
Lipsa de încredere
În concediu (mărturisesc mai multe anecdote) un 

ateu a plecat în Carpaţi să facă alpinism. Era o iarnă 
rece şi cumplită. Viscolea. Lipsit de experienţă, ateul a 
căzut într-o prăpastie. Acum, balansa în aer, agăţat de 
funia de siguranţă.

– Hei! Mă aude cineva? a strigat, cu ochii aţintiţi 
spre cer.

– Da, i-a răspuns o voce. Sunt eu, îngerul tău.
– Şi ce aştepţi? Ajută-mă!
– Bine... Atunci taie funia cu care eşti legat!

– S-o tai şi să mă prăbuşesc în hău?
– Am să te prind în braţe.
Ateul a meditat o clipă, apoi iar a strigat:
– Hei! Mai e şi altcineva acolo, sus?
Niciun răspuns! O linişte de mormânt s-a aşternut peste prăpastie. 

Noaptea s-a instalat în drepturile ei...
A doua zi, salvamontiştii au descoperit cadavrul unui bărbat îngheţat de frig. 
Era atârnat în aer la doar un metru înălţime de fundul prăpastiei!

Aurelian SILVESTRU

Între bine 
şi rău

Atunci când Leo-
nardo Da Vinci a înce-
put să lucreze la renu-
mitul său tablou „Cina 
cea de taină”, conside-
rat unul din cele mai ce-
lebre picturi din istoria 
universală a artelor, a 
găsit drept model pen-
tru imaginea lui Iisus pe un băiat ce cânta 
în strana unei biserici, şi care, în viziunea 
pictorului, avea chipul perfect de care avea 
nevoie. 

Însă după trei ani de muncă, atunci 
când tabloul era aproape gata, Da Vinci 
nu găsise un model şi pentru Iuda. Aşa că, 
după mai multe căutări, a întâlnit un tânăr 
beat, zdrenţăros, culcat într-un şanţ undeva 
la marginea oraşului. Pe faţa schimonosită 
a acestuia pictorul a putut observa trăsătu-
rile necredinţei şi ale păcatului, exact mo-
delul ideal pentru Iuda. Şi i-a propus să-l 
picteze. Dar în clipa în care a văzut tabloul, 
bărbatul a exclamat:

– Cunosc pictura aceasta! Acum trei 
ani, înainte de-a fi pierdut tot ce aveam, 
cântam în corul bisericii când mi-ai propus 
să pozez pentru chipul lui Iisus. 

Această întâmplare demonstrează că 
Binele şi Răul depind de om. Fiecare are 
chipul pe care-L merită. Se aseamănă cu 
Iisus sau cu Iuda, în funcţie de faptele sau 
alegerile sale.

Oamenii care se aseamănă cu Cel Bun 
sunt acei care-l poartă mereu în inima lor şi 
deprind bunătatea ca pe ceva firesc, văzând 
toate şi pe toţi buni în fiecare clipă a vieţii.

Doina DABIJA

PUBLICAŢIE DE LIMBA ROMÂNĂ

SĂPTĂMÂNAL AL SCRIITORILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA
JOI, 25 octombrie 2018. FONDAT LA 3 OCTOMBRIE 1954
NR. 43 (3816)

LA EST DE VEST

La firul ierbii

Între morală şi filozofie

Apelul dlui acad. Sergiu Chircă e de în-
semnătate mare şi deosebit de actual în aceste 
timpuri tulburi. Dl acad. Sergiu Chircă este 
cunoscut publicului larg şi tuturor oamenilor 
de bună-credinţă prin cărţile sale şi prin zecile 
şi sutele de articole, studii din presa noastră. 
Argumentele, datele din Apel nu pot fi com-
bătute nici de dodoni, nazarii, şornicovi, za-
tulini ş.a. sau roşchişti de factură autohtonă. 
Iată un învăţat (ca şi mulţi alţii) cu durere şi 
dragoste de Neam şi de Adevăr!

Prin apel se cere dreptate şi repararea ne-
dreptăţii istorice comisă faţă de Basarabia, 
faţă de poporul român „de la Nistru pân’ la 
Tisa”… Se lansează şi un avertisment răscoli-
tor pentru orice fiinţă din Europa şi din lumea 
întreagă. 

Lumea trebuie să înţeleagă că Putin în 
Rusia sau Rusia lui Putin nu e pornită spre 
civilizaţie şi modernizare, spre crearea unor 
condiţii normale de trai pentru cetăţenii ei. De 
la Lenin la Putin Rusia e pornită spre aventuri 
războinice şi de distrugere a tot ce mai mişcă 
pe planetă. Democraţia n-a schimbat năravul 
ruşilor. Dar sunt ruşi şi ruşi! Ruşii care mai 
gândesc au fost mereu lichidaţi, distruşi, re-

duşi la tăcere, izgoniţi pe aiurea… Că „ruşi” 
se consideră şi Jirinovski, F. Kirkorov şi… 
soţia lui Şor (în doi)… Dar şi găgăuzul nostru 
tot într-acolo priveşte şi nu numai…

În URSS s-a promovat ştirea că a fost cre-
ată o nouă comunitate, o nouă „naţiune” – po-
porul sovietic! Ce s-a ales din acest fruct kre-
mlinez?! Dar pofta a rămas! Şi comunitatea 
internaţională va mai trebui să depună eforturi 
enorme pentru a readuce FR pe calea bunei 
convieţuiri cu lumea întreagă!

Ce vor aceste antielite din Rusia (dar şi 
din Republica Moldova)?! Să ne mai condu-
că, să mai facă experimente pe seama popoa-
relor, să mai înjghebe noi specii de homo so-
vieticus, să adune noi „CSI” utopice… Că şi 
Putin şi-a creat „jucăria” sa – EAЭС! Şi o tot 
promovează şi pentru Dodon! Cu ce scop?! 
Iată întrebarea pentru debilii noştri! Aceştia 
nu citesc o carte, un ziar! De pe micul ecran 
ne bâlbâie acele fraze din propaganda ruseas-
că pentru neiniţiaţi şi fără gândire… Ei sunt şi 
în publicaţiile de limba rusă…

Asta-i realitatea!
Sfatul Ţării-2 are o misiune istorică în 

această privinţă! Apelul dlui Chircă (să-i spu-

nem aşa) să fie semnat de toţi deputaţii de la 
’89 încoace! De cei care sunt pentru Adevăr 
şi Dreptate pentru Neam! De scriitori, de oa-
meni de ştiinţă, de jurişti, de cetăţeni, de insti-
tuţii, partide, organizaţii nonguvernamentale, 
de sus-puşi… Să-i vedem cu cine sunt graurii 
noştri!

Apoi alegerile (cu legi noi?!) nu trebuie 
lăsate pe seama „partidelor” din Republica 
Moldova. Sfatul Ţării-2 să găsească modali-
tatea de a propune o listă comună (cu cei mai 
decişi şi pregătiţi) pentru alegerile din 2019… 
Poate astfel nu se va rata ultima (poate) şansă!

Ar fi de dorit!
Reîntregirea oricum se va înfăptui! Dar 

orice efort este de mare însemnătate. Să nu 
neglijăm orice pas bun!

Cunoscutul poet Mihai Morăraş a punctat 
bine miezul Apelului. Să ne pătrundem de ac-
tualitate şi să rupem tăcerea, să unim vocile 
întregului popor, orientându-le spre Dreptate 
şi Adevăr!

Să fim pentru Unirea tuturor!

Iov RUSNAC, 
Bulboaca, Briceni

Susţin şi propun! Scrisoarea săptămânii

TURCIREA
Înscrierea vectorului european 

în Constituţia Republicii Moldova 
nu a fost susţinută de deputaţii libe-
rali şi cei din PLDM. 

De ce?
Pentru că e „ideea lui V. Plahot-

niuc”.
Aşa cum şi ideea pentru alegeri 

în circumscripţii nu a mai fost bună 
din clipa când V. Plahotniuc a spus 
că o susţine şi dânsul.

Bine că Plahotniuc nu umblă la 
biserică, pentru că ni s-ar cere, ulti-
mativ, de către „opoziţia construc-
tivă”, să fim contra lui Dumnezeu

Socialiştii, liberalii şi liberal-
democraţii, sfătuiţi de cel cu corni-
ţe să fie împreună, au turnat apă la 
moara lui Putin, care e-n război cu 
Uniunea Europeană. 

Şi totuşi: dacă acest amenda-
ment era înscris în Constituţie, 
toate atacurile lui Dodon la adresa 
parcursului european al republicii 
Moldova şi aberaţiile lui de inte-
grare în Uniunea Euro-asiatică a lui 
Putin, de până şi de după alegerile 
ce vin, la care sperăm să nu obţină 
68 de mandate din cele 101 ca să 
poată face modificări în Constitu-
ţie, ar fi fost sancţionate obligato-
riu de către Curtea Constituţională. 
Aşa însă el îşi are mâinile dezlega-
te, ca să-şi facă toate mendrele.

Votul de săptămâna trecută e 
un prim semnal pentru Uniunea 
Europeană de abandonare de către 
Republica Moldova a vectorului 
european şi de îmbrăţişare a celui 
euroasiatic. 

E un pas sigur către realizarea 
planului rusesc de creare a Repu-
blicii Federative Moldo-Ruso-Gă-
găuze. (Aşa se va numi ţara noastră 
după alegeri).

Dar cum a spus o deputată 
PLDM-istă: „Decât cu Plahotniuc 
în Europa, mai bine deloc”.

Deputaţii noştri uită, din păcate, 
că ei, ajunşi în Parlament, nu se mai 
reprezintă pe sine (toţi acolo sunt 
plini de „eu”), ci pe noi, cei care 
i-am votat, şi pe care nu ne intere-
sează cearta dintre partide, ci rezul-
tatele reale ale activităţii lor.

Afară de promisiunea că va in-
clude în viitoarea federaţie auto-
nomia găgăuză ca subiect alături 
de Transnistria, vizita lui Erdogan 
în Moldova a fost un mare „fâs!” 
(De la numele de fată mare a lui 
Dodon).

Ea nu s-a concretizat aproape cu 
nimic. 

Sultanului turc nu i-a fost pe 
plac doar zelul preşedintelui Dodon 
care i-a pupat soţiei acestuia, înfă-
şurat în şal oriental, mâna de două 
ori, iar lui niciodată. Chiar dacă Do-
don i-a spus că ştie de banii pentru 
reparaţie că aceştia nu sunt ai lui, 
ci ai lui Putin (Legislaţia turcă nu 

permite să se cheltuie bani publici, 
mai ales sume atât de mari, dacă nu 
vizează proiecte naţionale). 

Depunerea de flori a preşedin-
telui turc la monumentul lui Ştefan 
cel Mare a fost contramandată de 
Dodon în ultima clipă din motiv că 
s-a temut ca, întâmplător, în timpul 
ceremoniei, să nu cadă de sus sabia 
grea a domnitorului peste grumazul 
turcului. 

Preşedintele moldovean i-a fă-
cut mai multe temenele lui Erdo-
gan, menţionând că „Turcia a con-
tribuit mereu la întărirea statalităţii 
noastre”. Având în vedere probabil 
timpul domniei lui Ştefan cel Mare, 
al lui Ion Vodă cel Cumplit sau al 
lui Dimitrie Cantemir, când stră-
moşii lui Erdogan intrau cu sabia în 
Moldova, „ca să-i întărească stata-
litatea”.

Pe tot parcursul vizitei preşedin-
tele Turciei a dormit, se vede că – 
având grija celor peste 300 000 de 
intelectuali arestaţi, inclusiv a con-
ducerii Liceului moldo-turc „Ori-
zont” –, nu prea are somn bun în 
ţara sa. 

De ce au fost, totuşi, arestaţi 
profesorii acestui Liceu?

Responsabili de la SIS au argu-
mentat că Liceul „Orizont”(cel mai 
bun din republică, cu elevi-pose-
sori ai celor mai multe medalii la 
olimpiade internaţionale) „repre-
zintă un pericol la adresa securităţii 
statului”.

Deci, copiii deştepţi şi profeso-
rii buni sunt un pericol şi nicide-
cum – elevii slabi şi profesorii ne-
pregătiţi, pentru că aceştia din urmă 
şi nu cei dintâi, ajung preşedinţi de 
ţară, miniştri sau deputaţi. 

Turcirea Republicii Moldova, 
începută în Evul Mediu, s-a oferit 
s-o continue duminică şi Partidul 
Democrat în frunte cu V. Plahot-
niuc, care a propus pentru Moldova 
„a patra cale”: limbă „moldove-
nească”, naţiune moldovenească, 
stat moldovenesc. Adică – nici cu 
Uniunea Europeană, nici cu Uniu-
nea Euroasiatică, nici cu România. 
Numai cu interesele proprii, ale PD 
şi membrilor lui.

Dar nu poţi croi un stat pe o 
minciună. Or, Republica Moldova 
nu e decât o bucată de Românie, 
ruptă de la aceasta în urma înţele-
gerilor dintre Stalin şi Hitler, iar 
Plahotniuc şi Lupu vor să facă din 
această crimă la adresa poporului 
român „ţară pentru o mie de ani”. 

Cum orice idee bună de care se 
atinge PD ratează, să-i mulţumim 
lui Plahotniuc că e contra unirii cu 
România, pentru că numai astfel o 
vom putea realiza şi face să devină 
realitate.

Nicolae DABIJA

Alegerile parlamentare din februarie 
2018 sunt foarte importante.

De rezultatul lor va depinde destinul ge-
neraţiilor de mâine, doar ele ar putea stopa 
procesul de transnistrizare a Republicii Mol-
dova, înglobarea noastră în spaţiul euroasi-
atic al Federaţiei Ruse, puse la cale de către 
V. Putin şi de către sluga acestuia – Dodon. 

Pe fundalul lipsei de conlucrare a parti-
delor politice, devine stringent necesară so-
lidarizarea societăţii civile. Astfel a fost lan-

sată ideea alcătuirii unei LISTE COMUNE 
a candidaţilor în deputaţi pentru Parlamentul 
Republicii Moldova, pentru ca unioniştii să 
se poată prezenta la alegeri cu o singură lis-
tă de persoane care să candideze pe circum-
scripţii şi care ar putea fi înscrise în listele 
unei formaţiuni politice pe care urmează s-o 
stabilim împreună. 

Facem un apel către membrii societăţii 
civile să ajute la identificarea personalităţilor 
care merită să ne reprezinte în viitorul Par-

lament, unde acestea ar promova interesele 
naţionale şi ar contribui la realizarea idea-
lului naţional, de reunire cu Patria-Mamă 
România, Domniile Voastre urmând să faceţi 
propuneri pentru LISTA COMUNĂ pe care 
s-o elaborăm împreună.

Aşa să ne ajute Dumnezeu!

Consiliul Director al Mişcării Unionis-
te „Sfatul Ţării-2”
19 octombrie 2018

DECLARAŢIE
a Consiliului Director al Mişcării Unioniste „Sfatul Ţării-2”

Valeriu Jereghi – regizor de la 
Dumnezeu, născut nu făcut – a 
împlinit în aceste zile o preafru-
moasă vârstă. O vârstă a recolte-
lor, artistul fiind cel care a adunat 
cele mai multe aprecieri interna-
ţionale  în palmaresul său.

Filmele lui de mare rafinament, 
de o sensibilitate deosebită, de un 
simţ special al imaginii au devenit 
o adevărată şcoală pentru cine-
matografia basarabeană.

La cei 70 de ani, Valeriu Je-
reghi e plin de planuri îndrăzne-
ţe, să-i dorim şi să ne dorim să le 
realizeze. 

În imagine: Valeriu Jereghi 
împreună cu fiica Emilia la fil-
mările peliculei cinematografice 
„Milika”.

Vasile MILITARU 

E ştiut de toată lumea
că sub soare şi sub stele
animalele pădurii
- pline de veninul urii -
se sfâşie între ele.

Cerbul spune, că'ntr'o vreme,
nu pot şti prin ce mijloc,
reuşi precum se spune
să le-adune la un loc.
Ba dorind, cu gânduri bune,
să le mai amestece
a adus printre jivine
si-unele domestice.
Şi-adunate astfel, horă,
într'o tainică poiană,
cerbul, nobil în simţire
şi cu lacrima în geană,
a luat atunci cuvântul:
- Haideţi fraţilor, fiţi nobili,
de la leu şi pân'la oaie
dela lupi până la miel,
să uităm de-acum încolo
pe vecie de războaie,
să lăsăm să se sfâşie
numai oamenii'ntre ei.

Vreţi? - le spuse cerbu-atuncea
vreau răspunsul tuturor.
- Da! Răspunseră ferice
animalele în cor.

Şi făcură astfel roată
la umbra unui platan;
toţi semnară pactul păcii
pe o foaie de lipan.

După ce semnară pactul
pleacă toţi spre casa lor,
pe sub bolţi de fagi şi tei:
ursul cu vreo patru miei,
lupul cu vreo două oi,
un biet sarpe cu'n răţoi,
uliul cu'n cintezoi...

Însă n'au ajuns departe
şi din bietele-animale,
pân' s'apună soarele,
n'a rămas decât blăniţa,
fulgii şi oscioarele.

Cred că tâlcul celor spuse
îl ghicesc popoarele:
Cine face
aşa pace,
sigur o să-i steie capul
unde-i stau picioarele.

Apel al Mişcării Unioniste „Sfatul Ţării-2” 
către partidele unioniste şi de orientare

proeuropeană din Republica Moldova
Se apropie alegerile parlamentare. 
Niciodată electoratul nostru n-a fost mai divizat. 
Din păcate, se creează impresia că partidele politice proeuropene 

nu pot conlucra.
Să fie oare adevărat că şefii de formaţiuni politice nu sunt dispuşi 

să cedeze în faţa ambiţiilor, orgoliilor, supărărilor lor, care, după pă-
rerea noastră sunt sinucigaşe din punct de vedere politic?

Există riscul ca niciun partid, afară de partidul antinaţional al so-
cialiştilor, să nu treacă pragul electoral de 6%.

Cele 30% de unionişti, declaraţi de sondaje, sunt împărţiţi în zeci 
de partide, niciunul cu şanse reale de a accede separat în viitorul par-
lament. 

A vota un partid care nu va trece pragul electoral înseamnă a dărui 
un vot socialiştilor, în 2019 putându-se repeta experienţa tristă din 
2001 şi 2007, când voturile unioniştilor, prin redistribuire, au ajuns 
în majoritatea lor la partidul lui Voronin, făcându-l cu peste 70 de 
mandate din cele 101 din Parlament. 

De asemenea, considerăm o greşeală propunerea de a nu participa 
la scrutin, cum ne îndeamnă câţiva lideri de partide, or, lupta politică 
presupune participare, nicio victorie nu poate fi obţinută pe teren po-
litic prin abandonul arenei de lupte electorale. 

În acelaşi timp, cerem ca Parlamentul Republicii Moldova, Par-
tidul Democrat în mod special, să revină asupra necesităţii privind 
desfăşurarea turului doi în alegerile de pe circumscripţii, altfel ne 
vom confrunta cu un act nedemocratic şi un exemplu de lipsă de lo-
gică competitivă. 

Facem apel către partidele unioniste, proeuropene să creeze un 
front comun, să se aşeze la masa tratativelor, să facă compromisuri 
necesare, să caute şi să găsească soluţii pentru a fi împreună la alege-
rile parlamentare din 2019.

Partidele care militează pentru unire vor da dovadă că şi-o doresc 
numai dacă vor găsi modalităţi de a se uni între ele. 

Nu declaraţiile liderilor de partid ne interesează, nu argumentele 
de neunire, ci paşii concreţi pe care îi vor face pentru a se salva şi 
a ne salva de dezastrul care ne aşteaptă – federalizarea, înglobarea 
Republicii Moldova în Uniunea Euroasiatică a lui Putin, preluarea 
de către noi a datoriilor de peste 8 miliarde de dolari pentru gaze ale 
Transnistriei etc. 

Aşteptăm fapte din partea Domniilor Voastre, nu vorbe. 

Consiliul Director al Mişcării Unioniste „Sfatul Ţării-2”
19 octombrie 2018
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Puţini români cunosc sufletul acestui 
mare român precum îl cunosc eu, tocmai de 
aceea l-am declarat cel mai bun frate al meu 
din lume. Am citit de mai multe ori romanul 
„Temă pentru acasă”, de fiecare dată am vi-
brat din toată fiinţa lecturând acest roman. 
Le-am adus aminte celor din sală despre 
creaţia lui Nicolae Dabija, poet, scriitor de 
talie mondială, recunoscut de mari persona-
lităţi culturale din Franţa, Germania, Italia, 
Spania, SUA etc. Nicolae Dabija, precum 
Eminescu, este românul total, unul dintre cei 
mai vrednici români ai momentului. Cuvân-
tul meu a adus multă bucurie în sală şi a fost 
răsplătit cu aplauze de asistenţă. 

După prezentarea romanului urma să 
mergem la o altă sărbătoare a Limbii Ro-
mâne, în localitatea Costeşti. Dau să ies din 
sală, dar în faţa mea un grup de scriitoare 
şi scriitori români mă opresc. Mă trezesc cu 
o grămadă de cărţi în braţe, o româncă mai 
în vârstă îmi spune: „Frate David, te ştim 
din scrierile tale patriotice din săptămânalul 
„Literatura şi arta”, te invităm să stăm de 
vorbă.” Sunt emoţionat, îi spun lui Dabija 
să oprească câteva minute microbuzul care 
ne duce la Costeşti. Mă uit la prima carte, 
are titlul „Lupii”, autor Margareta Spânu-
Cemârtan. Când văd coperta, mă cutremur. 

Pe prima pagină o poezie, „Siberia”.

... Ne-au dus ca pe vite
În pustia rusească
Și lupii flămânzi
Cu noi să-i hrănească.

Ne-au dus să robim,
Mâncaţi ca să fim,
La Patria-Mamă
Să nu mai gândim.

Margareta Spânu-Cemârtan

În timpul scurt pe care l-am avut la dis-
poziţie, Margareta îmi spune că în 1949, la 
vârsta de şase ani, este deportată în Siberia 
cu bunica Sofia, tatăl şi fratele Emil. La nu-
mai doi ani neîmpliniţi îşi pierduse mama, 
în 1945 este arestat bunelul Grigore Spânu, 
dus la închisoarea Briceva şi acolo omorât 
în bătaie.

Sosit acasă, citesc cartea Margaretei. 
Aflu din carte că, încă în copilărie, de la 
vârsta de 5 ani, Margareta rezistă în condi-
ţii inumane şapte ani în Siberia. Se întoarce 
în satul natal în 1956 cu numai patru clase 
în limba rusă. Nu mai ştia limba română. 
Munceşte din greu pentru a putea trăi, învaţă 
meseria de croitoreasă, se angajează infirmi-
eră la un spital de traumatologie şi se înscrie 
la şcoala serală, se căsătoreşte, naşte primul 
fiu, Victor, care va deveni profesor, în 1964 
divorţează, în 1972 se recăsătoreşte şi naş-
te cel de-al doilea fecior, Romeo, care după 
absolvirea Liceului de coregrafie din Kiev 
lucrează doi ani la Suceava. În calitate de 

cusătoreasă, brodează şi costumează la Pa-
latul de Cultură, completându-şi şi studiile. 
Începe să participe la activitatea de renaştere 
a identităţii naţionale. Participă cu trup şi su-
flet la toate mitingurile de protest din Piaţa 
Marii Adunări Naţionale. „Patrie-Mamă, 
salvează-ne!”

Margareta demască în cartea ei imperiul 
răului, pe cei ce au împuşcat, deportat, spân-
zurat, înfometat milioane de 
oameni nevinovaţi, cei care 
mai rămâneau în viaţă erau 
trataţi mai rău decât vitele. 
Cartea descrie istoria calva-
rului în care au fost împinşi 
cu brutalitate de către ruşi, 
care au pângărit casele în 
vara anului 1940, apoi din 
nou în primăvara anului 
1944. Cartea relatează trăiri-
le, durerile, suferinţele pro-
prii în iadul siberian. 

Citind cartea Margaretei, 
amintiri ale unui copil cu o 
memorie fantastică şi cu o 
simţire românească aleasă, cu 
o minte luminată, demascând 
coşmarul prin care au trecut 
cei apropiaţi şi alţi compatri-
oţi batjocoriţi de un regim criminal, împo-
triva lui Dumnezeu şi a omului ca o creaţie 
a spiritului divin, drumul pătimirilor iese la 
suprafaţă, sunt amintiri cutremurătoare. 

Fetiţa Margareta a fost apăsată îndelung 
de un coşmar care nu se mai termina, fiind 
tratată cu ură şi dispreţ de ocupanţi, pentru 
că era mai bine crescută (de bunica), pentru 
că avea credinţă în Dumnezeu, pentru că era 
româncă şi avea curăţenia unui suflet mare 
de român ce a suferit atâta.  

Este o lectură tulburătoare, dar şi un 
avertisment pentru ca nimeni în lume să nu 
treacă prin suferinţele basarabenilor, buco-
vinenilor, balticilor şi ale altor popoare de-
portate de comuniştii sovietici. 

Drumul spre Siberia a fost groaznic, trei 
săptămâni fără mâncare, fără apă, nespălaţi, 
s-au umplut de murdărie şi păduchi, trenul 
mirosea îngrozitor. Ajunşi în Siberia, a în-
ceput munca silnică. Era o tristeţe nemai-
pomenită, mai ales noaptea, se auzeau lupii 
urlând. Cimitir nu era, cei care mureau de la 
mizerie, bătaie erau îngropaţi sub un brad cu 
o cruce din două beţe legată cu scoarţă de 
lemn, la suprafaţă veneau lupii, îi mâncau, 
primăvara se găseau doar oasele. 

„Iată de ce avem dreptul şi obligaţia de 
a urî regimul bolşevic şi pe bolşevici”, îmi 
spune Margareta.

Vine 5 martie 1953. Moare Satana – Stalin.
Ruşii plângeau, moldovenii se bucurau.
Margareta era la şcoală. Intră învăţătoa-

rea în clasă, plângând. Copiii s-au ridicat în 
picioare de bucurie. Învăţătoarea, roşie ca 
racul, iese din clasă şi cere ajutor directoru-

lui. Degeaba, bucuria copiilor triumfa. Învă-
ţătoarea, de ură, pleacă din şcoală, n-a mai 
văzut-o nimeni, niciodată. 

Într-o zi neagră, comandantul zonei a 
venit şi a luat-o pe micuţa Margareta de la 
bunica şi a dus-o la închisoare cu toţi bandi-
ţii, apoi ajunge la orfelinat, unde se vorbeşte 
doar în limba rusă. 

Venise, în sfârşit, ziua cea mult aştepta-
tă. Directorul orfe-
linatului a pregătit 
plecarea acasă, în 
Moldova. În gară la 
Mihăileni, Marga-
reta îşi caută tatăl, 
nu era, ajunge în 
sat, îşi caută casa, 
însă o demolaseră 
comuniştii, dar gă-
seşte casa bunicii. 
Sătenii îi puneau în-
trebări, dar nu mai 
cunoştea limba ro-
mână, se simţea ca 
între străini. După 
două luni de aştep-
tare l-a revăzut pe 
tata, s-a agăţat de 
gâtul lui, sărutându-

l peste tot, curgându-i lacrimile de bucurie. 
Ca să poată trăi, a învăţat să coase, să brode-
ze, ceea ce i-a asigurat o perioadă însemnată 
supravieţuirea.

