
unor elevi, sosiţi la oră cu tema de acasă mereu nepregătită. În cel mai bum caz, trăgeai
concluzia că Alianţa este superficială şi efemeră, că cele patru partide au interese şi viziuni diferite, unindu-le, doar episodic, dorinţa
de a scăpa de comunişti.
Momentan, pe întregul eşichier parlamentar s-a declanşat un process de fermentare
cu multiple dezmembrări şi posibile regrupări
pentru la anul, după următoarele alegeri anticipate.
Se divizează Partidul Comuniştilor. Noutate bună pentru majoritarii actuali, dar imprevizibilă pentru viitoarea componenţă parlamentară.
Şi mai picante se anunţă ecuaţiile de
procreare în sânul Alianţei. Partidul “Alianţa
Moldova Noastră”, afirmăm fără menajamente, se sufocă în criza dispariţiei de pe scena
politicului republican. Mai ales, în consecinţa
sciziunii de la ultimul ei congres.
Avansează victorios Partidul Democrat al
lui Marian Lupu, rupând voturi de la comunişti şi nu numai. În limbajul politic al acestui partid utilizarea sintagmelor naţionalitate
română, limbă română este absolut contraindicată. Situaţia poate fi comentată just în atmosfera scrutinului, dar nu şi după el. Aşa că

apelurile de a studia istoriile cu diferite titluri
se transformă în demagogie ieftină.
Adună procente şi partidul lui Vlad Filat,
graţie postului său de prim-ministru. Se face
paradă excesivă în mass-media din vizitele
sale - şi ale ministrului de Externe - în străinătate. Ajutor financiar promis din toate părţile. Nu cred că e meritul diplomatic al demnitarilor moldoveni, mai de grabă al interesului
politic din partea celora care promit bani. În
rest, fie că guvernul e pestriţ, dar carul nu se
mişcă din loc.
Vibrează nesigur în forţele proprii, ca
salcia în bătaia vântului - deocamdată lejer,
şi Partidul Liberal. Stimez această organizaţie dintr-un motiv trist: graţie declaraţiilor ei
patriotice, transpare spaţiul real, foarte redus,
al românismului în societatea basarabeană.
A supune referendumului chestiunea cu denumirea limbii – română sau moldovenească
- constituie o năzbâtie riscantă. E treaba savanţilor, care, de fapt, şi-au formulat de mult
verdictul.
Romantici şi relativ extenuanţi par aşii
din mâneca lui Mihai Ghimpu, vizând schimbarea Constituţiei pentru a alege mai uşor
Preşedintele Republicii. Explicaţiile sale la
ultima emisiune “În profunzime” au fost total
confuze atât pentru telespectatori, cât şi pentru colegii din Alianţă. Doar două caractere
ale acestui partid se proiectează lucid pe ecranul publicului larg: Mihai Ghimpu şi Dorin
Chirtoacă, primarul Chişinăului. Restul e în
ceaţă. Lansarea candidaturii propriului nepot
pentru funcţia de guvernator al Băncii Naţionale – chiar dacă aceasta nu s-a materializat
- a lăsat o impresie penibilă, de lungă durată,
în cercurile de admiratori şi, îndeosebi, la numeroşii oponenţi.
Lasă de dorit imobilitatea şi calitatea profesională ale unor demnitari de rang înalt.
Organele de forţă şi justiţionale, după venirea la putere a Alianţei, se află într-o permanentă moarte clinică.
Comisia pentru elucidarea evenimentelor
din 7 aprilie parcă s-a evaporat: nicio o ştire
despre existenţa ei. Despre rezultatele activităţii, păcat să amintim, nu ai ce spune. Încearcă acum să demonstrezi că această comisie
nu este soră geamănă cu precedenta, creată de
comunişti. Efect nul.
Perseverez în gândul de a ghici anul în
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Iulius POPA