Margareta crescuse, avea deja 17 ani. Se 
îndrăgosteşte. Prima dragoste. „Inima de nu 
iubeşte, ca piatra se întăreşte”. La 2 august 
1959 se căsătoreşte, se adună multă lume. 
După nuntă, umilinţă, voind să ştie dacă era 
fată mare, sora mirelui a venit de dimineaţă 
la ora 6 să verifice cearceaful. Toţi erau mul-
ţumiţi, Margareta s-a măritat fată mare, de 
nu era aşa, viaţa ar fi fost din nou un coşmar.

Bucuria nu a durat mult, pentru că spre 
sfârşitul războiului au năvălit sovieticii, care 
le-au interzis să vorbească în limba română, 
nu-i lăsau să privească peste Prut nici prin 
sârma ghimpată. Pe unde treceau – pârjol, 
jefuiau casele, violau fetele şi femeile, mai 
ales pe cele mai frumoase. 

Grişa, preşedintele Sovietului sătesc, era 
cel mai mare violator. Întorşi din Siberia, să-
tenii s-au dus să-l pedepsească, l-au găsit în 
cărucior, paralizat şi orb de amândoi ochii – 
primise ce merita.

Cu tot calvarul trăit, Margareta nu s-a dat 
bătută. Se mândreşte cu cei doi fii, bogăţia 
ei, Victor şi Romeo. Şi-a completat studiile, 
a scris această carte, „Lupii”, ca o mărturie 
vie a suferinţei din Siberia de gheaţă. 

Încurajată de Grigore Vieru şi Nicolae 
Dabija, a scris mai multe cărţi: Dragoste de 
porumbei, Siberia de acasă, Salvarea sufle-
tului meu, Fiarele, Dragonul roşu. 

Regretul Margaretei este că Basarabia 
încă nu s-a reunit cu patria mamă – Româ-

nia. „Am rămas cu dorul nestins de Ţară, do-
rul e o putere fantastică, te arde, te roade, te 
sfâşie, te ameţeşte, acest dor a fost de Patria 
mea, România”.

După atâta suferinţă, Margareta a învins. 
A trecut Prutul în România, văzând frumu-
seţile din Ţară a întinerit. Visul ei de zeci 
de ani s-a împlinit în 1988, când şi-a vizitat 
rudele din Bacău şi Bucureşti. Întâlnirile cu 
cei de acasă au fost emoţionante, bucuria nu 
se poate descrie, e ceva divin, e chemarea 
sângelui. 

Acum Margareta luptă cu acei moldo-
veni încă rătăciţi în partide străine neamului 
şi care iubesc călăii care le-au ucis părinţii 
şi bunicii. 

Scriitoarea Margareta Spânu-Cemârtan 
este modelul românului din zilele noastre, 
cartea ei descrie atrocităţile sistemului co-
lonial comunist rus, ne aminteşte o poves-
te cruntă şi nemiloasă - viaţa în Siberia de 
gheaţă. Tinerii trebuie să cunoască adevărul 
despre atrocităţile imperiului rus şi sovietic, 
despre cele mai groaznice chinuri ale iadului 
siberian. 

Modelul lui Stalin se poate întoarce, 
dacă nu suntem atenţi în momentele funda-
mentale ale istoriei.

Chipul acestei femei este un model etic, 
spiritual, ea luptă pentru trezirea conştiinţei 
naţionale fără astâmpăr, faptele sale dove-
desc o adevărată credinţă faţă de neam şi 
Ţară şi reîntregirea Ţării. Niciun român nu 
este în stare să redea vreodată calvarul sibe-
rian, infernul bolşevic în care au trăit fraţii 
noştri din Basarabia. Trebuie să ai o inimă 
de piatră ca să nu vibrezi cu toată fiinţa la 
aceste suferinţe, sunt imagini tulburătoare, 
câte lacrimi au dus la vale Prutul şi Nistrul. 

Simt mereu cum inima mi se rupe, de-
oarece guvernanţii noştri nu depun eforturi 
concrete, serioase, de a aduce Basarabia 
acasă. 

Alungă, Doamne, corbii negri ce dau si-
nistru croncănit prin Basarabia noastră, în-
tinde-i, Doamne, duhul sfânt pe al său cer. 
O, Doamne, asta de când îţi cer, sufletul să 
mi-l împaci, ajutându-ne să aducem acasă 
această veche provincie românească. Câte 
lacrimi, Doamne, cu sclipiri de soare. Nu 
pot să râd când ştiu că fraţii mei de dincolo 
de Prut încă mai plâng după Patria-Mamă.

Dar cine să-i aducă acasă, când în Româ-
nia nu se lucrează la Unire, ci la sfezi zilni-
ce. Cel ce Ţara o trădează, lumină să nu mai 
vadă. În loc să încingem Hora Unirii, a Iubi-
rii, parcă un blestem se abate mereu asupra 
Ţării mele. Avem politicieni de pe ambele 
maluri ale Prutului care nu-şi cunosc rostul, 
nu mai putem avea linişte în Ţară, preocupa-
rea ar trebui să fie datoria sfântă faţă de Ţară. 

Prof. Teodor DAVID,
senator ales al Mişcării Unioniste „Sfatul 

Ţării-2” din Republica Moldova

Mărturii cutremurătoare
(Întâlnire de suflet cu scriitoarea Margareta Spânu-Cemârtan)

MEMORIA E VIE

Dragă Ro-
mânie, eu am 
înţeles că eşti a 
mea în anii ado-
lescenţei, chiar 
din ziua când 
l-am surprins pe 
taică-meu ascul-
tând pe ascuns 
discursul Rege-

lui Mihai în ajunul Sf. Paşte. Şi chiar în-
cepusem să-ţi zic fără cuvinte, cu inima, 
Mamă, după ce l-am mai surprins pe 
taică-meu fierbând ţuică, tot pe ascuns, 
în şură. „Nu te uita, Ghiţişor, îmi spuse, 
că porţi un nume ucrainesc, eşti român, ca 
şi mine, ca şi maică-ta. Şi ca şi fratele tău 
mai mare, Petre, care a fugit peste Carpaţi în 
1944, când au dat peste noi a doua oară ruşii 
cu tancurile”. Ilie Calamanciuc, taică-meu, 
fierbea ţuica într-o şură din satul mamei, 
Catinca Pădurariu, pe nume Mihoreni, pe 
care ucrainenii, noii stăpâni, îl rebotezaseră 
după război Petraşivka, procedând astfel şi 
cu toate celelalte comune şi satedin Ţinutul 
Herţa şi nordul Bucovinei – darul generos 
al lui Stalin făcut Kievului. Tata îşi trăgea 
viţa din Hliboca, Bucovina, unde bunicului 
său, la naştere, i se lipise în coada numelui 
CALAMANU sufixul ucrainean CIUC. În 
felul ăsta, mamă Românie, din mila unui 
episcop şovin rutean, zeci de mii de români 
din actualele raioane Hliboca, Storojineţ, 
administrate de ucraineni, au început de pe 
atunci să poarte după rădăcina numelui su-
fixe ucraineşti.Şi unii tineri români acum 
sunt bucuroşi, pentru că, în paşapoarte nein-
dicându-li-se naţionalitatea, sunt trataţi mai 
cuviincios de patronii lor mafioţi din Kiev, 
unde-şi vând braţele de muncă.

Ei bine, scumpă Românie a mea, dar 
nu te-ar interesea dacă eşti şi România ne-
poţilor mei de la Mihoreni, căror, la şcoală, 
profesorii s-au temut să le spună cine le sunt 
strămoşii, nepoţi care-şi câştigă existenţa ro-
bind la construcţiile mafioţilor din Moscova 
timp de peste douăzeci de ani? Pentru că eu, 
când ne întâlnim la Sf. Paşte,şi încerc să-i 
conving că Putin e agresorul Ucrainei, ei, 
considerându-se cetăţeni ai Ucrainei, deci 
şi ucraineni, sunt gata să-mi dea cu parul în 
cap. Şi cum ai putea să te superi că nu-ţi zic 
mamă, dacă, după semnătura ex-Preş-ului 
dumitale, Emil Constantinescu, în 1996, în 
Tratatul româno-ucrainean, ai renunţat, Ro-
mânie dragă, la dânşii şi la pământurile lor 
pentru vecie? Pe acestea din urmă nepoţii 
mei, cu atât mai mult, copiii lor, le consi-
deră de-acum ucraineşti. Ucrainesc a de-
venit pentru dânşii şi Codrul Cosminului, 
unde, în copilăria mea, culegeam pentru 
mama bucheţele de brânduşe primăvara şi 
unde Ştefan cel Mare l-a îngenuncheat pe 
înfumuratul Albert, craiul Lehiei. Iar orele 
de literatură română din ultimele decenii, 
strâmtorate înspăimântător de cele de lim-
ba şi istorie a Ucrainei, nu le mai permite 
profesorilor să le vorbească copiilor despre 
legenda lui Alecsandri, Dumbrava Roşie. Şi 
oştenii lui Ştefan, şi lehii arând pământul, 
puşi în hamuri, au evadat aproape de tot din 
memoria generaţiilor de români herţeni şi 
bucovineni din ultimele decenii. Publicasem 
în L.A. o scrisoare deschisă către alt ex-pre-
şedinte, Traian Băsescu, unde-i vorbeam de 
situaţia catastrofală în care au ajuns româ-
nii din Ţinutul Herţa şi Bucovina furată. Nu 
cred c-o fi ajuns mesajul meu măcar în vreo 
pubelă a cancelariei dumisale. Mă munceşte 
o nedumerire dureroasă, România mea dra-
gă: dacă feciorul dumitale, Bucureşti, mi-e 
frate, şi frate de sânge – cu atât mai mult că 
Mihoreniul meu, făcând parte din Vechiul 
Regat, nu a cunoscut copită străină până 
la ocupaţia rusească din 1940 –, de ce n-a 
chemat lumea fratele ăsta al meu, Bucureşti, 
să inunde pieţele când Kievul a moşit acea 
lege care le nimiceşte unica zestre spiritu-
ală surorilor, nepoţilor şi strănepoţilor mei, 
zestre care i-a învrednicit până acum să se 
considere români? 

Consemnez doar: în raioanele din su-
dul Basarabiei, inclusiv din fostul terito-
riu unde a avut loc experienţa diabolică 
despre care vorbeam, înainte de venirea 
la putere a duetului politic Iuşcenko-Tâ-
moşenko, funcţionau 40 de şcoli moldo-
române, după plecarea lor, rămăseseră 
18, acum mai funcţionează trei şcoli. 
Începând cu 1 septembrie, acest an, în 
şcolile româneşti din Ucraina se trece la 
predarea obiectelor şi în clasele primare 
în limba ucraineană. Pe aceste teritorii 
urgisite şi uitate de tine, dragă Românie 
a mea, va dispărea în anii ce vin limba 
română. Deci şi cartea românească de 
dragul căreia ne-am adunat aici. Deci şi 
scriitorii de carte românească. Uitaţi-vă 
bine la mine şi la academicianul Vasile 

Tărâţeanu, poetul bucovinean cu cei mai 
mulţi prieteni în întregul areal românesc. 
Uitaţi-vă bine la noi: am putea fi ultimii.

În ce măsură elita politică de la Chi-
şinău îşi doreşte Reîntregirea cu Ţara, nu 
merită să vorbim, că ne dăm în spectacol. 
Eu, la rându-mi, am încetat să am nedume-
riri şi de ce fiul dumitale, România mea, 
cavalerul Bucureşti, nu-şi mai trimite peţi-
torii să-şi aducă logodnica Basarabia acasă. 
Aştept să nu fiţi nedumeriţi şi D-voastră, 
colegii mei, frunzărind cu mine doar câte-
va file tragice de istorie: graniţa actuală a 
României fiind trasată potrivit prevederilor 
Tratatului de la Paris (10 decembrie 1947), 
frontierile ei fiind întărite o dată-n plus prin 
aderarea României la Actul Final de la Hel-
sinki (1975), după dezintegrarea URSS, 
România s-a grăbit să recunoască prima 
independenţa R. Moldova, a treia republi-
că-fantomă, moşită, alături de Kremlin, şi 
de democraţii noştri (dintre surorile ei vi-
tregite, aceasta a ieşit ultima din imperiul 
roşu – dacă mai zăbovea un piculeţ, vorba 
tuşii Smaranda, ne-o lua înainte r.s.s.f.r.-ul 
şi ar fi rămas o vreme cu u.r.s.s-ul înfipt în 
fund), zic, recunoaştere din partea Bucureş-
tiului, care i-a bucurat nespus pe patrioţii 
naivi de pe ambele maluri, pentru că mişca-
rea unionistă din Basarabia, Ţinutul Herţa, 
Bucovina de Nord a fost degrabă ignorată 
aproape definitiv de matale, Românie-ma-
mă. Apoi, în februarie 1991, consilierul 
prezidenţial, Ioan Mircea Paşcu, prezent în 
Moscova pentru a semna tratatul bilateral, 
îl asigură pe omologul său că: deşi românii 
şi moldovenii sunt fraţi, nu trebuie ca fraţii 
să locuiască într-o singură casă (pag. 83, 
volumul VIN RUŞII, recent apărut la Ju-
nimea, Iaşi). După care ex-Preş.-ul Emil 
Constantinescu, în 1996, va semna odiosul 
Tratat româno-ucrainean, care a spulberat 
visul de Reîntregire al românilor proscrişi 
pe pământurile strămoşilor. În fine, citind 
volumul pomenit mai sus, m-au înspăimân-
tat acele aproape trei pagini din studiul 
Sabinei Fati, în care autoarea îşi răspunde 
la întrebarea: Ce s-ar întâmpla dacă, prin 
absurd, Bucureştiul ar intra în jocul unio-
nist şi ar prelua Republica Moldova cu tot 
cu Transnistria... Chiar dacă integrarea s-ar 
face fără Transnistria, zugrăvindu-ne un ta-
blou apocaliptic, unul în care, matale, Ro-
mânia mea, (citez) te-ai trezi dintr-odată cu 
forţe de ocupaţie ruseşti pe teritoriu.

Nu ştiu dacă i-aş putea mulţumi dnei Sa-
bina Fati pentru previziunile sale apocalipti-
ce în cazul când, prin absurd, Bucureştiul ar 
intra în jocul unionist şi ar prelua Republica 
Moldova, dar chiar nu pot să nu-i mulţu-
mesc pentru reproducerea dialogului Minis-
trului de Externe, Andrei Pleşu, cu omologul 
său, Evgheni Primakov, care, fiind întrebat 
de filozoful şi şeful diplomaţiei române ce 
s-a făcut cu tezaurul României, răspunse: Eu 
cred că din banii acelui tezaur a fost susţi-
nută mişcarea comunistă internaţională de 
atunci şi până mai ieri. Dar apropo: cum de 
v-a venit să ni-l daţi tocmai nouă?

Scumpă Românie a mea, te rog spăsit 
să nu te superi că am ironizat un pic – am 
făcut-o cu durere, crede-mă – pe seama 
diplomaţilor dumitale, care au fost ostra-
cizaţi ca și Mihai Eminescu pentru felul 
cum îţi modelau destinul. Pentru noi, ba-
sarabenii, herţenii, bucovinenii, poezia lui 
Eminescu, citită pe ascuns în anii postbe-
lici, ne-a fost şi cartea de istorie a Neamu-
lui. Atunci când era redactor-şef la Tim-
pul, după Războiul Ruso-Turc (1877), la 
cei 28 de ani, bucovineanul şi naţionalistul 
autentic, cum îl numesc unii, lansa în Tim-
pul o previziune: ... dacă Ţarul Alexandru 
II este hotărât a lua Basarabia în stăpâni-
rea sa, pentru noi, Basarabia e pierdută. 
Deocamdată, încă nu s-a găsit prorocul 
care să lanseze o altă previziune, o previ-
ziune fericită, care să nască un alt 1918 ce 
i-ar aduna pe toţi românii sub flamura unui 
singur tricolor.

Aş avea încă multe să-ţi spun, Românie 
a mea, care m-ai adus la această sărbătoare a 
cărţii româneşti, după care, sunt sigur, o vre-
me nu mă voi simţi atât de singur în Bălţiul 
meu slavonizat şi murdar până la stele. Dar 
cred că ţi-am vorbit destul, ca să-mi poţi da 
şi matale la întrebarea-mi un răspuns, fără 
de care chiar nu doresc nicidecum să cobor 
în mormânt: eu rămânând aşa cum sunt al 
dumitale, dar în ce măsură vor fi ai matale, 
România mea, cei care vin după mine şi din 
sângele meu, dar continuă să crească orfani 
de Patria lor istorică, în afara curţii dumitale, 
de veacuri hăcuită, încolţită de străini? În ce 
măsură vor fi ei ai dumitale?!

Gheorghe CALAMANCIUC
(Discurs rostit la Festivalul de Carte 

Transilvania din or. Cluj)

Scrisoare 
pentru draga Românie

Socialiştii au dat statul competiţiei 
între farisei, profitori şi mincinoşi.

Fără să aştepte luna şi ziua când 
va fi anunţată oficial demararea cam-
paniei electorale pentru alegerile par-
lamentare din 24 februarie 2019, ei 
au scuipat în mod demonstrativ peste 
legislaţia în vigoare şi au început să-şi 

prezinte candidaţii în circumscripţiile uninominale. Cu un 
tupeu caracteristic bandelor bolşevice, socialiştii au dat 
năvală peste populaţia oropsită s-o „fericească”, aducân-
du-i o strânsură de indivizi ghiftuiţi, roşii la înfăţişare ca 
racii fierţi, indivizi paraşutaţi în mijlocul oamenilor necă-
jiţi să-i prostească şi să le smulgă votul pentru mandatul 
de deputat. Pare greu de crezut, dar chiar părintele lor – 
Vladimir Voronin – s-a revoltat pe obrăznicia ucenicilor 
săi şi a cerut CEC-ului să oprească încălcarea flagrantă a 
Codului electoral de către socialişti şi de alte partide care 
s-au pornit cu pomenile şi candidaţii prin republică, înain-
te de termenele stabilite de lege.

Deocamdată, instituţiile statului şi justiţia tac mâlc, dar 
devine cât se poate de clar că se apropie cea mai perfidă, 
abuzivă şi murdară campanie electorală de la Independenţă 
încoace, din simplul motiv că în lupta pentru puterea poli-
tică au intrat clanuri mafiote foarte puternice şi bogate, nu 
partide onorabile, care să respecte alegătorii, legislaţia, nor-
mele etice şi bunul-simţ. Va trebui să rezistăm la batjocura 
organizată de şarlatani, bandiţi, oligarhi şi mercenari, va tre-
bui să-i ajutăm pe cetăţenii simpli să se orienteze în oceanul 
de minciuni şi promisiuni goale şi să nu aleagă în Parlament 
mârţoage de-ale lui Putin, Kozak sau Rogozin, ci politici-
eni responsabili şi patrioţi, care îşi asumă deschis drama şi 
destinul Basarabiei şi au în ei voinţă să facă dreptate acestui 
neam înstrăinat de naţiunea şi Țara sa. Iar după reîntregire, 
celelalte probleme le vom rezolva treptat Acasă, în familie, 
împreună cu tot neamul românesc. 

Nu avem dreptul să confundăm alegerile parlamentare 
cu loteria sau horoscopul, nici să neglijăm sau să credem 
că toate sondajele sociologice sunt cumpărate şi neadevă-
rate. Ne place sau nu, dar, de câţiva ani, în topul prefe-
rinţelor cetăţenilor moldoveni se află partidul socialiştilor 
(PSRM), fenomen foarte grav, neluat în seamă de soci-
ologi, de analişti, de mass-media şi de societatea civilă. 

Totuşi, se cere să nu închidem ochii în faţa realităţilor care 
ne dezgustă, dacă dorim să protejăm organismul social de 
o boală cumplită.

Foarte puţini cetăţeni conştientizează primejdia reală 
pe care o prezintă în viitor tumoarea canceroasă ascunsă 
sub numele de PSRM. Activităţile gălăgioase şi populiste 
ale socialiştilor, ameninţările teribiliste la adresa unioniş-
tilor şi finanţările obscure a la Bahamas nu sunt suficiente 
pentru a înţelege un partid marginal şi extremist, care atin-
ge în sondaje 30-35% şi deţine în Parlamentul actual 23 de 
mandate. Că socialiştii cu dodonul lor sunt parte a puterii, 
a oligarhiei şi a sistemului corupt, e pe înţelesul multora, 
dar, deocamdată, electoratul nu îi taxează, ei păstrându-şi 
un contingent de susţinători periculos de mare.

E o eroare inadmisibilă ca PSRM să fie ignorat, trecut 
cu vederea şi desconsiderat. Aceasta e chiar tactica socia-
liştilor: să o facă pe proştii, pe circarii, ca lumea bună să 
nu-i ia în serios, iar ei, între timp, să folosească neatenţia 
societăţii şi avantajele democraţiei pentru a acapara, după 
preşedinţie, puterea totală în R. Moldova. Istoria ne oferă 
lecţii destule, când desconsiderarea grupurilor marginale 
şi a indivizilor paranoici din fruntea lor a condus la pre-
luarea puterii absolute şi a născut monştri sângeroşi. Nici 
vorbă, R. Moldova nu e Germania sau Rusia să dea lumii 
un führer descreierat sau pe cel mai odios criminal, dar că 
petrecăreţul de la Condriţa, lovit în creştet de toiagul prea-
kaghebistului Kirill, se vrea un Putinică ot Sadova, este 
prea vizibil, oricât de ridicol ar arăta.

Haideţi să căutăm împreună răspunsurile cele mai rele-
vante la întrebarea de bază – de ce socialiştii şi partidul lor 
reprezintă un pericol mortal pentru viitorul R. Moldova? 
(Promitem că în numărul din noiembrie vom rezerva spa-
ţiu pentru cele mai argumentate opinii ale dumneavoastră.) 
Să stabilim câteva puncte de reper, care ne-ar ajuta să ne 
apropiem de scopurile adevărate ale unei formaţiuni anga-
jate de Kremlin să câştige alegerile, să pună mâna pe pu-
tere şi să transforme R. Moldova într-o gubernie federală, 
într-o rezervaţie banditească de felul Transnistriei. Partidul 
socialiştilor activează pe teritoriul R. Moldova, dar este 
un partid străin, un partid al Federaţiei Ruse, paraşutat în 
mijlocul mulţimilor sărăcite şi îndoctrinate, un partid anti-

naţional, mascat şi diversionist, care beneficiază de spaţiul 
democratic, înşală cetăţenii moldoveni, le fură voturile şi 
ţinteşte, după ocuparea Preşedinţiei, să ocupe Parlamentul, 
Guvernul, Procuratura, SIS-ul şi toate celelalte instituţii de 
bază ale statului. Partidul socialiştilor este o unealtă doci-
lă, prin care Moscova experimentează în regiune scenarii 
paşnice de reocupare a coloniilor pierdute, instalând la gu-
vernare, prin vot democratic, marionete fidele. Misiunea 
socialiştilor, foarte bine plătită, este să folosească puterea 
pentru a organiza un referendum de schimbare a Constitu-
ţiei, să elimine din Legea Supremă articolul 1, care stabi-
leşte clar că „R. Moldova este un stat unitar şi indivizibil” 
şi să-l transforme în „stat federativ”. Ceea ce ar însemna, 
mai popular, să distrugă statul unitar şi să rupă teritoriul R. 
Moldova, cel puţin, în 3 părţi. 

Practic, federalizarea legalizează desprinderea juridică 
a Găgăuziei şi a Transnistriei, cu tot cu pământurile de la 
sud şi de la est, din trupul Republicii Moldova. Lacrimile 
de crocodil ale lui Dodon şi ale ciracilor săi după statali-
tate sunt o farsă pentru naivi, fiindcă ei, prin federalizare, 
devin adevăraţii gropari ai statului moldovenesc. La fel, 
prin ura lor patologică faţă de moldoveni şi prin aţâţarea 
vrajbei interetnice, socialiştii creează condiţii pentru o dic-
tatură prezidenţială, pentru confruntări între cetăţeni, iar 
în caz de eşec la alegeri, ei pregătesc baricadele pentru 
ostilităţi deosebit de periculoase, pe care vor încerca să 
le direcţioneze cam după scenariul ucrainean, cu vărsări 
de sânge, cu apariţia „omuleţilor verzi şi a pacificatorilor 
ruşi” în zonele fierbinţi.

Să ne înarmăm cu răbdare şi argumente, să explicăm 
oamenilor adevăratele scopuri ale socialiştilor, să le spu-
nem deschis alegătorilor că Dodon este plătit de Kremlin 
să federalizeze R. Moldova, iar federalizarea înseamnă 
sfârşitul statalităţii moldoveneşti. Ei, socialiştii, sunt gro-
parii Republica Moldova. Ca să păstrăm întreagă moşia 
strămoşească, moşia Moldovei pe care ne-a lăsat-o Ștefan 
cel Mare s-o avem pe vecie, feriţi-vă de vânzătorii de 
neam şi de ţară, feriţi-vă de Iuda şi nu le daţi niciun vot 
făţarnicilor dodonişti, care au fost plătiţi să îngroape statul 
unitar cu tot cu R. Moldova, care nu este a lor, ci, pentru 
totdeauna, a noastră.

Alecu RENIȚĂ,
revista „Natura”, octombrie 2018
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Patriarhul rus Kirill nu are ce căuta în Basarabia 

VALETUL DODON, SLUGĂ LA DOI STĂPÂNI

Mai ieri am auzit că capul 
bisericii ruse, patriarhul Kirill 
în zilele apropiate vine la Chişi-
nău, a câta oară? Prima întrebare 
legitimă care apare de la sine ar 
fi: care este scopul acestei vizite, 
de ce patriarhul rus ne-a îndrăgit 
atât de mult, încât ne vizitează 
atât de des? Nici în trecut nici în 
prezent patriarhul Moscovei şi 
al tuturor ruşilor nu avea şi nu 

are dreptul să fie şi patriarh al moldovenilor români. 
Canonul 34 apostolic spune limpede: fiecare episcop 
şi credincioşii săi vor asculta de cel mare din neamul 
lor. Basarabenii sunt români şi patriarhul românilor e la 
Bucureşti, iar patriarhia Moscovei nu are niciun drept 
canonic asupra unui teritoriu românesc.

Să ne explicăm apelând la câteva date istorice. Să 
explicăm cronologic şi să rezumăm foarte pe scurt eta-
pele, vremile în care patriarhia rusă s-a amestecat abu-
ziv în jurisdicţia canonică românească. 