„Javra” latră, iar
caravana trece…

Aţi putea citi, dragi cititori,
din titlul dat şi numele de familie Conţiu, de la „Moldova suverană” dacă o fi şi el adevărat.
Deoarece această persoană se
aseamănă cu un mutant al nălucii comunismului, care de un secol şi ceva bântuie prin Europa şi face
ravagii. Ce-i drept, veacul ei de aur e pe sfârşite. În majoritatea ţărilor europene şi chiar în spaţiul ex-sovietic această stafie a fost pusă la
respect, ca să nu zicem la „răcoare” sau la păstrare în muzee, în cărţi,
filme pentru copii sau pentru adulţi. Pe când la noi stafiile roşii se
plimbă liber pe străzi, au devenit chiar şi deputaţi şi deputate, scriu la
ziare, dau interviuri în instituţiile publice ale audiovizualului ş.a.m.d.
Şi culmea – declară chiar şi greva foamei stropită cu vodkă. Deşi se
cunoaşte faptul că nălucile nu se alimentează cu hrană obişnuită.
Să trecem însă de la alegorii şi similitudini la „omul invizibil”
din Republica Moldova, care totuşi e destul de vizibil, chiar dacă de
la un timp nu mai poartă faimoasa sa pălărie. Am recurs la acest titlu
parafrazând o maximă arhicunoscută: câinii latră, iar caravana trece, din motiv că exprimă exact situaţia în care a nimerit individul dat.
Până mai ieri el a servit regimul comunist de la noi, fiind în postura
unui câine-buldog sau câine-lup pentru a anihila opoziţia. Acum, când
comuniştii au pierdut puterea, M.C. şi alţii de teapa lui au nimerit în
postura câinelui, care mai hămăie la stânga şi la dreapta la o casă părăsită, din inerţie deja. O fi asta fidelitate faţă de stăpân sau dragoste câinească, e greu de spus. Vorba e că acest 23 71 57 lacheu de la curtea
„regelui” Voronin mai are tupeul şi obrăznicia să declare greva foamei
şi să încerce să şantajeze noua conducere, implicit pe domnul primar
Dorin Chirtoacă. El cere ajutor sau compasiune de la persoanele pe
care le-a ponegrit şi batjocorit aşa cum a dorit. De fapt, în republica
noastră aproape că nu a mai rămas vreo personalitate de bună-credinţă
care să nu fi fost trecută prin maşinăria de tocat creieri, inventată de
redactorul-şef Berlinski şi fidela lui unealtă Mihai Conţiu.
Cazul cu greva foamei nu a fost decât un bluf, o minciună gogonată şi o diversiune ca multe altele. Ceea ce a deranjat în acest spectacol
de prost gust a fost faptul că Conţiu (iertată să-mi fie această cacofonie) din bravul câine-lup a încercat să se transforme într-un câine
jalnic care a nimerit într-un accident rutier. Cred că e un caz aparte,
demn de Cartea Recordurilor sau, mai degrabă, a curiozităţilor, când
un pretins ziarist declară greva foamei la serviciu şi continuă să lucreze cu acelaşi „randament”. Ziceam că gestul în sine putea să treacă
neobservat dacă individul Conţiu (apropo, în unele documente vechi
de arhivă am întâlnit numele de familie Conţu, deloc întâmplător acest
“semn moale” care s-a adăugat voluntar sau involuntar) n-ar fi răscolit
rana care ne doare încă – moartea poetului Grigore Vieru. Moarte, la
care direct sau indirect a contribuit şi protagonistul nostru. Dacă tăcea,
filozof rămânea, şi avea mai multe şanse de a fi uitat poate. Dacă el ar
fi avut un pic de demnitate umană, după moartea poetului era cazul să
se retragă din presă şi din viaţa publică de la noi. N-a făcut acest gest,
dimpotrivă, nici nu s-au ofilit florile de la mormântul poetului şi el a
continuat să sfideze bunul simţ şi să ponegrească numele celui pe care
l-a asasinat moral. Chipurile, el, călăul de altădată, acum a devenit
victimă: „Cetăţean european hăituit de soartă vânat de moarte şi aflat
sub cerul liber (M.S., 25.IX.09). Şi culmea, conducându-se de o zicală
că obraznicul mănâncă praznicul a motivat gestul său că este învinuit şi persecutat pe nedrept, cică nu el primul l-a atacat pe Gr. Vieru,
N. Dabija, M. Cimpoi şi alte personalităţi, el doar s-a apărat. Aici e
blasfemia cea mai mare, regretatul poet Grigore Vieru s-ar fi răsucit în
mormânt dacă printr-o minune ar citi aceste afirmaţii eronate. Această

Telefoane:

care vor fi depistaţi ucigaşii lui Valeriu Boboc, victima poliţiştilor din 7 aprilie?
În campania preelectorală partidele Alianţei ne-au ros urechile cu noutăţi despre
bogăţiile fantastice ale clanului Voronin. Fiul
său Oleg ba e în ţară, ba a fugit în străinătate,
ba se tratează de o maladie incurabilă în Israel, ba… De îndată ce a venit la cârma republicii, Alianţa tace mâlc. Neserioasă fată! Iniţial îi calma pe toţi anti-comuniştii că făptaşii
relelor vor răspunde conform legii, în justiţie.
Bravo! Calmantele astea cu justiţia provoacă
deja alergie la nervi.
În lista lungă a ministerelor găsim şi unul
care se cheamă al Educaţiei. Anterior se numea pe înţelesul tuturor: al Învăţământului,
apoi al Învăţământului Superior şi Mediu
de Specialitate. Până deunăzi aparţinea deja
Educaţiei şi Tineretului, dar proaspăta Alianţă a alungat Tineretul într-un minister separat,
lăsând Educaţia - orfană. Cred că e o formulă împrumutată din alte ţări. În procesul de
instruire în Republica Moldova găseşti câte
un pic de toate, dar Educaţie – niciun gram.
Dacă te aventurezi să concretizezi conţinutul
lui “câte un pic de toate”, teamă mi-e că te vei
bâlbâi şi iarăşi nu vei avea ce spune.
La Universitatea din Bălţi încă la 3 noiembrie a fost ales, de către senat, un nou
rector. Au trecut vreo 45 de zile – confirmarea întârzie. Cred că va veni după celelalte
alegeri anticipate, cu un alt ministru, poate şi
cu o altă denumire a ministerului. Un rector
interimar niciodată nu activează eficient, el
aşteaptă să treacă timpul, iar corpul didactic, până una-alta, se odihneşte aşteptându-l
pe rectorul neconfirmat. Studenţii aşteaptă şi
dânşii sesiunea, lipsind, fără emoţii, cu zecile
şi sutele de la ore. Ăştia întotdeauna iau note
mari la examene. Cei prezenţi la prelegeri,
mai exact - săracii, oricât ar aştepta cu mâna
goală, totuna se aleg cu note mici, conform
tradiţiei ultimelor decenii. Pretutindeni enigme în Educaţia ministerială.
Cu aceste impresii intrăm în sărbătorile
de iarnă: promisiuni dulci în preelectorale,
fapte măreţe pentru un viitor, care nu mai reuşesc să coboare în prezent. Aşa stand lucrurile, s-ar putea întâmpla ca santinela comuniştilor să obosească din nou.