Basarabia a fost teritoriu românesc ca parte integran-
tă a Moldovei încă din timpul formării poporului român. 
Acest lucru nu e contestat de nimeni, el a fost confirmat 
şi de clasicii marxismului (K. Marx, V. Lenin), iar dova-
da cea mai evidentă e limba română pe care o vorbesc 
basarabenii. Creştinismul, propovăduit încă din secolul I  
la Dunărea de Jos de Sfântul Apostol Andrei şi ucenicii 
săi, s-a răspândit treptat în secolul II-IV pe întreg spaţiul 
carpato-danubiano-pontic, devenind un focar esenţial în 
procesul de formare a poporului român. În secolelel IV-
XIV pe pământul românesc dintre Prut şi Nistru s-a dez-
voltat o înfloritoare viaţă creştină, cu comunităţi, preoţi 
şi episcopi ortodocşi, sub jurisdicţia patriarhiei de Con-
stantinopol. Mitropolia Principatului Moldovei a fost 
întemeiată în septembrie 1401, iar primul mitropolit al 
ei a fost Iosif Muşat cu reşedinţa la Suceava. Mitropolia 
avea teritoriul până la Nistru, unde Ştefan cel Mare îşi 
va zidi cetăţile, şi a fost recunoscută tot atunci de că-
tre Patriarhia Ecumenică potrivit normelor canonice ale 
vremii. Patriarhul care a dat Tomisul de recunoaştere se 
numea Matei. 

Începând cu anul 1403, în cuprinsul Mitropoliei 
Moldovei se înfiinţează şi episcopia: mai întâi o epi-
scopie la Rădăuţi, care avea sub jurisdicţie şi Hotinul 
din Basarabia, iar în 1598 se înfiinţează Episcopia de 
Huşi, care avea jurisdicţie şi asupra ţinuturilor din stân-
ga Prutului: Cahul, Tighina, Lăpuşna, Orhei, Soroca şi 
40 de sate româneşti din interfluviul Nistru-Bug. Le-a 
avut sub jurisdicţie până în 1812, când turcii au cedat 
Basarabia ruşilor. Ce reiese din cele de mai sus? Că 
Basarabia ca parte integrantă a Moldovei a fost dintot-

deauna sub jurisdicţie românească.
Calvarul bisericii Basarabiei începe odată, cu ocu-

paţiile ruseşti şi apoi sovietice. În anii 1787-1792 ar-
mata rusă, înaintând spre Balcani ocupă Principatele 
Române. În 1788 se stinge din viaţă mitropolitul Leon 
Gheucă, Patriarhul Constantinopolului porunceşte că 
se procedeze la alegerea unui nou mitropolit, însă ruşii 
nu respectă jurisdicţia Patriarhiei Ecumenice şi numeş-
te Exarh al Moldo-Vlahiei pe episcopul rus Ambrozie 
Serebreanikov. În 1992 comandantul suprem al arma-
tei ruseşti de ocupaţie, generalul Cihoschi la comanda 
Ecaterinei II îl numeşte pe Gavriil Bănulescu-Bodoni 
mitropolit al Moldo-Vlahiei, fără să fie ales, fără con-
sultare cu Constantinopolul. Mitropolitul Bodoni, fiind 
un mare exarh şi cărturar, a fost un personaj contro-
versat, adoptat de ruşii în care el avea încredere că vor 
salva creştinismul de otomani, el a fost instrumentul 
Puterii şi al Sinodului rus. Numirea sa a fost un abuz 
canonic al armatei ruseşti, din care cauză Patriarhul 
Ecumenic protestează vehement şi îl cateriseşte (afu-
riseşte) pe Bodoni, el fiind chemat la Constantinopol. 
Cu aceasta se părea că episodul Bodoni, pion important 
în mâinile ruşilor, s-a terminat. Dar n-a fost să fie aşa. 
În 1806 se declanşează un nou război ruso-turc. Ruşii 
ocupă din nou Principatele Române. În 1807 Kutuzov 
proclamă alipirea Ţărilor Române la Rusia. Şi din nou 
ruşii îşi amintesc de Bodoni. Prin ordin imperial, el e 
numit încă o dată exarh al Moldovei şi Valahiei. I se or-
donă să nu mai asculte de sinodul din Constantinopol, 
ci de cel al Bisericii Ruse. La 16 mai 1912 se încheie 
Pacea de la Bucureşti între ruşi şi turci. Ruşii se re-
trag din Principatele Române, dar obţin o jumătate din 
Moldova, partea dintre Prut şi Nistru pe care o numesc 
Basarabia. În 1913 Sinodul Bisericii Ruse hotărăşte 
înfiinţarea unei eparhii la Chişinău sub conducerea 
lui Bodoni cuprinzând teritoriul dintre Prut şi Nistru 
cucerit de armatele ruseşti. Este sfâşiat astfel teritoriul 
jurisdicţional al Mitropoliei Moldovei înfiinţat cu patru 
secole mai înainte şi al Episcopiei Huşilor. Aşadar, se 
procedează la abuz după abuz, prin încălcarea şi igno-
rarea autorităţii canonice şi a Constantinopolului, şi a 
Mitropoliei Moldovei cu sediul la Iaşi, care avea sub 
jurisdicţie Moldova dintre Prut şi Nistru.

După Bodoni, care moare în 1821, la cârma epar-
hiei Basarabiei au urmat 12 episcopi ruşi care ne-au 
ignorat şi ne-au dispreţuit limba, nefiind aleşi canonic, 
ci numiţi de Sinodul Rus cu misiunea nu de a-i îndu-
hovnici, ci de a-i deznaţionaliza pe basarabeni. Toate 
slujbele şi ritualurile se făceau în limba rusă, astfel ba-
sarabenii mai bine de o sută de ani au fost lipsiţi în 
biserică de comunicarea cu Dumnezeu. Această po-
litică de rusificare acerbă a stârnit o serie de revolte 

în rândurile preoţimii autohtone. La 19 aprilie 1917 
Congresul extraordinar al clerului basarabean, ţinut la 
Chişinău, a cerut dreptul de autonomie pentru Biserica 
din Basarabia în baza căreia să se înfiinţeze o Mitropo-
lie românească basarabeană cu mitropolit şi episcopi 
aleşi de congresul eparhial, iar limba de oficiere să fie 
cea română. Acest deziderat a putut fi realizat numai 
după 27 martie 1918, când Sfatul Ţării a decis Unirea. 
Au urmat mai apoi şi alte întruniri, inclusiv congrese 
ecleziastice, până când în 1928 de facto şi de iure a fost 
întemeiată Mitropolia Basarabiei. 

Dar a urmat un nou calvar pentru Basarabia. Prin 
Pactul Molotov-Ribbentrop Basarabia a încăput din 
nou pe mâna ruşilor bolşevici. Imediat ce Basarabia a 
fost ocupată la 28 iunie 1940, sinodul Moscovit a nu-
mit la Chişinău un episcop rus, degradând Mitropolia 
Basarabiei până la rang de episcopie. În 1941-1944 
pământul Basarabiei revine la sânul României, iar Mi-
tropolia Basarabiei este reactivată. În 1944 armatele 
sovietice anexează iarăşi Basarabia şi Mitropolia îşi 
încetează activitatea. A urmat o nouă ocupaţie biseri-
cească operată simultan de sinodul rus, care devenise 
sinodul teritoriilor URSS. Cu ce drept canonic? Cu ni-
ciunul. Afară de dreptul forţei şi de profitarea de ocu-
paţie politică.

În 1992, după ce dispare URSS, după ce Basarabia 
îşi proclamă independenţa, patriarhia Moscovei cu aju-
torul cozilor de topor bisericeşti locale se întemeiază 
Mitropolia Chişinăului şi întregii Moldove (Basarabii) 
sub jurisdicţie rusească. 

Din cele spuse până acum, un lucru este limpede: 
pentru oricine în Basarabia Sinodul Bisericii Ruse a 
exercitat întotdeauna o jurisdicţie bisericească necano-
nică. Pretenţiile de a-şi menţine şi acum această juris-
dicţie nu pot fi justificate prin nimic URSS de mult a 
dispărut. Pretenţiile obraznice ale ruşilor denotă supra-
vieţuirea la ei a unor mentalităţi imperialiste şi a unor 
apucături de ocupanţi, care nu se pot consola cu pier-
derile suferite, şi continuă să ne calce în picioare cu 
acelaşi cinism care durează mai mult de două secole.

În final apar probleme de discuţie şi întrebări. Patri-
arhul rus vine într-o vizită nu doar geospirituală, dar şi 
politică. Activitatea patriarhului Kirill în spaţiul post-
sovietic este subordonată obiectivelor politice. 

Prin Biserica Rusă Kremlinul promovează politica 
tradiţională a Rusiei de expansiune şi control asupra 
unor teritorii şi ţări străine. Apropo, Patriarhia Mos-
covei a recunoscut şi a susţinut moral regimurile din 
Transnistria, Abhazia, Osetia de Sud. Tot această Pa-
triarhie i-a blagoslovit pe cazacii ucigaşi care în 1992 
şi-au pătat mâinile cu sângele copiilor noştri. 

Însă pe Dodon aceasta nu-l interesează. Acest na-

poleonaş de pe Bâc şi „mare credincios” a câştigat 
alegerile prezidenţiale în mare parte cu ajutorul popi-
mii proruse şi speră să repete succesul tot cu ajutorul 
lor la alegerile parlamentare, ca mai apoi să devină un 
mic Putin, care să conducă poporul cu ceasul pe mâna 
dreaptă. În acest sens patriarhul rus vine să-i întărească 
poziţiile lui Dodon în ajunul alegerilor parlamentare, 
să întărească Mitropolia Moldovei condusă de mitro-
politul prorus Vladimir. Milogeala lui Dodon în faţa 
prelatului rus este lipsită de demnitate. Asta pe de o 
parte. Pe de altă parte, intelectualii noştri şi societatea 
civilă tac mâlc. Elita intelectuală care se adună în fie-
care duminică la Catedrala Sfânta Teodora de la Sihla 
nu concepe dezastrul bisericesc şi spiritual instaurat în 
Basarabia. Asistăm şi la o tăcere înverşunată a Patri-
arhiei Române. Mulţi enoriaşi se întreabă: de ce după 
reactivarea Mitropoliei Basarabiei în 1992 niciun pa-
triarh de la Bucureşti nu a vizitat Basarabia? Sfântul 
Sinod al BOR nu a recunoscut niciodată ingerinţa ru-
sească în spaţiul canonic românesc, inclusiv Basarabia. 
De ce atunci nici Patriarhia Română, nici Mitropolia 
Moldovei şi Bucovinei (de peste Prut) nu au reacţionat 
în trecut şi nu reacţionează nici în prezent la preconi-
zata vizită a lui Kirill la Chişinău. De ce în faţa expan-
siunii lumii ortodoxe ruseşti Mitropolia Basarabiei a 
rămas singură, fără aliaţi?

Poporul român este un popor credincios, care nu 
încetează să creadă în unitatea de neam, iar Patriarhia 
Română are datoria în faţa lui Dumnezeu şi a istoriei 
să-şi apere şi fortifice spaţiul său canonic şi spiritual 
atribut important în realizarea întregirii Ţării.

Ion CIUTAC, 
dr. hab. în medicină

Kremlinezul-
Dodon avea un 
singur stăpân – pe 
ţarul Putin, pe ca-
re-l vizita în fie-
care lună, uneori 
şi de două ori pe 
lună. Acum mai 
are un stăpân – pe 

sultanul Recep Erdogan. Și aşa nu-l 
prea vedeam acasă veşnic plecat la 
Moscova sau aflat în concedii (a avut 
omul anul trecut vreo şapte!). Acum 
va trebui să se împartă între Moscova 
şi Ankara. Doar peste două săptămâni 
va pleca la Istanbul (aşa cum plecau 
altădată domnii fanarioţi) să „deschidă 
cel mai mare aeroport din lume”. Fără 
el rămâne aeroportul nedeschis! Cu 
acceptul lui Putin, Dodon a deschis în 
calendarul său o nouă destinaţie prefe-
renţială – Ankara (Istanbul).

După modul cum a fost primit la 
Chişinău şi Comrat se pare că Erdogan 
este satisfăcut de slugă. De menţionat 
că în perioada când Republica Moldo-
va era o poveste de succes Chişinăul a 
fost vizitat de granzii Europei: cance-
larul Germaniei Angela Merkel, preşe-
dintele Consiliului European Donald 
Tusk, preşedintele Comisiei Europe-
ne, José Manuel Baroso, de alte mari 
personalităţi ale lumii. Vizita preşe-
dintelui turc Recept Erdogan le-a în-
trecut pe toate la capitolul de protocol. 
A fost primit ca un rege, plimblat prin 
or. Chişinău aproape pustiu. Poliţiştii 
au fost puşi să stea cu spatele la stradă 
pe tot traseul. În cortegiul prezidenţial 
erau două maşini prezidenţiale absolut 
identice aduse din Turcia, în una dintre 
care aflându-se preşedintele Erdogan. 
Pentru a se deplasa la Comrat a adus 
din Turcia două elicoptere. Am obser-
vat momente când maşina preşedinte-
lui era escortată de un grup de bodygu-
arzi care alergau alături de maşină ca 
şi în cazul dictatorului Coreii de Nord. 
„Am văzut că în Chişinău străzile erau 

pustii. În Comrat a vorbit chiar şi cu 
găgăuzii. Erdogan a plecat mulţumit 
că Comratul este mai populat decât 
Chişinăul…”, scrie cineva pe reţelele 
de socializare. La Comrat Dodon şi-a 
ţinut discursul în limba rusă. Chiar şi 
cel al băşcăniţei I. Vlah a fost ţinut nu 
în limba lui Erdogan, ci în limba rusă. 
Autorităţile de la Chişinău le-au creat 
toate condiţiile găgăuzilor să-şi înveţe 
limba, să poată vorbi cu sultanul lor 
în limba găgăuză-turcă: le-a deschis o 
universitate ca să înveţe în limba gă-
găuză, iar ei insistă să rămână rusofili, 
preferând limbii materne limba rusă. 
În şcoli predarea se face, de asemenea, 
doar în limba rusă. 

Primirea la palatul prezidenţial a 
fost una fastuoasă, regească. Discursul 
lui Dodon a fost unul pe potrivă. I-a 
mulţumit pentru „ajutorul” acordat 
la restaurarea palatului prezidenţial 
distrus în urma „tentativei de lovitură 
de stat”, menţionând că „…şi dumnea-
voastră aţi trecut printr-o tentativă de 
lovitură de stat”. L-a încredinţat pe 
„prietenul său” Erdogan că va face to-
tul pentru „poporul găgăuz” (corigent 
la capitolul de istorie de unde să ştie 
Dodon că găgăuzii aduşi în sudul Ba-
sarabiei de Rusia ţaristă la începutul 
sec. al. XIX-lea nu pot fi numiţi po-
por, ci doar grup etnic, ca şi grupurile 
etnice rus, bulgar, ucrainean – n.n.), 
care este „o garanţie suplimentară a 
statalităţii”. La rândul său Receps Er-
dogan a declarat că a ajutat şi va ajuta 
în continuare Republica Moldova (de 
menţionat că atunci când SUA, di-
verse ţări din UE, inclusiv România 
şi alte state, ajută dezinteresat Repu-
blica Moldova cu maşini de pompieri 
performante, ambulanţe, microbuze 
pentru şcoli ş.a., Turcia ne ajută şi 
ea cu maşini performante (cu greu-
tatea de 40 de tone!) de luptă contra 
manifestanţilor – adevărate tancuri!). 
Preşedintele Recept Erdogan susţine, 
de asemenea, modificările propuse în 

legislaţia moldovenească „privitoare 
la Găgăizia”. Aceste modificări con-
ţin probabil condiţia că „în cazul unirii 
Republicii Moldova cu România Gă-
găuzia va avea dreptul să se unească 
cu Turcia”. Pe semne că declaraţiile 
lui Dodon precum că găgăuzii sunt 
„cei mai mari patrioţi ai Moldovei” 
i-au făcut plăcere lui Erdogan. Câţiva 
ani în urmă se vorbea despre decizia 
autorităţilor româneşti de a construi 
în Bucureşti cea mai înaltă moschee 
din Europa. Nu m-aş mira deloc dacă 
Dodon ar face o declaraţie similară. 
Acum el este dator la doi stăpâni: ţaru-
lui Putin şi sultanului Erdogan. Și Ru-
sia din ceea ce investeşte în Republica 
Moldova practic totul este orientat în 
autonomia găgăuză. Astfel, răsfăţaţii 
găgăuzi sug de la mai multe vaci: Ru-
sia, Turcia, Uniunea Europeană, SUA 
şi chiar România.

Plahotniuc s-a căpătuit şi el cu ceva 
din această afacere. A primit 43 de mi-
lioane de euro pentru realizarea proiec-
tului său grandios „Chişinău-Arena”. 
Construcţia Complexului a fost lansată 
pe 14 octombrie. Antreprenorul Selim 
Bora! a declarat că complexul va fi dat 
în exploatare peste 12 luni. Aceasta este 
plata pentru „profesorii terorişti turci” 
extrădaţi şi pentru libertate de acţiuni 
în Găgăuzia. Faptul că nici Dodon, dar 
nici Plahotniuc pe parcursul celor două 
zile de vizită a preşedintelui turc R. Er-
dogan nu au amintit despre profesorii 
turci expulzaţi vorbeşte clar că aceasta 
a fost o acţiune concertată. În alt limbaj 
se poate vorbi despre un trafic de fiinţe 
umane la nivel de stat: eu ţi-i extrădez 
pe adversarii tăi politici, iar tu îmi re-
pari palatul şi îmi construieşti comple-
xul sportiv.

Se pare că acţiunile turcilor şi ruşi-
lor în această regiune de interes major 
sunt oarecum concertate. Se repetă o 
situaţie aproape similară cu cea de la 
începutul sec. XIX. În Basarabia re-
vin cele două imperii: turc şi rusesc 
(care nici nu a plecat de aici). De astă 
dată, ca aliaţi. Atunci Turcia, neavând 
niciun drept legal, a „vândut” Basa-
rabia ruşilor. Acum se pare că are loc 
un proces invers: Rusia vinde turci-
lor „Găgăuzia”, care nu-i aparţine. 
Mai mulţi analişti politici probabil au 
dreptate atunci când spun că Rusia a 
pierdut interesul pentru Basarabia. 
„Pentru Rusia Moldova nu mai este 
interesantă. Rusia nu vede în Republi-
ca Moldova nici un partener strategic, 
nici unul economic”, declara deunăzi 
într-o emisiune televizată fostul am-
basador al Republicii Belarus în R. 
Moldova Valeri Poia, cetăţean al Ru-
siei, Belarusului şi Republicii Moldo-
va. Într-adevăr, după acapararea Cri-

meei, şi pe cale de a acapara şi estul 
Ucrainei, priorităţile pentru Rusia s-au 
schimbat. Ucraina este problema de 
bază a Rusiei, în special, după declan-
şarea acestui război al bisericilor ruse 
şi ucrainene. Prin Crimeea Rusia ţine 
sub control o bună parte din bazinul 
Mării Negre. 

Dar în situaţia ei de izolare inter-
naţională practic totală Rusia încearcă 
să adune aliaţi serioşi în acest bazin 
de interes major pentru ea. Turcia este 
unul dintre ei pe fundalul răcirii rela-
ţiilor sale cu Uniunea Europeană şi 
NATO. Prin această alianţă ruso-turcă 
Marea Neagră ar deveni din nou un lac 
intern ruso-turc.

Conform opiniilor mai multor 
analişti politici şi politicieni, prin 
acest act antidemocratic binomul 
„Plahotniuc+Dodon” a aruncat acest 
colţ de ţară cu vreo 30 de ani înapoi. 
Nu cred că cineva mai pune la îndoială 
existenţa alianţei între cei doi. „PSRM 
este filiala PDM… Dodon este un po-
litician foarte slab, nu hotărăşte nimic 
de unul singur”, spunea Valeri Poia. 
„Dacă prostul tace, deja nu e prost”, a 
spus V. Poia în aceeaşi emisiune cu re-
ferinţă la Dodon, care nu tace şi îndru-
gă verzi şi uscate, referindu-se la ultima 
lui declaraţie deochiată de a organiza 
soborul reprezentanţilor bisericilor or-
todoxe în R. Moldova. „Dodon nu cu-
noaşte constituţia unde scrie negru pe 
alb că biserica este separată de stat” 
declară Valeri Poia. Se pare că vlădica 
întregii Moldove se pretinde a fi socia-
listul Dodon, nu Vladimir. El stabileşte 
unde să-şi ţină reprezentanţii bisericilor 
din regiune soborul, cine să aducă focul 
haric de Paste. Ca un pionier adevă-
rat, Dodon a sărit în ajutorul Bisericii 
Ruse, aflate acum în conflict cu Bise-
rica Ucraineană şi pe cale de a o pierde 
pentru totdeauna. De fapt, Rusia pierde 
biserica-mamă, luând în considerare că 
creştinarea slavilor de răsărit a început 
la Kiev în sec. al X-lea.

Și ultima declaraţie a lui Dodon 
de a participa la următoarele alegeri 
parlamentare pe lista PSRM face 
parte din acelaşi nihilism (să fie la 
mijloc doar nihilism?) politic. Pen-
tru acest intrus legile nu contează. 
Există ordinul ţarului (iar ordinul 
nu se discută!) de a prelua întreaga 
putere în stat, şi el face totul pentru 
aceasta. Scopul scuză mijloacele.

Ce mai contează că, conform de-
claraţiei lui V. Poia„ Moldova a deve-
nit o minge geopolitică, în care lovesc 
Rusia, Turcia, UE şi SUA”. 

Răbdăm matrapazlâcurile aces-
tei cozi de topor fiindcă suntem 
slabi!

Valeriu DULGHERU

Pretind la titlul de cel mai crud critic al lui Igor 
Dodon în revista noastră. Într-un stil satiric şi bat-
jocoritor, l-am transformat într-un gen de prieten 
subaltern, cu poruncă să nu iasă din cuvântul meu. 
N-am bănuit că va veni o zi când o să-i sar în apă-
rare. Am menţionat în repetate rânduri că îmi dis-
plac minciunile, chiar fiind acestea emise în rol de 
supoziţii.

 I s-a întâmplat lui Dodon un accident de au-
tomobil, având alături şi câţiva membri ai familiei 
sale. Toţi au scăpat cu viaţă. În veacul nostru, orici-
ne poate trece prin multiple şi imprevizibile nenoro-
ciri rutiere. Deştept să fii ori prost – securitatea nu-ţi 
este garantată.

 Aflu cu stupoare de la un canal de televiziune, 
oponent şi peste măsură de băţos, că... Dodon nu s-a 
aflat în limuzină când s-a produs ciocnirea cu o altă 
maşină. Am rămas stupefiat: sunt un prost fără pere-
che! Şi mai incomod m-am simţit când am citit ace-
eaşi informaţie infiltrată într-un articol din revista 
noastră. Cât de naiv sunt! mi-am zis. Nu mi-a trecut 
prin minte că Dodon a mimat accidentul, trântindu-
se apoi intenţionat cu capul de pereţi, alegându-se 
cu două vânătăi: una sub un ochi şi a doua pe frunte. 
În realitate, ce s-a întâmplat? Unii autori de artico-
le suferă de o boală incurabilă. Ştiinţific formulată: 
izbeală în gândire.Popular vorbind: calcă prin stră-
chini. Dodon, totuşi, a suportat un accident.

 În alt material, un autor, elogiindu-l pe unul de-
al nostru că a învăţat excelent în şcoală şi la univer-
sitate, îl compară, ca exemplu negativ, cu Dodon, 
care nu se ştie... ce note primea. M-a răpus neserio-
zitatea autorului. N-a avut timp să se ducă la univer-
sitatea cu pricina şi să verifice paginile din dosarul 
lui Dodon? Dacă accesul îi era interzis, trebuia să 
consulte opiniile profesorilor care i-au predat. Unii 
dintre ei mai lucrează şi acum. La urma urmei, era 
cazul să mă întrebe pe mine. Fără a cunoaşte vreo 
informaţie concretă referitoare la studiile lui Do-
don, sunt sigur că el călătorea prin sesiuni cu note 
bune şi foarte bune.

 Deşi în segmentul politicului, cunoştinţele 
obţinute la universitate sunt lipsite de orice priză. 
Contează calităţile native ale creierului. În plus, 
m-am convins că indivizii cu diplome cumpărate 
se descurcă mai uşor în viaţă. Cad de acord: o fi 
mulţi deputaţi în parlament care s-au învrednicit 
odinioară cu diplome de merit. Primul îmi vine în 
minte Marian Lupu. Ce a reuşit dânsul? A desca-
lificat sintagma principii şi valori, transformând-o 
într-o satiră cu umor în întreaga societate. Instabi-
litatea în viziuni politice i-a asigurat porecla Răz-
gândilă. În plus, va pleca în istoria locală, îmbro-
bodit cu calificativul comunistului Voronin: Doi 
metri de bulbuci. Atât?

 Televiziunile inamice îl prezintă pe Dodon în 
pielea unei muieri grăsane şi frivole. Regret că nu 
posed şi eu vreun canal de televiziune. Faţa lui pli-
nuţă şi ochii un pic bulbucaţi amintesc de un cotei 
din rasa buldogilor cu un singur stăpân: preşedin-
tele rus Vladimir Putin. O face pe şmecherul acest 
Dodon. În vorbe pledează ipocrit pentru o politi-
că echilibrată între Vest şi Est. În faptă, una-două, 
zboară doar la Est, pe deasupra Ucrainei, aterizând 
la Moscova.

 Amintindu-mi de fizionomia lui Dodon, văd 
de fiecare dată umbra lui Vlad Ţepeş cu o ţeapă 

în mână. Graţie acestui 
detaliu, am parcurs încă 
o dată textele istorice 
selectate despre Ţepeş şi 
evenimentele paranorma-
le legate de numele său. 
Am ajuns la concluzia 
că domnitorul Ţării Ro-
mâneşti se adevereşte cel 
mai aprig luptător împo-
triva corupţiei în istoria 
românilor. A utilizat arma 
specifică epocii sale din secolul al XV-lea. Şi a re-
uşit. Păcat: cei de după el nu i-au urmat exemplul. 
Altfel, Dodon-trădătorul nu se năştea. Şi atâţia alţi 
netrebnici naţionali nu ar fi văzut lumina zilei.

Dodon conţine cinci litere în nume. Mărite de 
zece ori, căpătăm, cu aproximaţie, cifra de cinci-
zeci... de procente. Cam atâţia tolomaci avem (voi 
îi mângâiaţi pe burtică şi le ziceţi cu blândeţe – ră-
tăciţi). Foarte mulţi. Mai mulţi decât la toţi vecinii 
luaţi la un loc. Tolomacii se nasc inculţi, niciodată 
nu citesc. Ei nici ştirile de la televizor nu le pri-
vesc. Dacă se uită la ele – nu le înţeleg. Evident, 
avem puţini deştepţi, dar şi ei au încetat de mult să 
mai umble după cunoştinţe profunde.

Examinaţi cu atenţie feţele participanţilor la 
ultimul miting şi ascultaţi, dacă rezistaţi, mesaje-
le lor verbale. Ai jura că turma asta de prostălani 
nicicând n-a învăţat la şcoală, iar acei din şcolile 
contemporane, în genere, nu ar exista. Eu îi pri-
vesc şi îi ascult doar în solitudine. În compania 
unor alolingvi fiind, mă duc, trântind uşa după 
mine, crăpându-mi obrazul de ruşine.

 Interpreta Sofia Rotaru cântă pentru Renato 
Usatâi la Bălţi. Anastasia Lazariuc a cântat pen-
tru Ilan Şor la... Veneţia. Respectiva de la urmă se 
adevereşte o totală repetentă nu numai la capitolul 
moralitate, ci şi conştiinţă naţională. Pentru o atare 
ispravă, Bucureştiul, dacă ar fi un om cu demni-
tate, ar declara-o persona non grata pe teritoriul 
ţării. Budapesta şi Kievul, în mod sigur, anume aşa 
ar fi procedat.

Reunirea noastră... începe din mărunţişuri. 
Dacă acestea lipsesc, Reunirea va întârzia mereu. 
Şi în prezent ea arată aidoma unui proces întârziat. 
Mă vârcolesc, îmi caut un azil în secolele apuse. 
Dau cu ochii de Vlad Dracul. Vrei să le tragi în 
ţeapă pe interprete? – Cu plăcere, Măria Ta! – Nu-
ţi pare rău? – Nicicând! Măria Ta a luptat cu hoţii, 
eu – cu trădătorii. Mă uit la Dodon. Tremurând 
de frică, el s-a răsturnat intrând cu fundul drept 
în ţeapă. M-am simţit relaxat. Păşesc înapoi, ur-
când treptele celor cinci secole, de unde am pornit 
adineauri, şi mă trezesc în ziua de... 25 octombrie 
2018.

 Descoperire macabră! Ca şi cum m-am trezit 
dintr-un vis frumos nimerind simultan într-un clo-
set. Nicio schimbare în realitate! Protagoniştii mei 
îşi fac de cap ca în trecut. Bucureştiul, ca întot-
deauna, se preface surd şi orb. Trist îmi este vii-
torul. Mi-e teamă că voi ajunge cel din urmă tolo-
mac. Şi alolingvii, în sfârşit, vor răsufla uşuraţi. Ba 
vor şi triumfa – Ultimul rebel a devenit tolomacul 
nostru. Salut!

Iulius POPA
(ppiulius@yahoo.com)

TOROMACUL DE LA URMĂ

EU SUNT O SCULPTURĂ...

Eu sunt o sculptură din fum secular, 
Dăltuită de mine, cu suflet, cu har, 
Din fum de ţigară, din fum de grătar, 
Din al cârciumii fum, cu-n bătrân lăutar.

Fum de-un ultim sărut şi-un ultim pahar, 
Cu miros de tămâie din sfântul altar. 
Fum de ceară topită viaţa-ntreagă bocită, 
Pe ultimul drum în picioare strivită.

Din fumul de rugul pornit de soldaţi 
În nopţile negre, de frig capturaţi, 
De rugul cel stins cu lacrimi de mamă, 
Rămasă străină, rămasă orfană.

Fum de toamnă târzie din sate pustii, 
Unde frunzele palide ard încă vii, 
Fum din casa aprinsă de vecinul-tâlhar, 
Fum de focuri de armă ce se-aud la hotar.

Sunt sculptura din fumul, şi dulce, şi-amar, 
Azi mă vezi, mă respiri, iară mâine dispar. 
Doar eterna memorie – infinitul astral, 
Îmi păstreaz-al meu suflet – al părinţilor dar.

Când pe cerul senin apar norii deodată, 
Unii cărunţi, alţii negri – a piatră, 
Suntem noi, cei sculptaţi în fum milenar, 
Fiecare cu-al său ne-mplinit calendar...

Ioan CALINIUC

Desen de George Petrea
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Racul ne învaţă cum să ne retragem 
atacând, înainte de a da în gropi sau în 
bară.

***
De câte ori ascult Boleroul de Ra-

vel, mă întreb: de ce n-a devenit şi Ciu-
leandra la fel de celebră?

***
Femeia e o carte; o deschizi greu, o 

citeşti o viaţă şi n-o înţelegi niciodată.
***

Atât de convingător susţine că spu-
ne numai adevărul, încât pare imposibil 
să nu mintă niciodată.

***
E galopantă pandemia numi-

tă ”prostie”; antidotul ei s-a găsit de 
mult, dar este aproape interzis de către 
cei care profită de ea.

***
Orgoliul, în limitele bunului-simţ, 

este benefic; depăşirile devin malefice.
***

N-am să merg niciodată la Carnava-
lul de la Rio, îmi ajunge Bâlciul de la 
Bucureşti.

***
Aforismul este ca o femeie frumoa-

să, inteligentă – ideală – pe care o în-
tâlneşti foarte rar şi n-o cucereşti nici-
odată.

***
Omul, cu mintea sa iscoditoare, 

poate metamorfoza adierile unui zefir 
în devastatoare tornade.

***
„Somnul raţiunii naşte monştri”, 

dar veghea prermanentă şi perversă a 
unei anumite raţiuni înghite progresiv 
naţiunile, ca un rechin.

***
Unui bătrân, cu cât îi spune lumea 

că e necopt, cu atât el se simte mai tâ-
năr.

***
Între vis şi realitate există o magis-

trală mereu proiectată, dar încă necon-
struită.

***
Alfabetul dragostei se învaţă la uni-

versitatea de la sânul mamei.

***
E mai urâtă, mai dizgraţioasă şi de 

neacceptat mizeria care nu se vede de-
cât cu ochii minţiişi ai sufletului.

***
Dintr-o dragoste pătimaşă, oarbă, se 

poate naşte cea mai cruntă şi distrugă-
toare ură, doreşte să devină clown.

***
Inima unei statui bate în orice pia-

tră, când sculptorul este un Pygmalion.
***

Inteligenţa delfinului învinge forţa 
rechinului.

***
E o mare personalitate, un savant în 

domeniul său, dar de-abia i se observă 
caracterul cu microscopul electronic.

***
Artiştii de geniu sunt creatorii ma-

rilor monumente ale Culturii, artiştii 
obişnuiţi cară mortarul şi cărămizile.

***
Folclorul este marea universitate de 

înţelepciune a unui popor.
***

Dezbinarea la români a devenit un 
simbol naţional.

***
Drogul puterii este cel mai devasta-

tor halucinogen.
***

Astăzi a ajuns în trend şi morala se-
cond-hand.

***
Are un suflet de mare poet, doar 

muzele îi mai joacă feste.
***

Serbăm Centenarul Marii Uniri, dar 
pentru Reîntregire aşteptăm Bi-Cente-
narul?

***
Cuvântul poate fi un porumbel sau 

o dinamită.

Succesul poate face dintr-un talent 
cât un munte un abis înfricoşător.

Dorel VIDRAŞCU, 
menţiune şi Premiul 

revistei Literatura şi arta

Substantivul aforism are mai mul-
te definiţii, dar toate tălmăcesc aceeaşi 
noţiune şi stare, cuget sau gând, redând 
expresiei o formă scurtă, ca omul să-şi 
expună gândul într-un stil sobru şi la-
conic, uneori prin două trei cuvinte, 
alteori printr-o singură frază. Se ştie 
că un cuvânt, o frază, o expresie înţe-
leaptă îi poate schimba modul de viaţă 
omului,mai mult, îl poate scoate din de-
presie şi vindeca boala. Cu cuvântul poţi 
alina omul şi tot cu el îl poţi distruge, 
totul depinde de conţinutul lui şi de for-
ma de expresie a sa. Strămoşii noştri nu 
ştiau de televizor sau radio, de calculator 
sau tabletă, de telefon mobil şi internet, 
ei ştiau de clacă şi şezători, unde se adu-
nau ca să ridice o casă ca mai apoi să 
se odihnească la gura sobei, cântând şi 
ticluind vorbe înţelepte care cu timpul 
au fost transmise urmaşilor în formă de 
proverbe şi zicători, poveşti şi legende, 
cântece şi melodii populare, adevărate 
perle ale neamului nostru străbun. În lu-
mea literară şi cea filosofică aceste ex-
presii înţelepte sunt definite prin simplul 
cuvânt aforism, cuvânt redat din france-
ză aphorisme sau din latină aphorismus. 
Omul cât trăieşte cugetă şi exprimă prin 
cuvinte ceea ce gândeşte. Multe din cu-
getările lui au fost şi sunt transpuse în 
scris, ca să ajungă şi la cititor prin in-
termediul unei reviste, culegeri sau cărți 
aparte. O surpriză plăcută, aş îndrăzni să 
spun chiar eveniment istoric în lumea li-
terară şi cea filosofică, a fost organizarea 
şi desfăşurarea Primului Festival Inter-
naţional al Aforismului pentru românii 
de pretutindeni în oraşul Tecuci din Ro-

mânia sub oblăduirea scriitorului Vasile 
Ghica. Este îmbucurător faptul că printre 
laureaţii festivalului au fost nominalizaţi 
şi autori de aforisme din Basarabia Ro-
mână. Recent Fundaţia Pelin „Educaţie 
fără Frontiere Creştin-Europeană” a şi 
editat prima Antologie a Primului Fes-
tival Internaţional al Aforismului pentru 
românii de pretutindeni, antologie alcă-
tuită de scriitorul Vasile Ghica. Printre 
oaspeţii de vază al Festivalului a fost in-
vitat şi academicianul Nicolae Dabija, 
care şi-a expus unele gânduri în Antolo-
gia respectivă. În articolul său introduc-
tiv, Nicolae Dabija menţionează: ,,…Cât 
omul nu va înceta să mediteze, aforis-

mul, ca gen, va trăi. Steaua lui va răsări 
zilnic, aşa cum luceafărul îşi anunţă zil-
nic locul său de pe cer.

 Autori celebri de maxime ne-au con-
vins că acestea au putut rezuma un ro-
man într-un aforism. Sau o piesă de tea-
tru. Sau un eseu. Sau un poem. Dar şi un 
destin. O viaţă de om încăpea într-o fra-
ză. Totul depinde de darul şi harul celuia 
care o scrie sau o rosteşte.”

 În antologia Primului Festival Inter-
naţional al Aforismului pentru românii 
de pretutindeni au fost selectate şi incluse 
cele mai reuşite aforisme ale tuturor lau-
reaţilor şi premianţilor festivalului, dar şi 
a ale autorilor care au trimis la concurs 
aforisme de valoare, fiind completate şi 
cu expresii şi cugetări latine într-un capi-
tol aparte. Despre oaspeţii de vază al fes-
tivalului, Naji Naaman, Nicolae Dabija, 
Fabrizio Caramagna, Ionel Necula etc. 
vorbesc în carte Valeriu Butulescu, Theo-
dor Codreanu şi Vasile Ghica,alcătuitorul 
antologiei.

 „Nu există provincii culturale, scrie 
Nicolae Dabija în antologia festivalului. 
Pe timpul lui Costache Conachi – cel mai 
mare poet dinaintea lui Alecsandri – Tecu-
ciul fusese capitala poeziei româneşti. De 
ce n-ar fi acum capitala aforismului româ-
nesc, când are un autor de maxime celebre 
în persoana domnului Vasile Ghica?!”

Ion CUZUIOC, 
laureat al Premiului special

„Alex. Mironescu” 
al Primului Festival Internaţional 

al Aforismului

Poala cerului 
se risipea 

în adoraţia nopţii
După-amiaza posomorâtă a zilei de toamnă 

adună grupul de elevi din clasele a zecea şi a 
unsprezecea pe malul Nistrului, mai exact, pe 
maidanul viran dintre râu şi parcul public. Ceata 
gălăgioasă se întruni cu un scop bine determinat. 
Liceenii îşi puseră în gând să planteze toloaca 
satului, uitată de lume, năpădită mai ieri de mă-
răcini şi bălării, cu pomi şi arbuşti ornamentali. 
Iniţiativa tinerilor ţinea de extinderea sau, mai 
bine zis, de întregirea parcului sătesc. Primăria 
comunei şi administraţia liceului au salutat ideea 
adolescenţilor, asigurându-le din timp uneltele 
necesare – lopeţi, cazmale, căldări, butoaie cu 
apă şi, principalul, puieţii. Şefa lucrărilor, pro-
fesoara de biologie şi muncă, ba şi alţi dascăli 
aveau misiunea să supravegheze operaţiile la 
transpunerea în fapt a proiectului de amenajare 
a grădinii publice, aprobat de autorităţile locale. 
Două noi alei ale viitoarei anexe a parcului erau 
deja pavate – le pietruiseră astă-vară muncitorii 
unei societăţi de construcţie din centrul raional. 
Aşa că misiunea tinerilor ţinea doar de planta-
rea arborilor şi arbuştilor în spaţiul necultivat al 
grădinii. Conform planului dendrometric, elevii 
urmau să sădească de o parte şi de alta a poteci-
lor demarcate mai întâi tufele de trandafiri, după 
care vor amenaja rândurile de arbuştii de tuia şi 
celelalte specii de răşinoase veşnic verzi, iar în 
adânc vor amplasa puieţii de frasin, arţar, înche-
ind cu rânduri de cei mai înalţi copaci – salcâmi, 
ulmi, stejari. 

– Dragii mei, se adresă tinerilor entuziaşti 
directorul liceului, ne dăm seama că prima lu-
crare importantă ţine de săpatul gropilor. De 
aceea am să-i rog pe băieţi, bravii noştri atleţi, 
să purceadă imediat la acţiunea aceasta de înce-
put, pentru că dispunem de prea puţină zi până 
se lasă amurgul...

Copiii s-au apucat repede de treabă. Fetele 
selectau şi curăţau rămurelele în plus de pe tufe-
le şi copăceii-puieţi, pe când atleţii în nici o oră 
de vreme raportaseră deja încheierea săpatului 
de gropi pe întreaga suprafaţă – peste trei sute 
la număr. Dar, nu zăbavă, Victoriţa, monitorul 
clasei a unsprezecea, alergă într-un suflet la şefa 
lucrărilor, anunţând despre fapta nedemnă a 
unui coleg din clasa a zecea, Cornel. Acesta se 
întărâtă să astupe pe unde apuca gropile goale, 
fără copăcei. Auzind de bazaconia obraznicului, 
ceilalţi băieţi l-au ridicat pe sus pe neruşinat, for-
ţându-l să dea explicaţii în faţa completului de 
profesori-supraveghetori.

– Băiete, care-i cauza faptei tale? se interesă 
directorul şcolii.

– Întrebaţi-i pe Dănuţ şi Petrică dintr-a un-
sprezecea, care se hlizeau toată vremea că nu mă 
pricep la săpat, că abia mă mişc... Ba mă strigau 
în gura mare: „grasu”....

– Frumoasă treabă! se miră nedumerit di-
rectorul. Şi pentru asta tu ai hotărât să-i înveţi 
minte, să le dovedeşti că, atunci când trebuie, te 
mişti mai iute decât dânşii şi ai astupat gropile 
lor, nu?

– Da!... 
– Nu e unica faptă a buclucaşului nostru! El 

şi la lecţii se poartă obraznic, vorbeşte urât cu 
profesorii, le scoate porecle, în recreaţii brus-
chează fetele, dar şi pe cei din clasele mici, ră-
bufni ca din mitralieră Anişoara, colega de ban-
că a acuzatului.

Cornel scăpără nişte fulgere din privirea-i 
încruntată, apoi lăsă capul în jos, ascultând învi-
nuirile, şi bolborosi sub nas: „Nu-i adevărat!...”. 

– Copii, să nu vă faceţi griji pentru Cornel, 
băiatul nostru obraznic, continuă directorul eva-
luarea situaţiei. Dacă el nu va realiza că trebuie 
să se corijeze, viaţa îl va pedepsi negreşit.

– Noi, colegii lui Cornel, ar trebui din când 
în când să-i dăm băiatului câte o lecţie. Credem 
că e de datoria noastră să scoatem în orice îm-
prejurări adevărul la suprafaţă, numai aşa îi vom 
da pe făptaşi la brazdă, intră în discuţie vigilenta 
Victoriţa. 

– Bineînţeles, trebuie să le spunem neobrăza-
ţilor verde-n ochi despre purtările lor nedemne, 
apucă firul vorbei Dănuţ.

– Copii, un pic de atenţie! Vedeţi voi, adevă-
rul oricum nu va suferi, chiar dacă nu-l veţi apă-
ra... Şi e firesc, deoarece soarta omului le pune 
pe toate la cale! Iar adevărul adevăr rămâne, ori-
cum iese la suprafaţă...

Replicile moralizatoare ale copiilor şi pro-
fesorilor n-au durat prea mult – colectivul trecu 
îndată la treabă. În văzul tuturor liceenilor, Cor-
nel a muncit cu osârdie ca nimeni altul. Totuşi, 
picătura de regret pentru încercarea sa de a-şi 
face singur dreptate, ca un ghem de durere, îi 
sugruma sufletul...

Amurgul îndârjit al serii se îngemăna cu apa 
Nistrului şi parcul primenit cu rândurile drep-
te de arbuşti semeţi şi pomi încă firavi. Copiii, 
bucuroşi de isprava reuşită, porniră grupuri spre 
casele lor. Fetele şi băieţii forţau pasul pe dru-
mul ostenitor, iar vorbele de spirit cu râsetele lor 
zglobii se risipeau ca poala arămie a cerului în 
adoraţia nopţii. Numai Cornel, necăjit de cele 
petrecute, păşea agale pe urmele camarazilor ve-
seli, adâncit în cugetările sale răvăşite de patimi 
şi orgolii...

Andrei MOROŞANU

Antologia aforismului românilor 
de pretutindeni

Dorel Vidraşcu: – Cu ce noutate a venit a doua ediţie a Festivalu-
lui Internaţional al Aforismului de la Tecuci?

Vasile Ghica: – Ne-am racordat tematic la problematica Centenaru-
lui Marii Uniri.

D.V.: În ce a constat acest proces?
V.G.: Am propulsat pe firmamentul spiritualităţii româneşti o eroină 

a unirii de prima mărime.Este vorba despre Ecaterina Conachi Vogoride, 
pe care cei apropiaţi o alintau Cocuţa. În semn de preţuire şi de tandreţe 
chiar, vom folosi şi noi acest apelativ.

D.V.: Pentru cititorii care nu ştiu povestea vieţii ei,vă rog să le 
oferiţi câteva date esenţiale.

V.G.: A fost fiica poetului Costache Conachi.A trăit o parte a vieţii 
în conacul de la Ţigăneşti a situat la numai 3 km de Tecuci. Deci este 
de-a noastră. Tatăl ei a căsătorit-o la vârsta de 17 ani cu un principe 
grec scăpătat,desfrânat şi obedient turcilor, care l-au şi învestit în martie 
1857 în funcţia de caimacam (locţiitor de domn). După Războiul Cri-
meii, când Rusia fusese învinsă, exista o excelentă oportunitate pentru 
unirea Principatelor Române. Dar, fiindcă cele şapte puteri garante nu 
ştiau aproape nimic despre noi,au decis să se facă un test electoral, ace-
le divanuri ad-hoc, ca să se vadă dacă majoritatea populaţiei doreşte 
unirea.Vogoride şi-a luat misiunea în serios. A obstrucţionat presa uni-
onistă, a falsificat listele electorale, a influenţat numărătoarea 
voturilor şi rezultatul a ieşit negativ. Puterile garante au luat 
act şi au considerat doleanţele unioniştilor anulate definitiv. 
Diplomaţii noştri s-au agitat, dar fără succes. Cocuţa nu putea 
accepta acest eşec. Scotocind prin seiful soţului, a găsit niş-
te scrisori compromiţătoare venite de la Înalta Poartă şi de la 
Ambasada Turciei de la Londra. În unele era sfătuit cum să 
zădărnicească eforturile unioniştilor, iar în altele I se aduceau 
mulţumiri pentru succes. Totul era limpede,argumentele nu pu-
teau fi contestate. Scrisorile au fost date imediat publicităţii în 
revista „Steaua Dunării”, care apărea la Bruxelles. Europa a 
luat foc.După multe pertractări, scrutinul s-a repetat, de data 
aceasta cu succes. Cocuţa a fost deci factotum.

D.V.: Unioniştii i-au recunoscut meritele?
V.G.: Luaţi de iureşul evenimentelor, au scăpat din vedere 

acest „amănunt”.A urmat pentru Cocuţa o ingratitudine de 150 
de ani. Nicio floare pe mormânt, nicio placă memorială, nimic.

D.V.: Şi dintr-odată, s-a trezit cu bust şi cu o carte despre 
viaţa ei. Ambele, graţie eforturilor dvs.

V.G.: Bustul, doar ca iniţiativă şi perseverenţă în faţa ob-
stacolelor înălţate de antiunioniştii de astăzi.Dar fără sprijinul 
financiar al firmei Gifarm, nu se putea face nimic. S-a adăugat 

ajutorul primit din partea Fundaţiei Pelin, care a transformat, prin sculp-
torul Dan Mateescu, banii în artă. Iar Primăria s-a ocupat de amplasarea 
bustului în parc.

D.V.: Cum a decurs festivitatea de inaugurare a bustului.
V.G.: Excelent! Lume multă, cercetaşi, elevi, cadre didactice, 

pensionari şi cca 50 de scriitori, veniţi din ţară şi din afară la Festi-
valul Aforismului, care şi-a desfăşurat lucrările în după-amiaza ace-
leiaşi zile.

Am fost profund onoraţi de atenţia acordată de Academia Română. 
Dl prof. univ. Ioan Aurel Pop nu a putut veni, dar l-a delegat pe dl 
prof. univ. Emil Dinga, preşedintele Societăţii Naţionale de Filosofie 
a Economiei şi fost ministru al Integrării Europene, să ne prezinte sa-
lutul Domniei Sale. A electrizat mulţimea acad. N. Dabija, scriitor de 
renume internaţional, care a accentuat ideea că, după 1989, revenirea 
Basarabiei la patria-mamă era logică. Guvernele din România şi din 
Republica Moldova au ratat oportunitatea ivită. Nu se ştie când se va 
mai ivi o asemenea şansă. „Oricum, unirea trebuie să o înfăptuim noi,a 
spus vorbitorul. Să nu ne aşteptăm să cadă din cer, ori să ne-o trimită 
drept cadou marile puteri”. Poeţii Cristian Mocanu şi Elis Râpeanu au 
recitat poezii adecvate momentului.

D.V.: Despre cartea pe care i-aţi dedicat-o Cocuţei ce puteţi spu-

ne?
V.G.: Era necesară pentru a risipi, atât ingratitudinea generală, cât şi 

neadevărurile proferate de antiunioniştii de atunci şi de rău-voitorii de 
astăzi. Nu sunt istoric, specialiştii îmi vor găsi poate multe stângăcii, dar 
nimeni nu-mi poate contesta meritul de a fi găsit răspuns la întrebarea 
aflată pe buzele tuturor celor care, în ultimii 150 de ani,au studiat acest 
episod din istoria noastră: cine a sustras scrisorile?

Am făcut analize cronologice, pe zile,am corelat mărturiile cu date 
existente în scrisori. Toate concluziile mergeau spre Cocuţa. Şi totuşi eu 
nu am autoritatea ştiinţifică să pot combate un istoric de talia lui Paul Păl-
tânea. Dar, de multe ori, întâmplarea este capabilă să taie nodul Gordian. 
Căutând zile în şir pe internet, mi-a apărut o trimitere la Enciclopedia 
României, apărută în 1938, coordonată de Dimitrie Gusti, iar ca redac-
tori fiind, nici mai mult, nici mai puţin, decât pe: N.Iorga, C.C.Giurescu, 
Rădulescu Motru, Mircea Vulcănescu etc. Caut cu înfrigurare pagină cu 
pagină şi, minune. Găsesc textul cu pricina care sună aşa: „Ecaterina Co-
cuţa a descoperit şi a invalidat complotul”. Quod erat demonstrandum. 
Evident, cine se mai lasă sedus de o altă ipoteză se acoperă de ridicol.

D.V.: De ce credeţi că gestul Cocuţei a fost atât de important?
V.G.: Ştiu, istoricii nu prea acceptă interpretări contrafactuale de ge-

nul „ce-ar fi fost dacă”? Dar când faptele sunt de necontestat, consider că 
greşesc. Dacă eroina noastră nu şi-ar fi demascat soţul trădător de ţară, 

în mod cert în istoria noastră ar fi lipsit momentul Cuza. Şi prin 
alunecare şi Monarhia, Independenţa, Marea Unire.

D.V.: Care ar trebui să fie următorii paşi în promovarea 
imaginii Cocuţei?

V.G.: Să o ajutăm să intre în conştiinţa naţională.Numai aşa 
ne vom trezi şi noi.Putem începe cu învăţăceii cei mai mici. Dacă 
educatoarele le-ar vorbi ţâncilor, pe înţelesul lor, despre zâna 
Cocuţa,le-ar pune în piept poza, dacă s-ar fotografia cu ei în jurul 
bustului eroinei din parcul central al Tecuciului, ar posta frecvent 
pe Facebook şi pe celelalte reţele de socializare, fiica lui Conachi 
ar aduna foarte mulţi prieteni.

Începând cu 24 ianuarie 2019, Tecuciul trebuie să devină 
un pol naţional al unirii. Există însă prea multă inerţie, nepăsa-
re chiar. Îi admir pe vrânceni. Ei l-au ascultat pe bardul de la 
Mirceşti cu celebrul îndemn „Vin la Milcov cu grăbire” etc. Au 
înălţat un obelisc, o bornă şi toată protipendada naţională învârte 
aici „Hora Unirii”, la Focşani deşi singurul lor merit e că trece 
Milcovul pe lângă ei. Iar noi, cu o eroină de primă mărime,ne 
complacem în anonimat. Dacă nu schimbăm nimic,înseamnă că 
eroina este prea mare, iar noi suntem îngrozitor de mici.

Interviu realizat de Dorel VIDRAŞCU

La Tecuci, Cocuţa Conachi a fost urcată pe soclul meritat

FESTIVALUL INTERNAŢIONAL al AFORISMULUI
pentru românii de pretutindeni, Tecuci, 

ediţia a II-a, 2018

Felicitări!
Recent în oraşul Tecuci, România, s-a desfăşurat 

Festivalul Internaţional de Aforism al românilor de 
pretutindeni, ediţia a II-a. Colegii noştri, Ion Diordiev 

şi Ion Cuzuioc, au devenit Laureaţi al acestui prestigios 
Festival! 

Redacţia Săptămânalului Literatura şi arta îi felicită, 
dorindu-le noi succese literare!

Cea de-a doua ediție a Festivalului Internațional 
al Aforismului pentru românii de pretutindeni, având 
în prim-plan două personalități proeminente ale 
orașului, și nu numai, pe gânditorul aforistic Vasile 
Ghica și pe Eugen Doru Pelin, un adevărat Mecena 
pentru cultura tecuceană, a debutat în ziua de 4 oc-
tombrie cu lansarea „Cărții copiilor tecuceni”, o cu-
legere de aforisme, o promisiune a academicianului 
NajiNaaman care, asemeni unui magician, a transfor-
mat un vis himeric într-o realitate frumoasă, tipărind 
cartea în șase limbi și 3000 de exemplare.

A doua zi a avut loc dezvelirea bustului Ecateri-
nei (Cocuța) Conachi Vogoride în frumosul parc al 
curatului oraș. La orele 11 s-au adunat aici elevi, pro-
fesori, scriitori, oficialități, care au aplaudat îndelung 
discursul profesorului Vasile Ghica, al primarului 
Constantin Cătălin Hurdubae și al academicianului  
poetului Nicolae Dabija.