creatură cu numele Conţiu minte, a câta oară, mizând pe memoria scurtă a unor oameni sau
pe faptul că nu toţi au citit opusurile dumisale. Că situaţia e cu
totul alta decât încearcă să afirme Conţiu se poate uşor de aflat citind cartea lui Mihai Sultana Vicol
„Grigore Vieru, pontiful limbii române”, apărută anul acesta la Iaşi,
la Princeps Edit. Or, se poate chiar răsfoi colecţiile ziarelor „M.S.” şi
„L.A.” din 2007 şi 2008. Adevărul e că tocmai „distinsa” nălucă cu
numele Conţiu a fost prima care a atacat în Moldova suverană, nr. 25,
16 februarie 2007, în articolul „Nomenclaturiştii / P.C.U.S. din R.S.S.
Moldovenească, R. Moldova şi, mai nou, România”, care a avut continuare în acelaşi ziar, nr. 26, 20 februarie 2007. După care au urmat
multe alte, calomnii şi murdării la adresa poetului publicate de Conţiu.
Iar replica poetului Grigore Vieru, articolul „Corbul” a apărut în săptămânalul „L.A.” la 10 mai 2007, deci la aproape 3 luni şi ceva, după ce
a apărut în „M.S.” articolul lui „M.C.”, urmat de peste 20 de articole
denigratoare. A se vedea documentul din 19 martie 2008 „Grigore Vieru (inedit) către Judecătoria sectorului Buiucani. Referinţă la Cererea
de chemare în judecată a lui Grigore Vieru de către Mihai Conţiu”.
Iată adevărul, „Întunecimea Voastră”, dl Javră. Dar să lăsăm câinii
în voia sorţii, că ei cu adevărat nu poartă nici o vină. Oamenii de teapa
lui Conţiu sunt cu mult mai periculoşi şi perfizi.
Consider, că individul cu pricina ar putea fi declarat de actuala
conducere „persona non-grata” ori să-l cheme în instanţă, pentru a
răspunde în faţa instanţelor pentru faptele mârşave săvârşite. Acum el
este antistatalist,
nerecunoscând
conducerea actuală. Ba mai mult,
el apără interesele
unor grupări de
la Moscova şi ale
autoproclamatei
republici transnistriene.
Citiţi articolul
„Sfidarea Moscovei”, „M.S.”, 18
noiembrie 2009.
Javrele vagabonde nu
De fapt, el e un
trebuie lăsate de capul lor
trădător
clasic.
Şi-a trădat ţara de
obârşie – România, acum trădează R. Moldova, nerecunoscând conducerea aleasă legitim. Conducerea actuală ar fi cazul să-i retragă cetăţenia R. Moldova, acordată de Voronin pentru servilism şi lichelism
politic. Se zice că Cinghiz-Han se folosea de trădători, apoi îi executa.
Acum trăim alte timpuri, totuşi trădătorii de neam şi de ţară, trebuie
puşi la respect. Voi încheia cu o maximă a regretatului poet Grigore
Vieru, scrisă până la polemica pe care a avut-o cu M.C., dar parcă providenţial anume pe dânsul l-a avut în vedere când a scris în L.A. la
10.VIII.2006: „N-ar ajunge pietrele Carpaţilor care trebuiesc aruncate
în trădători.”
Mister Conţiu ar fi cazul să ţină cont şi de Nicolae Iorga: „Cei care
au jucat pe mormântul naţiunii noastre au căzut în el şi s-au mirat că
nu ne-au găsit în el”. De neglijat este şi înţeleapta zicală populară: cine
seamănă vânt, culege furtună.
Andrei BASARABEANU
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