După acest moment extrem de emoționant prin 
care Ecaterina Conachi Vogoride (Cocuța) își ocupă 
locul binemeritat între eroii neamului românesc și 
după masa de prânz, activitățile Festivalului au conti-
nuat la Sediul Fundației Pelin.

Vasile Ghica ne-a oferit o altă surpriză – o car-
te de aforisme „Photaphorimes” în care aforismele 
sale sunt ilustrate de celebrul fotograf Bruno Toffana, 
după ideea și inițiativa fostului său elev Petru Dumi-
triu, ministru plenipotențiar la Geneva. De asemenea, 
maestru Vasile Ghica și-a lansat și cartea „Ecaterina/ 
Cocuța Conachi Vogoride (Ioana dA̕rc a României)” 
(Editura „Studis”, Iași, 2018).

Pe lângă diplomă și trofeu, fericiții câștigători au 
primit și cinci exemplare ale „Antologiei Festiva-
lului Internațional al Aforismului” (Fundația Pelin, 

Educație Fără Frontiere Creștin – Europeană, Tecuci, 
2018).

Excelentul volum cuprinde o mărturisire a aca-
demicianului NajiNaaman – „Tecuciul este în inima 
mea”, dar și aprecieri, evocări, sugestii, în prima parte , 
iar în a doua parte o „Anchetă istorico-literară”, o ade-
vărată lecție de patriotism și de literatură a academici-
anului Nicolae Dabija, precum și „Gânduri desenate” 
ale unor tinere talente și portrete de scriitori: Ionuț Ca-
ragea, Vasile Butulescu, Ionel Necula, Ghiță Nazare, 
Emil Dinga, François Vancluse, Nicolae Mareș și Va-
sile Ghica. Cartea se încheie cu aforismele premiate 
aparținând scriitorilor: Ionuț Caragea, Valeriu Butu-
lescu, Nicolae Petrescu-Redi, Mircea Oprea, Teodor 
Dume, Constantin Ardeleanu, Victor Martin, George 
Budoi, GlafirGeorge, Florin Alexandru, Gheorghe Mi-

hail, Dorel Vidrașcu, Florentina loredanaDalian, Petruș 
Andrei, George Corbu, Elis Râpeanu, DanSurducan, 
Pompiliu Comșa, David Boia, Letiția Coza, Creola 
Thénault-Băltărețu (Franța), Viorel Vintilă (U.S.A.), 
Vasile Ponea, Leliana Mihaela Rădulescu, Nicolae 
Nicoară, Darius Liber (Israel), Paula Adriana Cozian, 
Ion Dordiev (Republica Moldova), Lion Zamfirescu, 
Costel Avramescu, Cristinel Motrică, Gh. Gurău, Rusu 
Victor Emil, Stan M. Andrei și Ion Fărcășanu.

Fiind profesor de limba și literatura română în 
învățământul preuniversitar de-o viață, nu mă pot 
încă dezbăra de obiceiul de a da note, așa încât acord 
organizatorilor Festivalului Internațional al Aforis-
mului pentru românii de pretutindeni de la Tecuci, 
Ediția a II-a, 2018, diploma MAGNA CUM LAUDE.

Vivat, crescat, floreat!
Petruș Andrei, 

membru U.S.R.

Festivalul Internaţional al Aforismului pentru românii de pretutindeni
Ediţia a II-a, Tecuci, 2018
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Laura GARAVAGLIA 
(Italia)

Infinit absolut
(Georg Cantor)

Desenez o scară spre cer, 
pe care gândul urcă grăbit,
fiecare dor învins 
e o treaptă către infinit. 

Unde gândul nu mai pătrunde, 
acolo infinitul se-ascunde.

În cotidian, una câte una, 
vin tainele să le dezlege.
Infinitul e alături 
pentru cel care nu înţelege.

Teoria numerelor 
(Évaraste Galois)

Ai fost un Rimbaud al numerelor 
care vedeai în ele poezia. 
Erai flămândul care se consumă 
cum îşi consumă ceara făclia.

Te izolai de alţii în închisori, 
la Sainte-Pelagie, de exemplu,
ca un preot oficiai 
în al numerelor templu.

Cifrele te mai caută prin lume, 
să le extragi rădăcina, 
şi după ce ghilotina morţii 
ţi-a secerat lumina.

Funcţia zet
(Bernhard Riemann)

Frumuseţea unui poem o citeşti 
pe undele mării,
valurile nu fac decât să reproducă 
o parte din simfoniile zării.

Pe linia dreaptă între zero şi infinit 
cu imaginaţia ta natura se joacă mereu.
Atâtea formule scrise pe frunze 
pe care le poate descifra doar Dumnezeu.

Numerele lui Fibonacci
(Leonardo Fisano zis Fibonacci)

Cel mai temeinic pod 
între Orient şi Occident
e construit din numere.
Înţelegi puternicia matematicienilor arabi 
care l-au impresionat pe Federic al II-lea
cum ţineau podul acela pe umere. 
Perfecţiunea scoicii 
şi enigma şoimului în zbor,
descrisă superb de Pacioli, 
se reflecta în matematica lor. 

Muzica sferelor 
(Pitagora)

Tot secretul armoniei lumii 
e susul şi josul,
peste care cade barosul, 
strada care urcă muntele 
cu îndărătnicia săgeţii.
Caut, de-o viaţă, 
formula frumuseţii. 

Eureca 
(Arhimede)

Dragostea îi era ca un scut contra răului.
Trupul seducea adevărul.
Fiece curbă devine linie dreaptă
Acolo unde cubul se întâlneşte cu pătratul
Şi pământul cu cerul.
Sunt clare legile pârghiei 
cu care ai putea răsturna infinitul.
Sabia încearcă să reteze 
cercurile de pe nisip
care desemnează-n începuturi sfârşitul. 

Oraşul Poeziei
Centrul urbei e verde ca speranţa.
O sculptură de Brâncuşi 
Vorbeşte de unde a început Universul,
Cel cu stele şi cu scoruşi.
Poezia binecuvântează România.
Viaţa pulsează în tot
a multă luare-aminte. 

Craiova e un oraş 
care se-nvecinează cu cerul.
Poezia nu are timp pentru cuvinte. 

Indicativul prezent
Cauţi marginile universului,
ele încolţesc într-un scai,
când zenitul se reflectă de sus
în paharul de ceai,

când răspunsul îşi uită întrebarea
şi gazonul se-ngălbeneşte tăcut,
prezentul tău nu mai încape 
între viitor şi trecut.

Stelele cad
Stelele cad în pahar, 
licoarea dă
pe din afară.
Picăturile dispar 
în şoseaua murdară.

Stelele pulsează ca nişte inimi,
Saturn îşi pierde inelele,
stele vii, stele moarte, 
stelele…

Simetria nucleului
Gândurile naufragiază 
dincolo de cer.
Las visul să umple 
nemărginitul eter. 

Focului părăsit
vântul îi fură cenuşile.

Gravitaţia care ne-nlănţuie
îşi rupe cătuşele.

Vară
Mirosul de catran al barajului 
în care câinii îşi înfig dinţii.
Curcubeul verii e purtat de curenţi 
pe unde roua-şi risipeşte arginţii.

Inima nu ştie încotro s-o apuce.
Către cer sau – pe cruce.

Lumina serii pe pietre 
ca un rug în tăcere se stinge.
Ochii Sfintei Lucia în iconiță
plâng cu lacrimi de sânge.

Poezie 
Uneori, cuvintele au ochi 
şi văd altfel lumile toate. 

Cum seara descoperă 
realităţi dezacordate.

Uneori, cuvintele au aripi 
şi străbat aerul 
dintr-o zare 
în altă zare. 

Iar poezia e praful 
ce prinde strălucire
într-o rază de soare. 

Skype online
O faţă cât tot ecranul, 
o voce care umple
camere goale. 

Dureri tăcute
dăruitoare de timp,
dureri corale. 

Clandestină
Văd farul ce face 
stropii de ploaie roşii,
merg şchiopătând prin ploaie 
ca Rimbaud.

În Tijuana doar şobolanii 
pot trece dincolo 
de sârma ghimpată,
soldatul când spune
„Hei, guapa!”
Parcă-și încarcă pistolul.

În creierul meu 
cresc canioane
şi cratere simt în plămâni.

Trec.

***
În spatele sârmei ghimpate 
e tot ce am pierdut
din ce nu mai am.

Această oră e la graniţa
dintre ziuă şi noapte.

Luminile şterg contururi 
acolo unde
îmi îngăduiam să fiu eu
de când aparţin 
doar tăcerii.

În grădina morţilor
Morţii îi petrec pe cei vii 
în ziuă şi noapte.
Cercul se închide.
Cuvintele se ascund în noapte.

În pieţele mari, aglomerate, 
e-atâta singurătate.

Memoria 
Memoria, amice, e ca o amăgire, 
ca o bucată de gheaţă ce se topeşte
în apa din găleată.
Dragostea emană mirosuri 
de mare secată.

Pomul bolnav lasă cenuşă bolnavă:
Ploaia pătrunde 
prin acoperişul spart.
De la un timp numai speranţele 
şi numai amintirile
ne mai despart.

Pentru Raphael1

O funie, un cub, 
obiecte destinate
să reconstituie minunea.

Moartea nu respectă 
ficţiunea.

Cortina e trasă 
peste inimi cioplite cu dalta. 
Tăcerea din biserică 
între o rugăciune şi alta. 

Mâinile-şi caută 
sprijinul necesar.

Lacrimi şi trandafiri 
pe altar.
Plouă peste morminte, 
tot mai cuminte.

1 Raphael Schumacher a fost un tânăr actor de 
26 de ani care a murit în timpul unui spectacol 
într-un teatru din Pisa.

Faetonul morţii
Faetonul morţii se opreşte la uşă 
şi te invită să ieşi,
nu poţi refuza invitaţia, 
nu ştii doar 
ce haine să îmbraci pentru bal.
În final îmbraci ceva 
la întâmplare,
liber fiind
să-ţi visezi
trezia.

Sfârşitul
El intră-n tăcere 
ca printr-o uşă.
Timpul trecut mai şade-n noi 
ca un foc sub cenuşă. 
Nu am acumulat lucruri, 
ci numai cuvinte.
Seminţele unor evenimente 
aruncate în brazdă
vor încolţi,
că am trăit –
să ne aducem aminte. 

Alte toamne
Pe sticla ferestrei 
se reflectă pomul cu rouă,
iar pe balcon păianjenul
îşi ţese o pânză nouă.

Albastrul bolţii rănit
seamănă cu-acest anotimp obosit. 

Diagnosticul copilului
Merg pe autostradă
ca pe muchia de cuţit
a durerii, 
prin mijlocul unor câmpuri
arse de amintiri,
prin păduri de stejari
arşi de fulgere.

Memoria e ca un val 
ce se sfarmă de stânci.

Trecutul e ca o rană 
de sub bandajul prezentului. 
Tăcerea ta e ca o uşă de închisoare 
din care abia ai ieşit.

Absenţa
În aceste clipe-mi vorbeşti.
În amintirea mea 
vocea ta e blândă,
acum ea
e provocatoare de răni.

Umbra timpului 
cade pe lucruri,
pe peisajul văzut
ca prin lentilele sparte 
ale ochelarilor,
pe hainele din dulap,
pe cărţi, poezii, tablouri,
pe aparatul de radio,
pe tot ce ai fost tu.

Sau – pe tot ce mai eşti, 
când stai în faţa mea 
ca şi când te-ai afla departe-departe. 

Mamele
În memoria tinerilor morţi în timpul 

atacului de la Barcelona în august 2017

Eu vă vorbesc de departe 
cu o voce de femeie şi mamă,
pentru că doar o femeie şi-o mamă
ştiu ce înseamnă să trăieşti fără vise,
să călătoreşti în bezna durerii
şi ziuă să nu se mai facă.
Cunosc prăbuşirile interioare,
ca ale unor galerii subterane peste mineri, 
când pierzi un copil într-o zi de vară,

cea mai frumoasă dintre toate
pe care o confiscă moartea cea lacomă.
Nu bănuiam că există ceva 
care e mult mai mult decât realitatea:
ura care se instalează în inimi blajine. 

O moarte la douăzeci de ani e banală şi 
absurdă.

Fiul tău s-a dus să cultive speranţe 
şi când s-a întors 
a venit cu un alt chip. 
Dar tu ai ştiut 
că sunt oameni care ucid 
în numele lui Dumnezeu,
ca şi cum cultivă neantul.
Cotidianul e lipsit de realitate.
Întunericul umple lumea 
chiar dacă afară soarele-i sus.
Memoria ne devorează 
fără de milă. 

Respiraţia mării
Simt respiraţia mării, 
nările ei respirând 
cu albastru şi lumină,
acolo unde vântul
caută-n larguri pescarii.

Tot ce a fost va mai fi 
în amintirile false-ale timpului,
când viaţa e ca şi cum nu-i.

Curcubeul nu are nicio culoare 
când marea prinde să respire
precum un muribund.

Yusuf
Yusuf stă lângă mama lui 
culcat pe covor de nisip.
Lumina soarelui e ca o lamă 
care-i taie privirea.

Dimineaţa se aud fulgere pe cer, 
dar ploaia nu va veni,
cele o mie de albii secate
nu se vor umple cu apă.

Războiul şterge graniţele 
dintre sens şi nonsens.
Mama lui doarme strâns 
ca într-un joc ciudat,
fără să respire. 

Când noaptea cade,
i se face dor
de lucrurile sărace de-acasă. 

Yusuf nu ştie încă 
de tatăl şi fratele său,
morţi dincolo
de dunele sângerii.

Mama lui obişnuia
seara să-i spună
poveşti. 
Acum el îşi ascultă vocea,
rămasă doar ea pe pământ. 

Traducere:  
Nicolae Dabija

Grafică de Iurie BRAŞOVEANU

Iubeşti poeziile scrise de alţii în mă-
sura în care acestea ar fi putut fi scrise 
şi de tine. 

Mai cred că te poţi cunoaşte pe tine 
prin alţii şi îi poţi cunoaşte pe alţii prin 
ceea ce eşti tu. Depinde de conştiinţa că 
sinele tău, ca un cuvânt rostit în munţi, 
poate naşte ecoul. 

Când am citit pentru prima dată poe-
ziile Laurei Garavaglia, am avut impresia 
că le recunosc.

Poezii despre oameni şi natură, des-
pre pace şi război, despre dragoste şi cu-
vânt, pe care mi-ar fi plăcut, într-un anu-
mit context, să le scriu. 

Uneori, cuvintele au ochi 
şi văd altfel lumile toate.
Cum seara descoperă realităţile 
   dezacordate
Uneori, cuvintele au aripi
şi străbat aerul
dintr-o zare
în altă zare,
Iar poezia e praful 
ce prinde strălucire
într-o rază de soare.

(„Poezie”)

Pentru ea poezia are o misiune: aceea 
de a resuscita suflete. Suflete adormite, 
suflete moarte, suflete insensibile la po-

ezie, la frumos, la bunătate. 
Sufletul gândeşte şi creierul simte. 
Sufletul devine palpabil şi, uneori, se 

umple de bube. 
Ca la Arghezi, care afirmase: „Mi-e su-

fletul bolnav de râie”.
Şi atunci vin cuvintele, aşezate în şir 

de poem, să trateze.
Să purifice. 
Să-l facă pe om mai bun, mai frumos, 

mai generos.
Poeta se adresează unui interlocutor, 

care e o altă ipostază a sa, cea de confi-
dent, martor, cititor.

În poezia Laurei Garavaglia marea se 
luptă cu valurile, tăcerea – cu cuvintele: 

„Ai fost un Rimbaud al numerelor 
Care vedeai în ele poezia. 
Erai flămândul care se consumă
Cum îşi consumă ceara făclia.”

(„Teoria numerelor”)
În poezia Laurei Garavaglia marea se 

luptă cu valurile, tăcerea – cu cuvintele, şi 
întrebările – cu răspunsul.

Ea refuză metafora, ca abatere de la 
discursul firesc. 

Amintirile (memoria) pentru poetă 
sunt ficţiuni care-i apără taina: 

„Memoria, amice, e ca o amăgire,
ca o bucată de gheaţă ce se topeşte,
în apa din găleată” („Memoria”).

Aducerile-aminte îi acordă viză de 
statornicie în timp. 

Poeta vorbeşte cu poezia despre poe-
zie şi cu nimeni despre nimeni.

„Atâtea formule scrise pe frunze
pe care le poate descifra doar Dumnezeu” 

(„Funcţia zet”).

Natura este cadrul unde se desfăşoa-
ră spectacolul fiinţării, unde omul caută 
„formula frumuseţii”. 

A scrie poezie, ne sugerează această 
înnoitoare a poemului, nu înseamnă a 
rândui altfel cuvintele, ci a trăi altfel ceea 
ce vrei să spui cu ajutorul aceloraşi cu-
vinte, pe care le foloseşti zilnic la piaţă, în 
stradă, în transportul public. 

Altfel e cartea de vizită a acestei poe-
te, una dintre cele mai importante la ora 
actuală din Italia. 

Cuvintele, dă de înţeles Laura Gara-
vaglia, te pot ajuta, dar ele nu vor putea 
niciodată vorbi în locul sentimentelor, 
trăirilor sau frământărilor tale. Pentru că 
poezia e în noi, în fiecare dintre noi, poeţi 
şi cititori. 

Dacă nu ai poezia în inima ta, n-o că-
uta în afara ei, căci s-ar putea să n-o gă-
seşti niciodată.

Nicolae DABIJA

Poezia, altfel
MERIDIAN LIRIC
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La strigătul paznicului: „Ieşiţi, măi, 
din păpuşoi!”, Costică lepădă sa-

cul, cei câţiva ştiuleţi şi o rupse la fugă 
printre rândurile de păpuşoi. 

Era la început de septembrie şi hlujanii 
începură deja a se usca, iar frunzele aspre 
îl loveau peste faţă, lăsându-i zgârieturi 
adânci. Sudoarea şi lacrimile şiroiau peste 
ele, provocându-i usturături dureroase. 

Glasul paznicului se mai auzi o dată: 
– Ieşiţi, măi, din păpuşoi! 
Cămaşa băieţelului se făcuse zdrenţe, 

iar sandalele îi căzură din picioare, dar el 
nu se întoarse să le caute. Respiraţia îi de-
venea din ce în ce mai greoaie şi se înă-
buşea. Nemaiputând alerga, se opri. Mai 
că-i ieşea sufletul. Inima îi bătea cu putere, 
gata să-i sară din piept de frică şi obosea-
lă. Paznicul, călare pe cal, vedea cum se 
legănau hlujenii pe unde alerga copilul şi 
mergea pe urmele lui. 

Văzând că nu are scăpare şi nici puteri, 
Costică se opri şi începu să plângă în ho-
hote. Plânsul îl trădase şi paznicul se apro-
pie de el, călare pe calul său roib. 

– Dumnezeul mă-tii, ţâncule! Ţi-am 
zis să ieşi din păpuşoi! Şi şfichiul biciului 
lăsă o urmă vizibilă pe corpul gol al copi-
lului. Calul era atât de aproape de el, că 
mai nu-l călca cu copitele. Paznicul trase 
frâul şi mai lovi o dată peste corpul firav al 
copilului. De data aceasta şfichiul îl ajunse 
la ochiul drept. Costică simţi o durere acu-
tă şi plângând îl rugă: 

– Nu mă bate, nene, n-am să mai fur. 
Nu mă bate! 

– Dumnezeul mă-tii! înjură paznicul 
aprig. Descălecând, el înşfăcă băieţelul de 
păr. 

– Al cui eşti, ţâncule?
– Al lui Borodachi Ion. 
Paznicul scoase din buzunarul cămăşii 

un carneţel şi scrise cu creionul numele lui 
Borodachi Ion. 

– Pişco, să nu te văd, dar să-i spui lui 
tat-to să vină deseară la „pravlenie”. 

– Am să-i spun! zise Costică suspinând 
şi porni spre casă, continuând să plângă. 
Ieşi la drum, se uită în părţi şi porni încet 
spre sat. Îi ardea faţa, îl dureau rănile, în 

gât i se uscase, iar limba i se 
lipea de cerul-gurii. Ajun-
gând la cele două fântâni 
din Hârtop, îşi potoli setea. 
Îşi văzu faţa în oglinda apei 
din căldare şi mai că nu se 
recunoscu. 

Cu cămaşa ruptă, fără 
sandale, cu faţa umflată, 
cum să se ducă acasă? Dar 
nu avea încotro. 

Mergea pe cele mai dosi-
te hudiţe. Când a ajuns aca-
să, a găsit-o doar pe bunica. 
Bătrâna, când l-a văzut în ce 
hal era, începu să plângă. 

– Costică! Mititelul meu, 
ce-ai păţit? întrebă ea şi-l cu-
prinse. 

– M-a bătut paznicul!
– Doamne! exclamă bu-

nica şi-şi ridică privirile spre 
cer, făcându-şi semnul cru-
cii. 

– Pentru ce, Costică? Ce-
ai făcut?

– Am vrut să aduc câţiva 
păpuşoi la iepuri, răspunse 

Costică şi-şi privi dungile lăsate de bici. 
Îl durea ochiul care lăcrima continuu. 
Aproape că nu-l putea ţine deschis. 

Bunica scoase cămaşa de pe el şi se în-
grozi de urmele pe care le lăsase biciul pe 
corpul copilului. 

Între timp venise una din vecine şi, 
aflând ce s-a întâmplat, începu să plângă. 
Bunica îl aşeză pe Costică pe prispă, li-
niştindu-l. 

– M-a bătut cu biciul! mai rosti Costică 
suspinând. 

Îl ogradă au mai intrat câţiva vecini. 
– Trebuie să-i spunem miliţianului! se 

auzi o voce. 
– Numaidecât, căzu de acord cineva. 
În ogradă intră Vera Ivanovna, învăţă-

toarea lui Costică. 
– Costică! zise ea, dă-mi mâna şi mergi 

cu mine la sovietul sătesc. 
– Nu merg. Mă tem, zise Costică şi se 

ghemui pe prispă.
– Nu trebuie să te temi, Costică! Nu 

voi lăsa lucrurile aşa! zise Vera Ivanovna 
şi luându-l de mână, ieşi din ogradă. Toţi 
ceilalţi care se adunaseră în ogradă porni-
ră şi ei spre sovietul sătesc. Erau vreo do-
uăzeci de oameni. Drumul trecea pe lân-
gă casa popii. Ieşi şi el la drum şi, aflând 
ce se întâmplase, aderă şi el la grupul de 
oameni. Când au ajuns la sovietul sătesc, 
Vera Ivanovna, părintele Iacob şi Costi-
că intrară la preşedinte. Ceilalţi dară şi ei 
buzna în coridor. 

După ce preşedintele află ce se întâm-
plase, ridică receptorul, formă numărul şi 
rosti: 

– Alo, alo, raionul? Vă sună preşedin-
tele de la Pământeni. Trimiteţi miliţia la 
noi! S-a furat, s-a furat păpuşoi de pe lanul 
colhozului!

Vera Ivanovna începu să-i lămurească 
preşedintelui ce se întâmplase. Se implică 
şi părintele Iacov, spunând ca acesta nu-i 
furt. Costică e doar un copil. 

– Miliţia o să se „razbirească”! zise 
preşedintele şi le arătă spre uşă. 

– Ieşiţi afară!
Lumea adunată începu a striga, adre-

sându-se preşedintelui. Preşedintele mai 
telefonă o dată la raion, spunând să trimită 
un pluton de miliţieni, căci lumea s-a răs-
culat. 

Unii începură a da înapoi, dar majori-
tatea oamenilor rămaseră pe loc. Auzind 
despre ce e vorba, mătuşa Catinca, bunica 
lui Costică, îl luă de mâna şi voi să plece 
cu el acasă. 

– Nu! Nu! se răsti la ea preşedintele – 
băiatul e arestat! 

Vera Ivanovna se răsti la preşedinte, 
spunându-i că n-are dreptul să facă acest 
lucru, căci Costică e doar un copil. 

– Tu pentru asta o să răspunzi! zise 
preşedintele şi începu să umble enervat 
prin cabinet. Părintele Iacob, cu glas do-
mol şi povăţuitor, începu a-i lămuri că nu 
se poate să se comporte astfel cu un copil. 
La care preşedintele îi zise: 

– Şi tu o să răspunzi că ţii parte celora 
care fură colhozul!

Auzind ce spuse preşedintele, părintele 
Iacob îşi făcu semnul crucii. 

– Aicea nu-i biserică! Ieşi afară! Şi să 
ştii, o să rămâi fără biserică! Ce-ţi faci 
cruce? Nu vezi că pe perete stă portretul 
lui Lenin? Ştii cine-i Lenin? răcni preşe-
dintele şi mai continuă: Statul munceşte 
pentru toţi, da’ voi furaţi şi amăgiţi lumea. 
O să vedeţi! Raionul n-o să lase lucrurile 
în voia sorţii! Toţi o să răspundeţi! 

Lumea începu să se agite. 
Între timp în faţa sovietului sătesc se 

opri un camion cu trei miliţieni înarmaţi. 
Mai-marele lor coborî din cabina maşinii. 
Mulţumea îi făcu loc să treacă şi el intră în 
cabinetul preşedintelui. 

– Здравствуйте, Петр Поликарпович! 
Что случилось? (Bună ziua, Piotr Poli-
carpovici! Ce s-a întâmplat?)

– Восстание (Răscoală), răspunse pre-
şedintele grav. 

– Кто восстал? (Cine s-a răsculat?).
– Вот они! (Iată ei!), şi arătă spre mul-

ţimea agitată.
– Кто зачинщик? (Cine e iniţiatorul?)
– Поп и училка! (Popa şi învăţătoarea), 

răspunse preşedintele şi arăta spre cei doi. 

Mai-marele miliţienilor dădu ordin ce-
lorlalţi doi să intre în coridor, care îi luară 
pe Vera Ivanovna şi pe părintele Iacob sub 
escortă. Îi conduseră afară şi-i urcară în 
caroseria camionului.

– Составьте список всех! (Alcătuiţi 
listele tuturora!), porunci el preşedintelui. 

Mulţimea înconjură comisarul. Câţiva 
bărbaţi încercară să intre în vorbă cu mi-
liţianul.

– Не буду разговаривать с бандитами. 
С вами будет разговаривать закон! (N-o 
să vorbesc cu bandiţii. Cu voi va vorbi le-
gea!)

Unul dintre bărbaţi îl înşfăcă pe miliţi-
an de piept şi, scrâşnind din dinţi, îi zise: 

– Какой закон? Мы не признаем 
ваши законы. Ты у себя в России 
применяй твои законы! (Care lege? Nu 
recunoaştem legile voastre. Tu la tine în 
Rusia aplică-le.)

Miliţianul încercă să se desprindă din 
mâinile vânjoase ale bărbatului, dar nu 
reuşi. Era Ion Brumă, întors de curând 
din Siberia, unde a fost deportat în 1941 
împreună cu părinţii săi, care au rămas să 
zacă în pământul îngheţat al „eliberatori-
lor”. 

Ion era un munte de bărbat voinic cu 
pumnii cât butucul roţii de căruţă şi avea 
o putere neobişnuită. În anii de deportare 
multe a văzut şi multe a îndurat, dar nu s-a 
lăsat umilit de nimeni. Miliţienii se năpus-
tiră asupra lui şi începură a-l lovi cu patul 
armelor. El îi lua câte pe unul şi-i arunca 
ca pe nişte snopi de paie – pe unul într-o 
parte, iar pe cel de-al doilea în partea opu-
să. Mai-marele miliţienilor scoase pistolul 
şi trase un foc în aer. Ion, cu o agerime 
uluitoare pentru corpul lui, se repezi spre 
el şi-i smulse pistolul din mână. 

– Собака! (Câine ce eşti!) rosti Ion cu 
ură şi, îmbrâncindu-l, îi puse cizma pe gât 
şi trase din pistol în capul miliţianului. 

Miliţianul se zvârcoli de câteva ori şi-
şi dădu sufletul. Ceilalţi miliţienii, venin-
du-şi în fire, o porniră la fugă. 

Lucrurile luară o întorsătură destul de 
serioasă. Preşedintele sovietului sătesc se 
strecură pe furiş printre oameni cu gân-
dul să şteargă putina, dar Ion îl observă, îl 
ajunse din urmă şi-l trânti la pământ ca pe 
un şobolan. 

– De unde ai venit, măi, în satul nos-
tru? 

– De peste Nistru. 
– Tot acolo să te întorci chiar acum, 

imediat şi să nu mai revii aici în vecii ve-
cilor!

– Mă duc, mă duc, iaca mă duc chiar 
amu! şi o luă la fugă pe drumul ce ducea 
spre Vadul lui Vodă. 

După ce lucrurile s-au mai potolit, Ion 
se adresă celor adunaţi: 

– Oamenii buni, duceţi-vă pe la casele 
voastre, eu o să aştept să vină după mine. 
Lasă-i să vină! Se aşeză pe banca din faţa so-
vietului sătesc, îşi aprinse o ţigară şi începu 
să cânte: „Широка страна моя родная…” 
(„Necuprinsă-i ţara mea natală…”). 

– Du-te şi adu-mi o sticlă de votcă, se 
adresă Ion Brumă unui bărbat din mulţime 
şi-i întinse câteva ruble.

Satul n-a dormit toată noaptea. 
Spre dimineaţă lumea începu să se 

adune iar în faţa sovietului sătesc. Pe ban-
ca pe care şezuse Ion Brumă se tăvăleau o 
sticlă goală şi câteva mucuri de ţigară. 

A doua zi au venit în sat atâţia miliţieni 
– pe maşini şi motociclete – cum nu mai 
văzuse satul. 

Miliţienii au cotrobăit toate beciurile, 
toate hârtoapele, dar pe Ion ia-l de unde 
nu-i… 

Au urmat arestările. A fost arestată 
Vera Ivanovna, care în timpul războiului 
a luptat în detaşamentul de partizani, îm-
preună cu Gherasim Rudi, care a fost pre-
şedinte al consiliului de miniştri al RSSM, 
iar mai apoi – rector al Institutului Agricol 
din Chişinău. 

Au fost arestaţi părintele Iacob şi încă 
vreo trei femei şi vreo zece şcolari. 

Au făcut toţi puşcărie. Pe Costică al lui 
Ion Borodachi l-au luat într-o colonie pen-
tru minori, unde a stat până la majorat. Pe 
Ion Brumă nu l-au mai găsit. 

Mai târziu satul a aflat că Ion plecase 
pe ascuns în Siberia, în locurile unde fu-
sese ridicat cu părinţii săi, iar de acolo se 
opri la nişte prieteni tătari cu care trăise în 
anii de deportări în aceeaşi localitate. 

N-a mai revenit în sat niciodată.

Anatol CARAMAN,
satul Mereni, Anenii Noi

În plină vară, la Centrul Expoziţional 
Constantin Brâncuşi ( 19 iulie-20 august 
2018) a fost vernisată expoziţia pictorului 
George PETREA cu genericul: 100 de ani – 
100 de tablouri, dedicată Marii Uniri.

Cei prezenţi la vernisaj au fost profund 
impresionaţi de tematica tablourilor, de colo-
ritul, de maniera şi prospeţimea lor.

Publicăm mai jos câteva opinii şi impre-
sii, spuse s-au scrise de colegi şi de simpli 
privitori.

„Suntem colegi de breaslă şi membri 
fondatori ai grupului de creaţie „Vibraţie”. Îl 
cunosc bine pe poetul, pictorul și profesorul 
George Petrea.

Ca orice om de artă, el vine cu ambiţii 
creatoare artistice multilaterale şi mândrie 
naţională. Îndrăgostit de plaiul natal, el apa-
re pe linia întâi.

Vine de la Nişcani, judeţul Lăpuşna, cu 
multe emoţii şi încredere în viitor. 

Fără tablourile plasticianului George Pe-
trea astăzi nu ne putem imagina vreo prezen-
tare publică republicană ori internaţională. 
Expoziţia personală, dedicată Centenarului 
Marii Uniri, dovedeşte că lucrările lui Geor-
ge Petrea conving spectatorul prin 
sinceritatea maestrului, prin puterea 
de convingere a artelor frumoase. 

Ion CHITOROAGĂ, 
artist plastic

***
„Lucrările artistului George Pe-

trea sunt pline de lumină, căldură 
sufletească şi dragoste de plaiul natal. 
Despre aceasta ne vorbesc chiar câte-
va titluri „Zestrea mamei”, „Explozie 
în alb”, „Motiv de primăvară”, „Flori 
de casă”. Picturile impresionează şi 
denotă măestria artistului.

Ion MORARU,
maestru al Artei

***
„Pictura lui George Petrea este proiecţia 

unei sensibilităţi artistice la cotă maximă. 
Expoziţia personală, dedicată Centenarului 
Marii Uniri, îi scoate la iveală toată plinăta-
tea valorii sale autentice. Ne convinge şi ne 
cucereşte prin simplitatea aparentă la prima 
vedere a lucrărilor sale,dar care trag mult la 
cântar prin valoarea lor artistică.”

Anatol LAZAREV,
artist plastic, 

membru al grupului „Vibraţie”

***
„Sunteţi un adevărat exemplu de suflet, 

dor şi cânt, atâtea talente, atâtea calităţi, 
încât pictura pe care o faceţi spune asta. 
Sunteţi un măr în floare chiar şi în toamna 
vârstei, iar pensulările dumneavoastră miros 
a glie, a dor, a nemurire, miros a anotimp 
bogat. Vă admir ca om, ca pictor, ca poet. Vă 
mulţumesc că sunteţi, pentru a slăvi iubirea 
prin arta frumosului”.

Galina VIERU, 
poetă, artist plastic

***
„Expoziţie pe cinste, patriotică, înalţa-

toare, demnă de toată lauda. Sănătate, elan 
şi zel!”

Florica COSANZEANA, 
profesoară 

***
„Culori vibrante, combinaţii armonioa-

se, tablouri ce trezesc emoţii profunde, vă 
admir tehnica şi talentul.”

Mariana DOROȘENCO 

***
„Expoziţie frumoasă, creaţii pictate cu 

suflet şi dragoste de pământul pe care v-aţi 
născut. Culori deosebite, peisaje moldave ce-
ţi bucură ochii de parcă le-ai privi aievea.

Cenericul e bine gândit: 100 de ani – 100 
de tablouri. Şi noi vă dorim 100 de ani de 
viaţă.” 

Alexandru GLAVAN

George PETREA, artist plastic
(autoportret)

ION BRUMĂ 
(povestire documentară)

O expoziţie de succes
La începutul anilor 2000 se scria mult pentru copii. La 

fel şi eu într-o bună zi, asemenea unui grafoman, mi-am în-
şfăcat mapa cu poezioare, catrene, texte naive şi am purces 
în căutarea celei mai bune edituri. Spre norocul meu, au apă-
rut probleme. Urma să aleg o copertă, să găsesc un pictor... 
Gloria aştepta nerăbdătoare, însă mi s-a mai spus: nu s-a 
făcut corectura. Corectura e foarte importantă, caută şi un 
redactor. Redactarea unei cărţi, pentru mine, era echivalen-
tă cu cenzura. Dacă editura îmi cere să schimb un cuvânt, 
aveam impresia că mi se ştirbeşte perfecţiunea la care am 
trudit, că un monstru intră în intimitatea creaţiei. Nu ştiu de 
unde vine această atitudine pe care probabil o au toţi debu-
tanţii, însă îmi amintesc şi azi indignarea de atunci.

– Eu consider că e exclusiv de datoria autorului să vină 
cu forma finală a cărţii. Și, la urma urmei, cine este redacto-
rul ăsta să-mi spună mie ce să fac, mă confesez fostei mele 
colege de grupă, Irina, al cărei tată era redactor. Cu siguran-
ţă, aveam să ajung şi eu unul din autorii care se laudă, cu 
orgoliu, că editurile nu le-au schimbat nici măcar o virgulă, 
însă Irina îmi primi cu îngăduinţă rebeliunea:

– Pentru mine, cititorul cărţii tale, contează rezultatul. 
Unul îmbucurător. Textul iese mai strălucitor, mai valoros, 
dacă se lucrează la el. Tu îţi iubeşti poeziile, nu poţi fi obiec-
tivă, deoarece pentru tine fiecare cuvinţel are un sens al tău, 
propriu. Problema e că autorul nu poate sta în spatele fiecărui 
cititor să-i lămurească ce ai vrut să spui alegând anume acest 
cuvânt, pentru că multe lucruri pe care ai dorit să le spui stau 
ascunse doar în capul tău. Redactorul de carte este primul 
cititor, şi cel mai bun, căci are observaţii profesioniste, pri-
cepe nepotrivirile, contradicţiile, vede imediat incoerenţele. 
Nu uita, acesta are în spate cel puţin o mie de cărţi citite, deci 
spirit critic… Redactarea este o artă, orice ai zice…

Îl şi vedeam scormonind răutăcios printre cuvinte, re-
fractar la rugăminţile mele de a lăsa ce e al meu, însă mă 
conformez.

– După ce autorul a terminat, bine-rău, o carte, ar fi nor-
mal să urmeze şi inspecţia tehnică de calitate. Tu nu alegi de 
pe raft cele mai calitative produse? Ăsta e, de altfel, şi unul 
din motivele pentru care există atâţia veleitari în literatura 
noastră, pentru că, atunci când nu mai există cititori care 
să-i valideze, oricine poate presupune că scrie bine. Nu cred 
să existe scriitor care să izbândească „din prima”, decât cu 
foarte rare excepţii. Iar tu, Mariana, nu faci parte din ele…, 
Irina îşi îndulceşte lovitura cu un surâs. 

Mă resemnez definitiv:
– Irina, am nevoie de o persoană pricepută şi pasionată 

de gramatică, poezie şi limba română, care să mă ajute sa 
selectăm nişte poezii pentru tipar. Am nevoie de un grafici-
an sau pictor să mă ajute să potrivim coperţille şi interiorul 
cărţii cu cele mai bune imagini. Am nevoie de încurajări şi 
critici constructive, am nevoie de voi să fiţi alături de mine 
prin implicarea voastră directă…, o imploram pe buna mea 
colegă de facultate. Eşti din domeniu, iar tatăl tău este un 
redactor bun. 

– Cu plăcere, ştii pe câţi i-am ajutat. Dar biletele sunt 
procurate, iar peste o săptămână plecăm. În Moldova cu me-
seria noastră nu o duci prea bine. Însă ţi-l recomand pe cel 
mai bun în domeniu. Este un bun poet, traducător, editor şi 
cunoaşte totul despre carte.

Constantin Dragomir mi-a fost redactor la primele cărţi. 
După ce a citit unele versuri, a surâs sceptic doar o secundă, 
cu indulgenţă şi înţelegere – mai multe. Din zecile, sutele 
de începători în ale scrisului vor fi câţiva capabili să urmeze 
destinul nu tocmai uşor al vieţii de scriitor. Dacă unul din 
ei stă acum în faţă? Autori noi, basme noi, poezii noi… În 
acest gen literar există o supraproducţie de carte: cu sau fără 
vocaţie, talent şi har se scrie şi se publică mult. Este cel mai 
căutat produs şi, comparativ cu alte genuri de literatură, se 
vinde bine. E ceea ce ar fi vrut să-mi spună atunci, dar nu 
mi-a spus. Nici că nu are specializare în autorii în devenire. 
Însă cărţile pline de greşeli şi amatorisme îl întristează şi îl 
fac să fie atent cu scriitorii „productivi” care scot câte 2-3 
cărţulii pe an. Aşa ceva i se pare în neregulă. Dacă nu li se 
arată şi nu li se spune, ei publică la edituri obscure sau pe 

cont propriu, mai umblând cu vânzările prin grădiniţe şi şco-
li, şi astfel se naşte o maculatură ce asaltează atenţia copiilor 
şi înlocuieşte valorile. 

A avut răbdare cu mine, luând cartea din stadiul de ma-
nuscris, trecând-o prin toate fazele preliminare: corectură, 
alegerea corpului de literă, aranjarea textului în pagină... Ti-
pografilor nu le-a rămas decât să pornească rotativa... Apoi 
mi-a explicat cum trebuie făcut ca ceea ce sună poticnit din-
tr-o dată să devină fluent, mi-a arătat greşeli minore şi majo-
re, lungimi, exagerări şi ce se cere strict în folosul textului. A 
făcut schimbările pe care nu am avut timp, răbdare sau spor 
să le fac eu, a corectat erorile sau scăpările din text, astfel în-
cât versiunea finală, într-adevăr, a fost 
mai bună decât originalul. 

Nu este doar unul dintre scriitorii 
care din când în când scriu pentru co-
pii. Constantin Dragomir a fost, timp 
îndelungat, redactor, şef de redacţie şi 
director al unei edituri pentru copii în 
Chişinău. Ar fi putut ajunge un istoric 
competent, căci îl pasionează acest 
domeniu, un bun poet modern, dar 
şi un epigramist de forţă. S-a dedicat 
totalmente literaturii pentru copii, uni-
versului candorii, inocenţei, domeniu 
în care se cere un bun-simţ cultural, 
un echilibru ce a guvernat întotdeau-
na, indiferent de curente, coloana 
vertebrală a unei literaturi considerate 
minore, dar pe temelia căreia se ţine 
restul. Sunt atâtea de făcut aici: de la 
cultivarea gustului pentru lectură la 
formarea unor cititori buni. Se cere 
consecvenţă, curaj, să cunoşti evoluţia 
sau involuţia literaturii. Dar şi o inte-
ligenţă deosebită, cu un spirit de observaţie în tot ce faci 
– lucru posibil de realizat doar dăruindu-te în exclusivitate 
acestui gen cronofag, însă cu oferte preţioase: „Când intru 
într-o sală plină de copii şi îi privesc în ochi, mă văd pe 
mine, copilul de altădată, alergând prin roua dimineţii şi 
culegând păpădii...”

Copiii sunt spontani, luminoşi, cu ochi scânteietori pen-
tru cunoaştere, se manifestă imediat. Cele mai importante 
sunt întâlnirile directe cu copiii în şcoli sau chiar în grădini-
ţe, prilej cu care autorul are ocazia să stea de vorbă mai mult, 
să le recite, să le povestească, iar ei să îi recite, la rândul 
lor, dintre poeziile pe care le ştiu. Iar dacă uneori copiii, se 
întâmplă, nu se descurcă prea bine cu poeziile învăţate pe 
de rost, scriitorul intervine, se formează un frumos dialog, 
presărat cu umor şi naturaleţe, care decurge firesc, ca între 
prieteni. Cine dacă nu ei trebuie să se bucure de întâlnirea 
cu cei a căror creaţie literară le este consacrată? Şi scriitorul, 
cu toată criza de timp, răspunde acolo unde există această 
înţelegere. Aici, printre copii, se regăseşte, se simte împlinit.

La masa de scris scriitorul sigur că îşi imaginează evo-
luţia cărţii la care lucrează, dar numai întâlnirile cu cititorii 
aduc certitudinea muncii bine făcute. Constantin Dragomir 
verifică ceea ce scrie prin întâlnirile cu cei mici. Răspunsul 
îl primeşte pe loc – copiii te aplaudă, participă, se implică, 
uneori îţi dau şi idei. Dacă ai scris doar pentru tine, pentru 
sertar şi pentru critică, atunci scot telefoanele, îşi fac temele 
pentru acasă, că tot sunt în bibliotecă etc. Iar dacă eşti cu 
adevărat scriitorul lor, atunci eşti recompensat cu o bucurie 
de nepreţuit – dragostea lor necondiţionată. Aceste întâlniri 
sunt distractive, dar şi cognitive. Darul de a fi scriitor bun 
la Constantin Dragomir se împleteşte firesc cu cel de actor, 
cântăreţ, iar felul său mucalit de a fi şi simţul umorului îl fac 
să rămână scriitorul preferat sau favorit al copiilor şi nu nu-
mai, căci la bursa valorilor umane sfătoşenia, omenia, vese-
lia şi gluma au fost şi ramân valori eterne. În timp ce el citeş-
te din propriile lucrări şi povesteşte peripeţii pe care doar un 
suflet sensibil de scriitor le poate remarca şi trăi, se înfiripă 
un dialog în care se încadrează atât copii, cât şi adulţi, printre 
ei numărându-se profesori sau simpli iubitori de carte. Aici 

se nasc punţile de suflet necesare creaţiei, iar scriitorul află 
cât de câştigat este copilul pentru partea luminoasă a vieţii, 
cât de importantă şi de valoroasă este munca sa. De multe ori 
am fost şi eu prezentă la astfel de manifestări care cu adevă-
rat sunt întâlniri de suflet, mai bine zis, pentru scriitor sunt o 
duminică, iar pentru copii – o vacanţă, unde ştiinţa vieţii se 
învaţă într-o perpetuă bucurie, cântând, recitând şi glumind. 
Dintr-o frumoasă colaborare a sa cu compozitorii, poeziile 
lui se transformă în imnuri, prind aripi de suflet. Pe această 
cale el a ajuns un poet îndrăgit al copiilor şi maturilor, autor 
de versuri pentru numeroase cântece, dar şi neobosit culegă-
tor de folclor şi de tot ce este frumos.

Cărţile lui Constantin Dragomir 
se impun pe diferite căi: atât prin 
„cuvintele potrivite”, cât şi prin ilus-
traţiile vii, atractive, realizate de gra-
ficieni talentaţi. Stăpânite de armo-
nie, de raţiune, de echilibru, ele nu 
sunt decât un îndemn entuziast către 
lectură. Cartea trăieşte numai atunci 
când este citită. „Asta vreau să scriu, 
cărţi citite”, afirmă scriitorul. 

Iar cititul e cea mai mare şi mai 
facilă plăcere şi bucurie la îndemâna 
tuturor. Cartea rǎsplǎteşte generos 
dragostea pe care i-o purtǎm, ca un 
vehicul plǎcut, gratuit, care îi poartǎ 
prin toatǎ lumea, prea mare pentru a 
fi strǎbǎtutǎ altfel. Cartea este o co-
moară fără preţ, este prietenul care te 
conduce la bine, te face să te bucuri, 
să râzi și să înţelegi… Scriitorul Con-
stantin Dragomir este atât de ferme-
cător, de convingător şi tenace, încât 
şi cei acaparaţi de computere, tablete 

şi telefoane mobile, tinerii generaţiei facebook, cum li se 
mai spune, se lasă uşor ademeniţi de cuvântul său viu, făcân-
du-i să reacţioneze furtunos, cu aplauze şi zâmbete. Poeziile 
lui îl farmecă nu numai pe un copil, ci şi pe un matur, pentru 
că sunt inteligente şi foarte bine scrise, sunt moderne, hazlii 
şi educative, potrivite pentru copiii de toate generaţiile. Ver-
sul său este sincer, muzical, profund şi plin de înţeles, prin 
care îi îndeamnă pe copii să citească pentru a creşte umani şi 
înţelepţi. Bine zicea cineva că literatura pentru copii este tot 
literatură, dar mai bine scrisă, prin care, atunci când pui cre-
dinţa, speranţa şi iubirea laolaltă, poţi să creşti copii pozitivi 
într-o lume negativă.

Din momentul în care copiii noştri ies din lumea basme-
lor, intră într-o lume mai rea, deseori lipsită de bunul-simţ 
şi de valorile cultivate în basmele româneşti. Cu atât mai 
mult copilul are nevoie de personaje pozitive, care să lupte 
pentru Adevăr, Bine, Frumuseţe, Dreptate, Curaj, Modestie, 
Tradiţii, Rădăcini, Devotament, Iubire ș.a. Cartea „Arici po-
gonici” este inspirată exclusiv din folclorul românesc şi este 
de asemenea plină de învăţăminte sau lecţii importante de 
viaţă. În toate poeziile sale dânsul pune accentul pe umor, 
pe firesc, pe surpriză, volumele-enciclopedii „Cartea cu mi-
nuni”, „Bunicuţa cu poveşti”, „Enciclopedia cu zâmbete”, 
„Copiii şi păpădii” sunt dovada celor spuse. 

Important este să nu se piardă spiritul mitului popular. 
Alegând cuvintele cele mai potrivite şi mai pline de lumină, 
el a scris despre mitologia românilor, interferată cu mitolo-
giile grecilor, romanilor, egiptenilor, indienilor; apoi despre 
folclorul românesc. Astfel apare minunata sa carte „Coiful 
magic: Mituri şi legende ale popoarelor lumii”, în care bas-
mele, legendele şi motivele folclorice strămoşeşti sunt re-
interpretate şi readaptate de harnicul scriitor într-un limbaj 
modern şi elevat.

Meritul cărţilor bune pentru copii este că acestea ne-au 
învăţat să citim şi ne-au alimentat dragostea faţă de lectură. 
Dacă consumatorii acestui gen de literatură ar avea un vot 
decisiv, în vârful topului preferinţelor copiilor, fără discuţie, 
ar fi şi omagiatul, care este un scriitor de valoare.

Mariana JIOARĂ

R e p e r e l e   c o p i l ă r i e i Cartea de pe raft

Toamna în Basarabia. 
Pictură de George Petrea
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Versurile eminesciene 
„Ci trăieşte, chinuieşte,
Ş-ai s-auzi cum iarba creşte” 

sunt, aşa cred, despre academicianul Va-
sile Micu. 

El e omul care aude cum creşte firul 
de iarbă, cum încolţeşte bobul de grâu, 
cum germinează grăuntele de porumb.

Creator de şcoală agricolă, celebră 
în fosta URSS, iar mai încoace – şi în 
Europa, om cu gândire nouă, savant ge-
netician, membru al mai multor foruri 
academice, savantul Vasile Micu e întâi 
de toate un nume, care decenii la rând a 
fost identificat cu cel al Republicii agrare 
Moldova. 

Mi-i drag să-l ascult, să-l citesc. 
E omul de la care înveţi. 
Nu doar tu, ci şi neamul întreg.
E unul dintre înţelepţii acestei aşchii 

de popor.
Fire molcomă de ţăran. Bărbat de o 

cumsecădenie rară.
Modest ca un hlujan de porumb ce zece 

ştiuleţi de pe terenurile sale experimentale. 
Un apropiat al cărţilor şi oamenilor de cul-

tură.
Om de o cultură vastă. 
Mai demult, când aveam nevoie să ne 

sfătuim cu cineva, poetul Anatol Codru mi-a 
spus: 

Haidem la Vasile Micu!
Dar e zi de duminică.
El e la locul său de lucru şi-n zi de dumi-

nică.
Vasile Micu e omul fără duminici, care a 

dăruit duminici. 
Toată republica a învăţat să facă agricul-

tură modernă de la acest savant, cultivator de 
porumb şi de valori.

E un creator care crede în puterea cuvân-
tului.

Dacă pentru Ion Barbu poezia era o conti-
nuare a geometriei, pentru Vasile Micu ea e o 
continuare a botanicii.

El scrie, pentru că nu poate să nu scrie, 
poezii de drag de neam, de natură, de om, de 
cuvânt.

Cărţile lui de poezie vin ca o completare la 
analele sale ştiinţifice, unice în acest spaţiu de 
gândire şi simţire, despre care cred: 

Dacă-i va răsfoi truditele file,  
scrise de academicianul Micu Vasile, 
sunt convins că-i va spune fiecare
Voievodului porumbului: Micu cel Mare. 
La mulţi ani, Măria Ta! Să vă bucuraţi de 

roadele terenurilor experimentale, în care mai 
trudiţi la cei 80 de ani, dar şi de rezultatele 
muncii Domniei Voastre dintr-o viaţă pe care 
aţi făcut-o să fie una excepţională. 

Nicolae DABIJA

Dacă puţinul este plinul, atunci şi micul 
este mare, nu-i aşa? Că doar şi privighetoarea 
e mică, dar cântecul ei este din rai... Valoarea 
nu s-a măsurat şi nu se măsoară cu kilogramul, 
şi nici cu kilometrul. Un om nu este preţuit 
după numele ce-l poartă şi nici că se trezeşte 
la cutare oră...

S-ar putea întreba cineva ce sau, mai bine 
zis, cine, în fuga timpului, face să mă pătrund 
de aceste adevăruri? Recunosc: nimeni altul 
decât Omul Vasile Micu, plugarul-academici-
an, devenit un simbol al Demnităţii, Hărniciei 
şi Credinţei în izbânda Idealului nostru Sfânt – 
Reîntregirea Neamului şi Ţării. Da, anume aşa 
este, aşa îl cunoaşte o lume, nu doar eu. Recu-
noştinţa şi admiraţia (pentru numeroasele cali-
tăţi excepţionale, pentru tezaurul creat o viaţă 
în numele vieţii) au constituit darul cel mai de 
preţ, oferit dlui academician Micu, în data de 
18 octombrie curent, cu prilejul consemnării 
celor 80 de ani de la naştere a Domniei Sale. 
Din dragoste şi respect au venit să-l omagieze, 
la Institutul de Fitotehnie Porumbeni, colegii, 
alături de care a activat la această instituţie, 
în calitate de director, începând cu 1986 şi 
până în 2008, s-au întrunit oameni de ştiinţă, 
şi nu numai, oaspeţi de la Bucureşti, Minsk 
și Moscova. Cu toţii au vorbit despre omul şi 
savantul Vasile Micu, despre capacitatea sa 
incomensurabilă de muncă, despre curajul de 
a spune lucrurilor pe nume, despre caracterul 
său neînfrânt.

O dovadă în acest sens e şi cazul când dl 
Micu s-a luat de piept cu Vladimir Voronin, 
fostul preşedinte-comunist al acestei aşa-zise 
republici, pentru a-l opri să demoleze agricul-
tura şi tot ce mai rămăsese de demolat prin 
părţile astea. A fost unicul, care s-a manifestat 
astfel la Preşedinţie, ceilalţi nu s-au prezentat 
decât ca o gloată în faţa ”sultanului”.

Incomod pentru unii, înţeles şi preţuit de 
alţii, dl Vasile Micu a fost şi rămâne omul pe 
care te poţi bizui. Nu ştie a trăda, dar trădarea 
nu l-a ocolit... Lipsa stăpânirii de sine, în a nu 
spune adevărul verde-n ochi, i-au adus multe 
neplăceri. A plătit şi cu funcţia. Cât despre să-
nătate, nici nu mai vorbim. Dar în niciun fel 
nu a putut fi îngenuncheat. E demnitatea în 
picioare. Cine nu-l cunoaşte? 

Unde nu este caracter, nu este demnitate, 
nici personalitate. Caracterul şi onestitatea 
dlui Micu i-au impulsionat şi pe colabora-
torii Institutului, în fruntea căruia s-a aflat, 
să se ralieze acestor valori umane. Care s-au 
pătruns de ele, au crescut mult ca valoare. 
Să nu uităm că forţa exemplului bun poate fi 
preluată de oameni bine crescuţi. Mulţi vor, 
nu toţi pot. 

Pe când triumfa puterea sovietică la noi, 
ajungând cu televiziunea în orice colhoz, nu 
plecai de acolo, fără să te ”mulţumească” cu 
o ladă de mere, o canistră cu vin, sau vreo 2-3 
păsări, dar..., ca să vezi, numai la Asociaţia 
Știinţifică de Producere „Porumbeni”, milio-
nară pe atunci, dl director Micu, a lăsat toate 
treburile baltă şi m-a însoţit până la casa in-
stituţiei, ca să-mi arate locul unde trebuia să 
plătesc sacul de cartofi, de care aveam nevoie. 
Aşa a fost. Ce-i drept, nu-i minciună. Pentru 
că, după cum am înţeles, dl Vasile Micu nu 
ştia altfel să gospodărească. Dar aceasta nu 

m-a îndepărtat de Domnia Sa, ci, faptul că 
nu-i ca toţi, m-a apropiat şi m-a făcut să nu-l 
uit niciodată, precum am păţit cu mulţi alţii.

Zice lumea că, dacă dl academician Micu 
ar fi realizat toate descoperirile sale ştiinţifice, 
într-un stat normal, ar fi fost ”învelit cu aur” 
şi astăzi nu ar duce lipsă de nimic – ar avea 
şi avionul său personal. Dar, fiindcă şi-a adus 
obolul ştiinţific, şi nu numai, în acest colţ de 
lume, numit Republica Moldova, nu are... nici 
bicicletă. Ce să-i faci? Doar, de când e lumea, 
oamenii de valoare sunt în stare să aprecieze 
valorile, pe cănd la noi... Uitaţi-vă cine s-a că-
ţărat în capul acestei republicuţe, s-o conducă 
– nişte escroci, pentru care unica valoare în 
viaţă e banul, pe care îl fură de la gura amărâ-
ţilor – miliarde întregi! O, Doamne, măcar taie 
poala şi fugi, şi du-te unde te-or duce ochii!

Da, spune Domnia Sa, academicianul 
Micu, că s-a născut în România Mare – o ţară 
care, până a fi sfâşiată de cei doi criminali 
mondiali – Hitler şi Stalin – se afla la acelaşi 
nivel de dezvoltare cu Danemarca, dar unde e 
astăzi Danemarca şi unde suntem noi, cei care 
încă ne mai ţine bunul Dumnezeu? Face să te 
mai întrebi de ce acest mare Om şi mare sa-
vant îşi doreşte revenirea Basarabiei, a noastră 
revenire, la Patria-Mamă, România?! 

Ne cunoaştem cu dl Vasile Micu de circa 
40 de ani. Ne leagă aceeaşi credinţă, aceleaşi 
aspiraţii – de a ne prinde cât mai degrabă în 
Hora Reîntregirii Neamului şi Ţării. Ne lea-
gă aceeaşi durere şi aceeaşi râvnită bucurie. 
Gândurile şi sentimentele, nu arare ori, dl aca-
demician Micu şi le revarsă în proză sau în 
poezie, nu doar verbal. Îi admir creaţia, şi ase-
meni mie – o lume. E, cu siguranţă, o valoare 
şi în literatură, precum în agricultură. Cum se 
vede, cine ştie a lega bine snopul de secară, îl 
leagă la fel şi pe cel de grâu. Să ne bucurăm, 
deci, că ni l-a dat Bunul Dumnezeu, că suntem 
contemporani cu Domnia Sa, recunoscut şi ca 
părinte al unor hibrizi şi soiuri de porumb, 
care continuă să bucure – dând rod bogat pe 
diferite meridiane ale Terrei.

De bună seamă, oricât ar culege o lume din 
rodul arborelui Micu, comoara lui nu scade, ci 
se înmulţeşte. E ceea ce nu-l părăseşte, e ceea 
ce-l ţine cu noi şi pentru noi. Dar mă întreb: 
noi cu ce îl răsplătim?

Citesc în cartea sa de debut, Zile albe, pre-
faţată de poetul academician Nicolae Dabija:

Eu voi pleca poate curând
Să nu mai tulbur nici în gând
Cel suflet drag la care ţin
Şi-mi cere-atâta de puţin –
Să plec, să uit, să nu mai vin.
Ce greu, ce mult e-acest puţin...
Acelaşi Nicolae Dabija, în prezenţa rude-

lor, prietenilor, colegilor, oaspeţilor de onoare, 
veniţi să-l cinstească pe dl academician Vasile 
Micu, în ziua sa de naştere, a continuat acest 
gând, aşternut în poemul Eu voi pleca, expri-
mându-şi doleanţa: „Când o fi şi o fi să plecaţi, 
dle Micu, să vă îmbrăţişeze tot Țara-Mamă în 
care aţi venit pe lume”.

E un vis de-o viaţă, e un ultim dor şi al 
Micului nostru Mare.

Ce greu, ce mult e-acest puţin...

Ionel CĂPIȚĂ

Omul pe care te poţi bizui

Aniversări

Divanul... de Dimitrie Cantemir este o 
lucrare de educaţie religioasă şi de reflec-
ţie filosofică sub formă literară, cunoscută 
şi cu titlul deplin: Divanul sau Gâlceava 
înţeleptului cu lumea sau Giudeţul sufle-
tului cu trupul: întâiu izvodit şi de iznoa-
vă din Vechiul şi Noul Testament / prin 
de truda şi de osteninţă iubirea lui Ioan 
Dimitrie Constantin Voevod. „S-au tipărit 
în oraşul scaunului domniii, în Iaşi, văleat 
de la Adam 7206, iară de la mântuinţa lu-
mii 1698, meseţa august, 30.” Lucrarea a 
apărut cu text bilingv: român şi grecesc 
şi este una din scrierile fundamentale ale 
lui D. Cantemir şi prima operă filosofică 
românească.

Constituit din trei părţi, opul cantemi-
rian sugerează superioritatea omului asu-
pra celorlalte vieţuitoare, face din homo 
sapiens un stăpân al lumii, susţine supe-
rioritatea vieţii spirituale asupra condiţiei 
biologice a omului, încearcă să defineas-
că concepte filosofice şi să alcătuiască o 
terminologie filosofică. 

La 1705, patriarhul Antiohiei, Atha-
nasios Dabbas, a tălmăcit versiunea grea-
că a cărţii în limba arabă, vorbită de către 
creştinii din Orientul Apropiat. „Divanul 
arab” a fost lecturat pe parcursul a două 
secole nu numai în cercurile creştinilor 
ortodocşi, ci şi în cele greco-catolice, în-
tocmindu-se noi copii până la apusul vea-
cului al XIX-lea. 

Apariţia studiului cantemirian inau-
gurează, aşadar, reflecţia filosofică în 
limba română, exercitând o influenţă de 
netăgăduit în tradiţia românească de gân-
dire, una „proto-filosofică”, ce a creat 
universul simbolic savant la noi. 

 Cantemir vine cu o reconstrucţie a 
omului românesc din perspectiva unei 
antropologii filosofice exemplare de in-
spiraţie creştin-ortodoxă, iar cartea sa, ca 
moment inaugural, a generat o influenţă 
de durată, hotărâtoare chiar, până la Titu 
Maiorescu. 

Prin Divanul... D. Cantemir încearcă, 
pentru început, să demonstreze care este 
intensiunea şi extensiunea înţelepciunii 
ca determinare primă a omului înţelept, 
identificând înţelepciunea cu fapta bună, 
venind cu exemple revelatoare din Noul 
şi Vechiul Testament, din filosofia apu-
seană şi cea răsăriteană

Înţeleptul e un păzitor al raţiunii drep-
te (recto ratio; dreapta socoteală, cum o 
defineşte el - D.P.), care, în întreprinderile 
sale intelectual-spirituale, trebuie să ţină 
seamă de următoarea regulă: „Iar dacă 
vrei să ştii şi să înţelegi dreapta socoteală 
şi buna chiverniseală, acesta este cel ce 
va fugi de tine (adică de lume) şi se va 
feri de toate bunătăţile tale şi care îl va că-
uta cu tot sufletul şi cu inima întreagă pe 
Dumnezeu, acela nu va fi lipsit de niciun 
bine”. Pentru Înţelept, aşadar, idealul este 
de natură morală şi spirituală, constând în 
dobândirea statutului de om drept/corect: 
„Dreptul (corectitudinea) nu va muri în 
veac pentru că el umblă potrivit sfintelor 
porunci ale lui Dumnezeu”.

Este uşor sensibil faptul că viziunea 
lui Cantemir asupra filosofiei ca înţelep-
ciune nu reprezintă, evident, o noutate 
conceptuală europeană, una din principa-
lele surse de identificare a gândirii cante-
mirene devenind, întru exemplificare, va-
rianta română a stoicismului. Indubitabil, 
apropierea până la identificare făcută de 

Seneca între filosofie şi înţelepciune s-a 
dovedit a fi un model inspirator asumat, 
implicit de către domnitorul moldovean. 

Cantemir operează, evident, cu un 
model sui generis, dacă descoperim că 
ţinta Divanului, până la urmă, este îm-
păcarea şi cooperarea, încât „să mear-
gă amândoi împreună după porunca lui 
Dumnezeu şi să păşească drept pe aceeaşi 
cale, şi sunt îndemnaţi ca, în veşnicie, ca 
şi aici pe pământ, să păstreze între ei pa-
cea şi prietenia.” 

René Descartes menţiona, la vremea 
sa, că „întreaga filosofie este asemenea 
unui arbore ale cărui rădăcini reprezintă 
metafizica”.

Dimitrie Cantemir, bineînţeles, ac-
ceptă doctrina metafizică a timpului său, 
adică ideea că o discuţie filosofică pro-
priu-zisă se produce doar în cazul când 
în atenţie vor fi deopotrivă sufletul uman, 
lumea în care ne situăm şi Dumnezeu.

Relaţia dintre omul de lume şi cel spi-
ritual este menţinută în hotarele învăţătu-
rii creştine, Cantemir reactualizând ideea 
creaţiei şi cea a căderii. El o înţelege „ca 

trecere din regimul existenţei atemporale 
în cel al existenţei temporale sau vizibi-
le”, căutând „justificări biblice” până şi 
acolo unde ele nu există.

Divanul a fost scris în limba română, 
dar autorul „navighează” nu arareori în 
înţelesurile din latină şi cele din greacă, 
limbi pe care le vorbea fluent. De exem-
plu, unul din cei mai dificili şi mai con-
fuzi termeni rămâne a fi cel de „suflet”, 
el descriind „locul sinelui” în adevăratul 
sens al cuvântului, desigur, alături de alte 
locuri semantice. Corespondenţii săi din 
latină, greacă şi slavonă (ca limbă litur-
gică la acea vreme în părţile noastre) 
permanent îşi vor insinua înţelesurile lor 
în frazele divăneşti. La o adică, astfel se 
întâmplă cu anima, animus, frenum din 
latină, iar din vechea filosofie greacă, pre-
cum psyché, pneûma şi kardja. Deseori se 
vorbeşte despre duh: „duhul Domnului”, 
„Sfântul Duh”, „duhul omului”, „duhul 
dobitocului”. Şi încă ceva, oricât te-ai 
strădui, e greu să faci o anumită ordine în 
multitudinea de sensuri cu care este relu-
at glotonimul suflet: suflu, aer şi suflare, 
viaţă şi simţire, spirit şi voroavă, conşti-
inţă şi raţiune, înţelepciune şi înţelept, eu 
şi viaţă umană etc.

Pentru Dimitrie Cantemir, cele mai 
frecvente sensuri ale termenului luat în 
dezbateri se referă, fără nicio îndoială, 
la condiţia simplă a individului uman cu 
toată diferenţa sa: spirit şi conştiinţă, raţi-
une şi cuvânt, minte şi simţire, judecată şi 

înţelegere, eu şi inferioritate. „Aici, deci, 
vei afla care este urâţenia şi frumuseţea 
trupului şi care este urâţenia şi frumuse-
ţea sufletului, căci aici sunt înfăţişate atât 
podoaba, cât şi goliciunea amândurora” 
(Prima Epistolă către cititor). Aşadar, 
prin el însuşi, sufletul nu mai este de astă 
dată bun sau frumos, adevărat sau just. 

Lecturând cu atenţie Divanul cante-
mirean, rămâi cu impresia că „sinele nos-
tru raţional” este „judecătorul suprem” în 
această lume, dat fiind faptul că sinele, în 
ipostaza raţională discursivă, judecă în-
treaga dispută a sufletului cu trupul său. 
Altfel spus, disputa omului interior cu cel 
exterior, cea mai avansată treaptă, posi-
bil, pe care o atinge Dimitrie Cantemir în 
cercetarea sinelui care, ca facultate raţio-
nală, reprezintă „tribunalul” acestei lumi

Judecătorul din Divanul nu este su-
fletul sau duhul, ci sinele nostru care, în 
exerciţiul său raţional reprezintă adevă-
ratul judecător, instanţă a puterii şi tera-
peut. Iată punctul în care ajunge Dimitrie 
Cantemir cu una din reprezentările meta-
fizice ale acestor vremi. Savantul, într-un 
fel, caută metafizicii sale un loc în spaţiul 
gândirii creştine, fără nicio violenţă faţă 
de metafizica tradiţională occidentală.

În ceea ce priveşte conceptul de 
lume, un prim înţeles este cel de creaţie 
a lui Dumnezeu, fiind denumită „lumea 
mare”, după latinescul magnus mondus, 
iar prin însăşi prezenţa omului lumea 
apare mereu dedublată. „Tu eşti numită 
microcosmos, prototip şi model al mi-
crocosmosului, adică al omului, de aceea 
toate podoabele care se regăsesc în tine 
pot să explice ca fiind ale omului şi toate 
cele ale omului ca fiind ale tale. Astfel, 
mai întâi, în tine este lumina, care cores-
punde la om cu credinţa. În tine este tăria 
de deasupra, adică cerul, care la om este 
nădejdea, în tine sunt apele de deasupra, 
care la om sunt grijile lăsate de Dumne-
zeu, apoi apele de dedesupt, care sunt 
tulburările ce vin de la trup, în tine este 
pământul – la om, trupul. Ierburile şi co-
pacii înseamnă fapte bune, seminţele şi 
roadele sunt virtuţile şi milosteniile. Soa-
rele este imaginea celor veşnice, iar Luna 
imaginea lucrurilor temporale. Peştii care 
stau totdeauna în apă sunt umilinţele, pă-
sările zburătoare sunt ajutorarea şi milui-
rea săracilor, târâtoarele, adică animalele 
ce se târăsc pe pântece, sunt suferinţele 
şi durerile altora; sălbătăciunile înseam-
nă meditarea la demoni şi la răutate; iar 
omul, plăsmuit după chipul lui Dumne-
zeu, înseamnă însăşi constituţia proprie 
şi naturală a omului, plinătatea proprie şi 
naturală a minţii; raiul reprezintă fericirea 
desăvârşită şi imitaţia slavei.” 

Acestei stări a dedublării ce afectea-
ză lumea îi corespunde natura dublă a 
omului, în care se şi consumă adevărata 
dispută din cuprinsul celor existente. Dar 
chiar şi în faza de „cădere în timp”, lumea 
solicită o anumită înţelegere, un acord/co-
merţ, cu omul înţelept. „O, cinstitul meu 
prieten, şi preadulcele meu fiu, dacă te 
rog să fii prietenul meu şi dacă te îndemn 
la dragostea părintească, nu-ţi spun să te 
desfeţi în toate zilele şi la fel, cu mine şi 
cu doritele mele dezmierdări; dar dacă nu 
la trei zile o dată, cel puţin o dată pe săp-
tămână; munceşte şi termină-ţi treburile 
în curs de şase zile pe săptămână, iar în 
cea de-a şaptea zi odihneşte-te, precum te 

învaţă şi Dumnezeu 
şi odihneşte-te, bea, 
mănâncă, desfată-te, 
mângâie-te şi vese-
leşte-te ca să cunoşti 
şi tu din truda şi din 
osteneala ta măcar o 
dulceaţă. Pentru că, 
dacă vrei să-ţi spun adevărat, numai cât 
vei mânca şi cât vei bea, numai atâta vei 
fi câştigat, deoarece pe toate celelalte le 
vei lăsa şi nu se vor folosi nici ele de tine, 
nici tu de ele; şi numai câtă vreme vei pe-
trece bine şi te vei desfăta veselindu-te, 
numai atâtea va însemna că ai trăit.” 

Cele două semnificaţii ale termenului 
mundus – cea cosmologică şi cea existen-
ţială – în metafizica occidentală trec în 
inegalitate, la autorul Divanului ele păs-
trează o egalitate destul de stranie. Sem-
nificaţia cosmologică nici nu o domină pe 
cea existenţială, cea dintâi fiind chiar ea 
însăşi dublă: lumea înseamnă creaţiune în 
limbajul biblic, dar deopotrivă înseamnă 
şi ceea ce este nemijlocit dat, în limbajul 
fizicii moderne. „Lumea, după vorbirea 
obişnuită. Adică cerul, pământul, marea, 
întunericul şi toate cele ce se cuprind în 
acestea, într-un cuvânt se numeşte lume 
– tot aşa trupul omului, cu toate cele din 
el şi din afara lui se numeşte cu un cu-
vânt trup, cum am zice, adică trupul este 
lumea, după cum spune şi Petrus Belthu-
rius, acolo unde scrie Despre caracteris-
ticile sferei...”.

Dimitrie Cantemir insistând mult asu-
pra ideii că anume temporalitatea este un 
alt nume al lumii şi, prin urmare, limitele 
lumii sunt limitele timpului: lumea înce-
pe şi sfârşeşte ca o ecloziune a timpului. 
Aşadar, biblic, evenimentul este marcat 
prin însuşi faptul căderii („căderea în 
timp”, după Emil Cioran), iar fizic el este 
dat de faptul trecerii şi al prefacerii celor 
existente, căci „toate din lume pot să ex-
plice ca fiind ale omului şi toate cele ale 
omului ca fiind ale lumii.”

Soluţia omului de lume nu este anu-
lată de soluţia omului înţelept, iar aces-
tea două nu-şi află o sinteză perfectă în 
soluţia judecătorului lor. Autorul nostru 
insistă în cele din urmă pe necesitatea de 
cunoaştere ca o soluţie rezonabilă, aşa 
cum o descrie printre alţii Wissowatius. 
Doar că ea poate fi asumată atât de omul 
de lume, cât şi de omul virtuos.” (Şt. 
Afloroaei).

Autorul Divanului este un creştin cu 
mari disponibilităţi culturale, foarte liber 
în referinţele sale de ordin simbolistic sau 
livresc. Oricum, textul testamentar rămâ-
ne principala sursă de idei, argumente şi 
alegorii în disputa dintre Înţelept şi Lume. 
Dumnezeul testamentar este Însuşi Cre-
atorul acestei lumi. El insuflând făpturii 
omeneşti sinele său cu judecata, credinţa 
şi liberul arbitru care-l definesc.

Vom menţiona în cele din urmă că 
această lucrare a lui Dimitrie Cantemir 
rămâne deschisă oricând învăţăturii creş-
tine. Este, de fapt, după Alexandru Surdu, 
o „caracteristică a filosofiei sistematice 
româneşti, care n-a fost niciodată, contrar 
manierei occidentale, o filosofie sistema-
tică disciplinară, ci categorial filosofică, 
originar-constructivă, în ciuda oricăror 
restricţii disciplinare.”

Dumitru PĂSAT

Cea dintâi izvodire filosofică românească
(345 de ani de la naşterea lui Dimitrie Cantemir)Micu cel Mare

Dan DRĂGOI 

Pământul străbunilor
Dintre livezi eu am plecat şi dintre holde, 
Să-mi regăsesc străbunii, pierduţi sub glii şi bolte, 
Pe-acolo, unde-n ţară doar flori de vultur cresc, 
Să-mi caut neamul aspru şi osul românesc.

Să văd cum creşte grâul, când sânge poartă-n bob, 
Să văd cum ară plugul un cer zvântat de rob, 
Să văd cumva părinţii – o ţeastă de-ar rămâne, 
Să port în ea prinosul de sare şi de pâine.

C-am învăţat să ducem stindardul păcii sfinte 
În tot ce vremea caută a ne duce-aminte, 
C-aceste plaiuri încă n-au învăţat să piară 
Şi-s sute anii-n care noi ne-am numit o ţară.

Mi-e limba ca o miere şi miere este-n ţară, 
Albinele coboară cu zumzet de poeme. 
Ne încălzim la vatra cu focul ei de pară, 
Prin munţii care umblă cu apele pe gene.

Poetul cu „antologie personală”
La confraţii de condei

Dan Drăgoi, născut la 17 februarie 1952 în satul subcarpatic Slănic din judeţul Argeş, 
savant de elită în cultura prunului, veni târziu în poezie. Apăru spontan, cu o forţă vul-
canică, oferind cititorului român patru volume de versuri coapte, expresive, într-un veş-
mânt filosofic luminos. 

Savantul-poet întreţine strânse legături de colaborare cu horticultorii noştri şi tinerii 
basarabeni aflaţi la studii în România. Recent, el a pus în valoare o „antologie persona-
lă”, intitulată sugestiv „În regatul luminii”, din care reluăm câteva versuri. 

Tudor ŢOPA

CE DISTANŢĂ! CINCIZECI 
ȘI CINCI DE TOAMNE…
Toamna aceasta, doldora de culori, miresme și mult soare, ne-a 

adunat pe cei care suntem prima promoție a Școlii-Internat Nr.1 
din  Tighina, unica, de altfel, instituţie de învăţământ cu predarea 
în limba română din acest oraș istoric şi… martir, care nu ne mai 
aparține. Dacă înainte număram primăverile promoţiei colegilor 
noştri,  acum, la maturitate, am început a ne număra toamnele. Mai 
deunăzi ne-am adunat să ne revedem, să depănăm amintirile despre 
frumoșii ani ai adolescenţei de mult apuse. 

Atmosfera prietenească, sufletele descătușate ne-au făcut din 
nou fericiți, cu toate că pe toţi ne apasă povara anilor, mai ales când 
ştim că ni s-au rărit rândurile. Aproape jumătate din foştii colegi au 
plecat în lumea celor drepți. Şi doar pozele acelor ani ne-au făcut 
să ne simțim din nou tineri și viguroși. Treceam în revistă amin-
tirile despre profesorii excepționali, care ne-au asigurat nu numai 
cunoștințe fundamentale, ci și lecții de viață, atât de necesare tine-
rilor. E încă vie memoria discipolilor referitoare la „părinții” noștri 
de suflet şi materie de studii –  Petru și Maria Chiet, David Țirelis, 
Maria Majar, Anatol Corcinschi, Natalia Sokolova, Angela Rea-
buhina, Mihail Cioban, Nina Proscurina , Aurel Lehtman, Vasile 
Bogdan, Ion Arnăut, Oscar Dehtear ș.a.  Ulterior mulţi din dascălii 
tighineni au activat la Institutul Pedagogic de Stat din Tiraspol, 
deci am avut noroc de profesori versaţi în multe aspecte ale vieţii. 

Bineînţeles, cu deosebită duioşie răsfoiam albumele cu pozele 
îngălbenite ale  acelor vremuri. Secvenţele  înveşnicite ne-au pur-
tat prin sălile de clasă, camerele căminelor unde locuiam, pe tere-
nurile din jurul şcolii-internat, reanimându-ne în memorie şotiile 
copilărești, dulci și atât de fermăcătoare. Acum purtăm riduri şi scă-
fârlii pleşuve, dar bucuria revederii ne-a atenuat, într-un fel, tristeţile.

În fine, aş vrea pe această cale să-mi felicit colegii de clasă, 
care au rezistat în faţa celor cincizeci și cinci de ani de despărţire şi 
le doresc ca Bunul Dumnezeu să-i aibă mereu în pază!

Romeo ȘCERBINA, 
medic, coleg de promoţie

În faptă şi nădejde am stat sub glonţ şi foc, 
Popor de la opincă, din talpa care bate 
Pământul frământându-l cum freamătă un joc 
Şi n-am cerut nici lauri, ci doar o vatră-n sate.

Dincolo de poveste
Dincolo de poveste e doar pustietate. 
Dincolo de gândire e-o mare de păcate.
Dincolo de credinţă e crezul mântuirii. 
Dincolo de iubire, oceanul adormirii.

M-a fascinat tăcerea, pe ea n-o pot ajunge. 
Eu nu iubesc tăcerea. Tăcerea-n mine plânge.

Dincolo de iubire e piatra de tăcere, 
Sculptată-n nemurire, statuie de durere.

Dincolo de ninsoare e apa prinsă-n chingi, 
Dincolo de-orizonturi, tărâmul ce-l învingi.

Dincolo de poveste e doar pustietate. 
Dincolo de speranţă-s poveşti neîntâmplate.
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DODONIADA  

Mărturisiri prezidenţiale 

La conferinţa de presă, când a adormit buştean 
pe fundalul discursului lui Dodon, preşedintele Tur-
ciei, Erdogan, ca o scuză, i-a mărturisit în şoaptă 
omologului său moldovean: 

– Mă simt prost.
Tot în şoaptă, văzând atâta deschidere din par-

tea celuia care i-a reparat sediul preşedinţiei cu ba-
nii lui Putin, Dodon i-a făcut şi el, la rândul său, o 
mărturisire:

– Eu nu mă simt. Eu chiar sunt.

Îndepărtarea mea îndelungată în ţări străine, 
dragostea şi dorul faţă de baştina unde am crescut, 
pe nume Teleneşti, m-au determinat să creez ceva 
deosebit pentru tezaurul nostru teleneştean, ceea ce 
va rămâne în amintirea copiilor noştri. 

Prima comoară pe care am dedicat-o oraşului 
Teleneşti a fost cartea Teleneşti – vatra de altădată 
(2014). Mai întâi de toate, cartea a fost concepută 
la Muzeul Raional de Istorie şi Etnografie din Te-
leneşti, pe când se afla în incinta Casei Raionale de 
Cultură Teleneşti, care a fost deschis în anul 2008. 
Mai tîrziu Muzeul trece cu sediul la vila Gore, vi-
zavi de Conacul Teodosiu.

Pe 20 octombrie, Măria Sa Muzeu a fost oma-
giat. A ajuns la un deceniu frumos şi productiv de 
activitate. La mulţi ani!  

Le mulţumim tuturor instituţiilor şi băş-
tinaşilor, care au contribuit la îmbogăţirea 
tezaurului nostru naţional. Îndeosebi le mul-
ţumim acelor angajaţi care stau la temelia 
acestui muzeu încă de la fondarea acestuia: 
Boris Burcă (ex-preşedintele raionului), Ele-
na Ilescu, Iulia Tanasiuc, Ana Nicolaev, Ta-
tiana Cojocaru, Noie Rotaru, Tamara Sârbu, 
Mihai Matei, Violeta Florean, Lilia Jechiu ş.a. 

Dorim să evidenţiem şi să aducem mulţu-
miri băştinaşilor care au adus obiecte de va-
loare istorică, imagini fotografice, documente 
şi informaţii în cadrul instituţiei: Diaspora 
Evreilor Teleneşteni din Israel – Maisa Co-
gan, Naum Kijner, Menachem Weinboim, 
Menahem Gutman, Maria Rosental ş.a.; Va-
lentina Cireş, Elena Privilean, Lilia Rotaru, Alisa 
Tolmaciov, Parascovia Serafimschi-Rusu, Aurelia 
Dobjanschi, Olesea Rusu, Ana Lefter, Maria Fur-
dui, Ludmila Banaru-Catlabuga, Marina Cuşnir, 
Tamara Șoltoian, Ludmila Ciumac-Druţă, Ludmila 
Petraş-Casapciuc, Nicu Druţă, Zinaida Popescu ş.a.

Astăzi, la această aniversare, Muzeul deţine o 
varietate de lucrări publicistice, care au ajuns în te-
zaurul cultural al oraşuluui, raionului şi ţării, prin-
tre care sunt cărţile autorilor, care au scris despre 
târgul Teleneşti, printre care: Mihail Costăchescu, 
Mihail Sadoveanu, Eugen Dimitriu, Alexei Bla-
novschi, Vadim Lelic, Noie Rotaru şi Menachem 
Weinboim. 

Oraşul şi raionul Teleneşti se pot bucura de 
acest minunat oraş al culturii şi istoriei, care adună 
cele mai importante obiecte şi informaţii din tre-
cutul său, toate acestea ne ajută să cunoaştem mai 
bine personalităţile, edificiile din târgul, astăzi ora-
şul Teleneşti, să descifrăm enigma ascunsă a tre-
cutului său istoric. Acest oraş se mai poate bucura 

cu piese, poezii, povestiri, legende, poeme, basme, 
doine, dedicate târgului şi oraşuilui Teleneşti. Prin-
tre acestea se enumeră: Poeziile Doina, de Mihail 
Pincevski («Дойна», 1947), Legenda oraşului 
Teleneşti, de Alexandru Furdui (2007), «Было и 
прошло», de Aron Șvarţman (2011), Mândru plai 
Teleneşti, autori fiind Noie şi Lilia Rotaru (2015), 
Oraşului meu, de Noie Rotaru (2015); poemul isto-
ric Teleneşti, un târg de codru şi de glorie, de Lilia 
Rotaru (2016); povestirea «Местечко», de Mena-
chem Weinboim (2018); cântecele Teleneşti – Flori 
de cais sau în Parcul Tinereţii, text: Noie Rotaru/ 
muzica şi interpretare: Sergiu Țurcanu (2017), Te-
leneşti , versuri şi muzică: Valeriu Cordineanu, in-
terpretare: Adrian Liviţchi (2017); basmul Telenuş 

şi Pasărea Măiastră, autori: Noie Rotaru şi Lilia 
Rotaru (2018). 

În această zi solemnă au fost invitaţi oameni de 
vază ai oraşului (Diana Manole – preşedinta raio-
nului Teleneşti, Vadim Lelic – primar de Teleneşti, 
şi interpreţii Sergiu Țurcanu, Angela Cabari, Adri-
an Liviţchi) şi ai ţării (Angela Agachi – deputat în 
Parlamentul RM, Svetlana Pociumban – specialist 
la Ministerul Culturii, scriitori: Tudor Țopa, Boris 
Druţă, Leonid Popescu, Andrei Grosu; pictori: Ser-
giu Sasu şi Grigore Roşca).

 Oraşul s-a asigurat cu informaţii (nu şi cu 
ilustraţii fotografice) despre întemeietoarea târ-
gului Teleneşti, Raluca Mavrocordat, precum şi 
despre ultima stăpână a târgului Teleneşti, Elena 
Gore, a căror viaţă şi activitate nu era cunoscută 
de către băştinaşi, inclusiv naşterea lor şi locul în-
mormântării. 

Tot pe 20 octombrie a fost inaugurat noul per-
sonaj al oraşului, macheta bibeloului Telenuş, cel 
care va sta alături de alte personaje ale folclorului 
românesc, cum ar fi: Dănilă Prepeleac, Guguţă, 

Ileana Cosânzeana, Tândală şi Păcală. 
La crearea numelui acestui personaj, s-au pro-

pus diverse variante, cum ar fi: Teleman, Telekin-
der, Telenel, Telean, Telan, însă cel mai potrivit 
nume, după părerea noastră, este numele Telenuş. 

Acest obiect decorativ, ce urmează să fie rea-
lizat, reprezintă chipul şi aspectul fizic al eroului, 
aşa cum este prezentat în basmul din care provine. 
Băiatul-păpuşă, cu pletele sale bogate şi netede, de 
culoarea cojii de stejar, insuflă credinţă în forţele 
binelui şi ne aduce cu gândul la tradiţii, datini, va-
tră, obiceiuri actuale în localitatea Teleneşti. Bă-
ieţandrul poartă vestimentaţie în stil popular, ase-
meni oamenilor din partea locului, care ştiau a le 
confecţiona singuri. Atât iia, cât şi opincile, sunt o 

dovadă a portului naţional al teleneştenilor, 
de prin secolele XVI-XVIII, perioada în care 
a vieţuit şi personajul Telenuş.

Responsabil de crearea scenariului aces-
tei manifestări de ziua Muzeului a fost Nina 
Movilă, profesoară de limba şi literatura ro-
mână la Liceul „Lucian Blaga” din Teleneşti.

Această activitate solemnă s-a organi-
zat în faţa Muzeului, fiind prezentată de doi 
minunaţi elevi ai clasei a zecea de la acelaşi 
liceu, Andrei Bogonosu şi Cătălina Bezer, 
discipolii doamnei Nina Movilă. 

Manifestarea a început cu piesa Teleneşti, 
oraş de vis, interpretată de Sergiu Țurcanu. 

Ulterior, la această activitate au parti-
cipat şi alţi elevi ai liceului, cu poezii şi 
dansuri: Paula Druţă, Ion Răgălie, Cristina 

Bunduchi, Renata Mardari, Elena Zelenco ş.a. 
S-au prezentat şi alte colective din raion: An-
samblul de dans Codrenii – conducător artistic, 
Tudor Pleşco. Copiii au dansat Ciuleandra şi un 
dans popular. Elevii Școlii de Muzică Gheorghe 
Mustea, cu cântecele Basarabie, Moldova, şi 
Hora Unirii. Ulterior, Ansamblul Trandafir de 
la Moldova de la Casa Raională de Cultură au 
participat cu cântece folclorice. După finaliza-
rea părţii festive în aer liber, oaspeţilor li s-au 
prezentat sălile muzeului. Din lipsă de timp nu 
s-a reuşit prezentarea cărţii Telenuş şi Pasărea 
Măiastră, precum şi macheta bibeloului Telenuş.

Acest lucru este preconizat pentru viitorul 
apropiat, de asemenea, prezentarea noii cărţi 
«Местечко» a scriitorului din Israel, Menachem 
Weinboim, băştinaşul nostru teleneştean. Este o 
carte de povestiri despre oraşul Teleneşti. 

La mulţi ani, Telenuş! Bine ai venit acasă!

Noie ROTARU

Telenuş, bine ai venit!

Soarele revărsat în pocale
În febra acestor tărâmuri 

ard gânduri, iar tremurul 
luminii poartă visurile pe 
drumuri. Un gospodar n-are 
odihnă până în vărsatul zori-
lor – trăieşte nopţi mai lungi 
decât somnul. La ora timpu-
rie doru-i însetat de şoaptele 
pământului îl scoate în hota-
rul satului şi omul se retrage 
în aducerile-aminte. Parcă 
mai ieri coclaurile cleioase 
din coasta Ialpujenilor Ci-
mişliei dădeau viaţă numai 
pâlcurilor răsucite de scăieţi, 
că astăzi colina răsfirată în 
umbre sunătoare, cu pieptul 
încărcat de aurul toamnei, 
devorează nopţile în clarul 
alb de lună. De câte ori ochii 
lui Gheorghe Sutaru au mă-
surat aici întinderile de orz 
şi grău, de floarea soarelui şi 
porumb, ori rândurile drepte 
ca struna de viţă-de-vie! El 
cu familia sa şi cu o seamă de săteni de ani buni sparg 
luminile zilei pe cele câteva sute de hectare de terenuri 
agricole şi plantaţii multianuale. Oamenii îşi dădăcesc 
pământul ca pe un prunc. Toată primăvara şi vara alear-
gă după ei vântul şi ploaia, sărutându-le urmele. Iar bra-
vii gospodari se prind în iureşul ploilor înalte de vară, 
bucuroşi de mana cerească.... 

Astăzi la Ialpujeni lumea ameţeşte de atâta toamnă. 
Muncile în câmp, în livezi şi podgorii parcă-s pe sfârşi-
te, apoi din nou se întoarnă: la ordinea zilei apar aratul 
ogoarelor, semănatul culturilor de câmp. Gheorghe Scu-
taru, directorul Societăţii pe Acţiuni „Javgur-vin”, cu-
noaşte bine notele din ariile simfoniei câmpului. Alaiul 
verde pe faţa schimbătoare a plaiului i-a turnat în suflet 
picătura de speranţă, făcându-l să evadeze din marginea 
nepăsării. El şi-a modelat icoana din culorile vii ale tim-
pului idilic. Dar câteodată îl dor gravitaţiile false din ne-
săbuinţa unora, care încearcă să-şi scuture spuzele cer-

nite pe cărările lacome de lumină...
Am cunoscut îndeaproape casa 

gospodarului.Gheorghe mă pofti în 
curtea cu flori înlăcrimate unde pe 
masa întinsă de nevasta sa dragă, 
Tamara, abureau bucatele înşiruite 
ca nişte zaruri. La cina noastră de 
taină s-au nimerit şi copiii fami-
liei – Aliona şi Vasile, fiecare cu 
perechea sa şi cu odraslele lor – 
scumpii nepoţei ai bunicilor, care 
imediat, cum intrasem pe poartă, 
se molipsiră de tăcere. Micuţii mă 
iscodeau miraţi în fapt de seară, iar 
eu mi-i imaginam atlanţi ai ţarinei 
de temerari… Am păşit peste um-
brele zbuciumate, lungi ale nucilor 
gălbejiţi de soartă, unde Gheorghe 
mă întâmpină, ca de obicei, cu 
zâmbetu-i abia înfiripat – nu ne vă-
zusem de un car de vreme. Atent, 
stăpânul roti privirile pe înălţimile 
sinilii – presimţea el o schimbare: 
„Aşteptăm ploaia!”. 

În fine, voievodul gliei îmi oferi 
o cupă de licoare trepidantă de culoarea paiului de grâu 
şi mă îmbie: „Amice, savurează balsamul soarelui de 
vară!”. Peste câteva clipe el mă lămuri de-a dreptul: „Cu-
noaşte plinul din Chardonay-ul aşteptărilor noastre!..”. 
Urmă un moment de reticenţă şi bravul gospodar conti-
nuă: „Pe aici, pe la noi soarele şi-a despovărat darnic 
osteneala, revărsându-se în pocale cu viituri de Caber-
net, Merlot, Sauvignon. Azi vinurile noastre selecte trec 
mândre hotarul... De fapt, meritul anume îi aparţine fiului 
meu Vasile, cum ar veni, mâna dreaptă a tatălui. Să vezi, 
la ora cântatului de cocoşi învăţăm împreună plămăditul 
stropilor de rouă... ”. 

Ialpujenenii trăiesc febra clocotitoare a toamnei, 
aprinzându-şi gândurile în nopţile târzii cu nesomn în-
cărcat de silabe. Acum, în prag de iarnă, ţăranii schim-
bă vârsta culorilor în gravurile lor de taină cu visuri de 
primăvară...

Andrei MOROŞANU

CU DOR DE ȚARĂ

POEM ÎN PROZĂ

Inginerul-tehnolog Vasile SCUTARU, 
unul din plăsmuitorii belşugului 

societăţii „Javgur-vin”

Am trei fraţi mai mici decât mine şi niciodată nu ros-
tesc cuvinte de care să-ţi fie ruşine să le auzi. Şi asta pen-
tru că şi părintele nostru care ne-a dat viaţă nu le-a utilizat 
niciodată. În acelaşi timp însă era şi el om şi-l scoteau 
şi pe el din sărite câte cineva dintre vecini sau oamenii 
alături de care lucra şi atunci, ca să se descarce emoţional, 
trântea un „turcule!”, dacă subiectul era de faţă, sau: „ce 
să-i faci, dacă-i turc?!” – în cazul când acesta era la dis-
tanţă. „Turc” era superlativul revoltelor sale. Era uşor să-
ţi dai seama ce se ascunde în spatele acestui termen dacă 
cunoşteai persoana care s-a învrednicit de epitetul respec-
tiv: prostie, nechibzuinţă, hapsânie, adică toate calităţile 
necalităţi. Acum îmi dau seama că niciodată nu l-am în-
trebat pe taică-meu de ce anume turc le spunea oamenilor 
de care nu era încântat, de care era dezamăgit. Un lucru 
fiindu-mi însă clar: că numai nu-i laudă, că nu avea pentru 
ce să-i laude. Apoi am mers la şcoală şi aici am aflat alte 
lucruri despre turci, absolut diferite de concepţia pe care 
reuşisem să mi-o fac. Am aflat că în perioada de înflorire 
a imperiului otoman poporul turc era unul luptător, puter-
nic, asupritor, crud şi crunt, necruţător, avid de noi şi noi 
pământuri, de bogăţii nemuncite. Îşi satisfăceau aceste 
dorinţe pornind războaie, în urma cărora jefuiau popoare-
le cotropite, luând femeile şi copiii în robie. 

Iar una din aceste pohte era şi pământul moldo-vlah. 
Doar că aici erau întâlniţi de un răzvrătit, un neînfricat 
care atunci când turcul pornea cu puzderia de ghiauri şi 
alţi năimiţi ai hoardelor lor asupra pământului nostru stră-
bun, bravul valah îşi aduna oştile alcătuite din boieri şi 
ţărani şi-i îngenunchea pe păgâni, îi umilea pe turci, încât 
aceştia nu erau bucuroşi că s-au născut. 

Recunosc acum că atunci când se întâmpla să citesc 
sau să privesc filme istorice despre trecutul glorios al lui 
Ştefan cel Mare, uneori eram tentată să cred că s-au co-
mis exagerări. Pare ieşit din comun faptul ca nişte oşti 
adunate în grabă din ţăranii de la coasă să-i învingă, să-i 
umilească pe ghiaurii turci care doar asta făceau: luptau 
de dimineaţă până seara cu cei din est şi cu cei din vest, 
cu cei din sud şi cu cei din nord. Dar totul a fost realitate. 
Şi asta pentru că cel pe care-l elogiază cronicile până în 
prezent era un adevărat voievod, pentru care creştinismul 

şi credinţa în  Dumnezeu, grija de ţarină şi neam erau mai 
mari decât frica pe care o trezeau puhoaiele de păgâni 
otomani. Toate acestea îi dădea puteri şi speranţe. Încât 
vârâse frica în turci.

Iar vizita recentă a preşedintelui turc întreprinsă pe 
pământurile odinioară scăldate de sânge turcesc, ameste-
cat cu sânge nevinovat de creştini în urma incursiunilor 
păgânilor nepoftiţi, ne dovedeşte că anume aşa a fost. Pre-
şedintele turc este primul înalt demnitar din alt stat care 
n-a mers la monumentul lui Ştefan cel Mare să se închine, 
să-şi arate respectul pentru ce a reuşit să facă pentru po-
porul său şi să depună o jerbă de flori. S-ar putea întâmpla 
ca până în prezent prin Turcia să circule legende şi mituri 
despre iscusitul nostru conducător de oşti, punându-l în-
tr-o lumină care-i orbeşte pe turci. Chiar dacă turcii ştiu 
că sabia lui Ştefan cel Mare se află la ei, oricum se tem 
de ea până în prezent. Se tem şi de cea din mâna bravului 
nostru voievod de pe soclu că ar mai putea cădea peste 
grumazul lor zburându-le ţestele, aidoma făptuirilor lor 
haine împotriva popoarelor paşnice. 

Să fie atât de puternică frica turcului de măreţia lui 
Ştefan cel Mare, dar şi furia izvorâtă din nesupuşenia 
neînfricatului nostru voievod, care i-a umilit în repetate 
rânduri, că a refuzat să meargă la monumentul vizitat de 
oricine trece hotarul ţării noastre? 

Noi înclinăm să credem că gestul său a fost unul ţintit 
din timp, pus la cale încă de acasă pentru ca să-l umi-
lească pe actualul preşedinte al Republicii Moldova, de-
monstrându-i că nu ţine seama de actualele căpetenii ale 
statului nostru. 

Oare a înţeles preşedintele Dodon mesajul turcului: 
nu trecutul vi-l ignor, că cei care l-au făurit au rămas în 
mit, de acolo ei strălucesc precum o rază de soare, dar pe 
nevrednicii de voi de la cârma acestei ţări vă ignor. De 
aceea eu mă duc la turcii mei. Şi s-a dus. În Găgăuzia, 
unde cine ştie ce se unelteşte, ce se urzeşte. Astfel dând 
de înţeles că doar lupul blana-şi schimbă, dar turcul năra-
vul – ba. Iar mai întâi de toate mesajul lui a fost adresat 
preşedintelui Dodon: voi fi bun cu tine cât nu vei semăna 
cu voievozii viteji ai Moldovei. 

Raisa CIOBANU

Călătoriile, oricât de lungi sau de scurtă du-
rată, te revigorează, te schimbă într-un anumit 
fel, adaugă ceva la experienţa ta existenţială.

Dar mai ales când, la drum, faci cunoştinţă 
cu oameni interesanţi, oameni buni, oameni de-
osebiţi.

Doamna Raisa Darii a urcat la autogara din 
orăşelul Leova. Evident, i-am aflat numele mai 
târziu, pe parcursul lungii (foarte lungii pentru 
ea, după cum urma să aflu) noastre călătorii.  

S-a întâmplat să stăm una lângă alta, pe sca-
unul din spatele microbuzului. 

Da, e orăşeancă de vreo 50 de ani, ea având 
însă rădăcini, după cum s-a exprimat, în satul 
Baimaclia.

Odată stabilită în oraşul Leova, s-a căsătorit 
şi, nu după mult timp, a născut un băieţel. Dar, şi 
aici începe o adevărată minune, după ce copilul 
a mai crescut puţin, s-a dus la maternitate şi a 
mai  înfiat încă ...  trei copii, o fată şi doi băieţi.  
Fostul soţ (a plecat la Domnul cu 10 ani în urmă) 
n-a fost împotrivă şi o susţinea  în toate.

De obicei (cel puţin aşa ştiu eu), familiile in-
teresate  se duc la casele de copii şi mai rar, sau 
aproape defel, la o maternitate.

Doamna Darii însă i-a luat pe primii trei, 
abandonaţi de mamele lor din diferite motive 
chiar la naştere, nefăcând nicio alegere. 

Ei bine, cei doi băeţi şi fetiţa, înfiaţi, s-au îm-
păcat foarte bine cu fiul său, graţie şi educaţiei 
doamnei Raisa, bineînţeles, care n-a admis, de 
la bun început, să se facă vreo deosebire între 
copii, punîndu-l la punct, de câte ori era cazul, 
pe propriul său băiat. Astfel el a învăţat că cei 
trei nou-veniţi sunt fraţii şi sora lui mai mici, de 
care trebuie să aibă şi el grijă. 

Cei trei băieţi, fraţi în adevăratul sens al cu-
vântului, au terminat Universitatea de Medicină 
la Chişinău, au devenit buni chirurgi, şi s-au sta-
bilit în Germania, unde şi-au deschis o clinică, 
în care lucrează împreună cu soţiile lor, care sunt 
surori medicale. 

O duc bine, sunt apreciaţi, şi o cheamă şi pe 
ea la ei, dar dânsa e prea legată de baştină, nu 
vrea să se ducă. 

- Greşesc foarte mult cei care nu înfiază co-
pii, îmi destăinuie cu convingere. Mie îmi plac 
foarte mult copiii, îi iubesc foarte mult.

Dar, asta n-a fost tot, pentru că a mai crescut 
încă doi copii, doi băieţi, dar numai până la vâr-
sta de 7 ani.

De ce numai până la 7 ani? Ei, bine, uite cum 
s-a întâmplat.

- Vine într-o seară la mine o femeie aproape 
necunoscută, pe care o ştiam doar din vedere, 
îmi aduce un copil nou-născut şi-mi spune că ea 
e sărmană, n-are cu ce-l creşte, şi că îl lasă la 
mine, să fac ce-o să vreau cu el. Şi...   se duce. Ei 
bine, i l-am crescut cu toată dragostea, până când 
a trebuit să meargă la şcoală. Pentru că atunci a 
venit şi a spus că vrea să-l ia înapoi. Da, dar nu 
v-am spus că peste vreo trei ani mi-a mai adus un 
copilaş. Cu aceleaşi cuvinte: n-am cu ce-l creşte, 
fă ce vrei cu el.

- Şi i-aţi luat pe amândoi?
- Da, bineînţeles, şi i-am crescut la fel, cu 

aceeaşi dragoste, până la vârsta de şapte ani. 
După care, pe rând, mi i-a luat pe amândoi.

- Şi...  i-aţi dat?
- Desigur, doar era mama lor. De altfel, cei 

doi băieţi îmi zic „bunicuţă”. Unul dintre ei, 
când a ajuns elev în clasa a doua, m-a cuprins 
într-o bună zi şi mi-a zis: „O să devin medic şi o 
să-ţi fac o injecţie, şi n-o să mai mori nicio dată”.

De altfel, i-am zis şi fetei mele, stabilită la 
Chişinău, pe a cărei mamă s-a întâmplat s-o mai 
văd, să se ducă la mama sa biologică, să stea de 
vorbă cu ea. I-am spus:  asta-i mama ta, care te-a 
născut. Dacă nu era ea, eu nu te-aş fi avut. Poar-
tă-i respectul. 

Mi-am crescut, tot până la şapte ani şi nepo-
ţica, care acum are 15 ani. Fata mea n-a spălat 
nicio pelincuţă de-a fiicei sale, de cum a născut-o 
mi-a dat-o mie s-o cresc.

- Locuiţi la etaj sau aveţi casă la curte?
- La etaj. Am schimbat vechiul apartament cu 

două camere pe unul cu trei camere (achitând, 
evident, diferenţa), m-au ajutat băieţii şi tot ei mi 
l-au mobilat. Pentru că eu am dăruit multe haine 
şi toată mobila din vechea casă unor nevoiaşi.

- Şi acum, după cum am înţeles, mergeţi la 
fiica Dvs. care locuieşte în Chişinău? Şi unde 
lucrează?

- La revista „Aquarelle”. De altfel, nu mă duc 
la ea cu mâinile goale, iată, i-am cumpărat fetei 
mele  o pereche de pantofi. Sper să-i placă.

Mi-i arată, sunt, într-adevăr, foarte frumoşi şi 
eleganţi. O asigur că o să-i placă neapărat.

Îmi destăinuieşte, la un moment dat, că are 
vârsta de 70 de ani. O privesc uimită, pentru că 
decum am văzut-o nu i-am dat în niciun caz mai 
mult de 50 de ani: îmbrăcată simplu, dar cu mul-

tă eleganţă, cu părul de un negru natural (abia 
după ce mi-a spus ce vârstă are, mi-am dat seama 
că-i vopsit). Să ştiţi că mă simt de parcă-aş avea  
40 de ani”, îmi mai dezvăluie.

„Şi vă mai spun ceva, ce am învăţat pe întreg 
parcursul vieţii: pe lume contează bunătatea. 
Bunătatea este cea care contează”, îmi repetă cu 
convingere.

La intrarea în Autogara de Sud (îi atrag aten-
ţia, făcând haz) ne trece drumul o mâţă.  „Nu-i 
nimic, zice doamna Darii, trebuie numai să spui: 
şi ţie să-ţi meargă bine, şi mie (nouă) să ne mear-
gă bine. Şi-atunci, sunt sigură, nu se va întâmpla 
nimic rău”.

- Copiii din Germania mă întreabă tot timpul: 
„Mamă, câţi bani să-ţi mai trimitem?” Dar mie 
nu-mi mai trebuie bani, eu aş vrea să-i am lângă 
mine. Dar ei s-au aranjat foarte bine acolo şi nu 
mai vor să se întoarcă aici. Acolo şi ei, şi copiii 
lor, au un viitor. Dar aici ce viitor ar avea?

- Cu toate acestea, trăiesc şi aici foarte mulţi 
copii...

- Mi-i milă, până la lacrimi mi-i milă (deşi 
n-am plâns niciodată, nu pot să plâng, doar su-
făr în tăcere când se întâmplă vreo nenorocire) 
de copiii din oraşul meu, din toată ţara, când mă 
gândesc cum trăiesc şi ce viitor îi aşteaptă aici pe 
mulţi dintre ei.

Îmi mai spune că nu-i place să călătorească. 
Suportă cu greu drumul de la Leova până la Chi-
şinău.

- Le primesc pe toate aşa cum sunt, nu mă 
supăr niciodată, nu s-a întâmplat să ridic vocea 
la cineva. Îmi zic că aşa mi le-a dat Dumnezeu şi 
aşa trebuie să le primesc, împăcată.

Evident, pe parcurs, mai discutăm nişte lu-
cruri de interes social, iar eu ating, printre altele 
parcă, şi problema limbii române, a unionismu-
lui.

Este ferm convinsă că limba noastră e ... mol-
dovenească şi că noi suntem moldoveni, şi nu 
români.

Îi vorbesc despre materiale din „Literatura şi 
arta”, şi o îndemn să se aboneze la acest perio-
dic.

– Să ştiţi că m-aţi făcut curioasă. O să mă 
abonez, neapărat o să mă abonez, îmi promite.

Şi ştiu că se va ţine de cuvânt.

Nina  JOSU

SUFLET DE MAMĂ

Să se fi trezit în turc pohtele de odinioară?

Aviz 
Academia de Științe a Republicii  

Moldova va decerna titlul de Mem-
bru de Onoare acad. Victor Spinei, 
vicepreședinte al Academiei Române

Joi, 25 octombrie, ora 11.00, în 
Sala Mică a AȘM (bd Ștefan cel Mare și 
Sfânt, nr. 1, et. 2), va avea loc ședința 
festivă de acordare a titlului onorific 
de Membru de Onoare al AȘM domnu-
lui academician, vicepreședinte al Aca-
demiei Române Victor Spinei.

La eveniment se invită reprezentanţii 
mass-media. 

 
Eugenia TOFAN, 

Serviciul de Presă al AŞM

OAMENI DIN PREAJMĂ


