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BIBLIOTECĂ DE CARTE ROMÂNEASCĂ, 
DESCHISĂ LA HAGI CURDA, RAIONUL ISMAIL 

 
 În data de 17 august, în satul Hagi Curda, 

raionul Ismail, a avut loc inaugurarea unei 
biblioteci de carte românească pe lângă biserica 
Sf. Apostoli Petru şi Pavel şi Sf. Ierarh Nicolae. 
Evenimentul apare ca unul extraordinar, în 
condiţiile când astăzi, în bibliotecile săteşti şi 
şcolare din sudul Basarabiei (regiunea Odesa), 
cartea românească (în grafie latină) nu ocupă 
poziţiile ce ar trebui să-i aparţină. Aici continuă să 
domine literatura apărută încă în perioada 
sovietică în grafie chirilică, iar multe cărţi de 
istorie, cultură, artă, în limba română pur şi simplu 
dispar din motivul că mesajul lor cognitiv, pentru 
cititorul de limba română, diferă de cel din epoca 
totalitar-comunistă. 

Deschiderea noii biblioteci a fost prevăzută în 
proiectul înălţării bisericii Sf. Apostoli Petru şi 
Pavel şi Sf. Ierarh Nicolae, sfinţită, din câte se 
ştie, pe 16 iulie 2011. Despre aceasta a povestit în 
alocuţiunea sa din deschiderea manifestării Vasile 
Iordăchescu, conducătorul Comunităţii creştin-
ortodoxe din localitate şi epitrop al bisericii, 
subordonată canonic Mitropoliei Basarabiei a 
Patriarhiei Române. 

Noua bibliotecă îşi are sediul în casa 
parohială de lângă sfântul locaş, iar fondul de 
carte provine din donaţii făcute în anii trecuţi. El 
cuprinde literatură cu caracter religios, opere ale 
marilor scriitori români, cărţi despre sudul 
Basarabiei (istorie şi actualitate), creaţii ale 
autorilor sud-basarabeni contemporani, colecţii 
de ziare şi reviste din România, Republica 
Moldova şi Ucraina. Cel care a perseverat în 
inaugurarea bibliotecii a fost Tudor Iordăchescu, 
locuitor din Hagi Curda, cunoscut prin lucrarea 
sa despre trecutul istoric al localităţii, apărută în 
2011 la editura Prometeu din Chişinău. Dum-
nealui s-a preocupat de pregătirea sediului, 
cheltuind în acest scop banii săi personali, cu 
toate că e pensionar. Tot el a acumulat fondul de 
carte, urmând să-l sistematizeze în continuare, a 
invitat participanţii la manifestare şi a avut grijă 
să-i primească în modul cel mai ospitalier.  

 
 

Printre invitaţi au fost profesori ai şcolii din 
localitate, enoriaşi ai bisericii, câţiva oaspeţi sosiţi 
din satele Ceamaşir şi Dumitreşti, raionul Chilia. 
Apropo, oaspeţii au rămas impresionaţi de faptul 
că la Hagi Curda există un grup de oameni pentru 
care promovarea valorilor naţionale se manifestă 
nu doar în vorbe, ci şi în fapte. Tudor Iordăchescu, 
în luarea sa de cuvânt, s-a oprit asupra 
perspectivei bibliotecii pe care a ctitorit-o, 
subliniind în mod special necesitatea conlucrării 
acesteia cu şcoala din localitate. Jurnalistul Vadim 
Bacinschi, moderatorul acţiunii din 17 august, a 
fost de părere că în localul modest, dar primitor, al 
noii biblioteci urmează să aibă loc cu regularitate 
diverse activități legate de actualitate, de istoria şi 
de oamenii locului. Doar în asemenea caz ea are 
şansa de a se afirma drept centru al vieţii culturale 
şi creştin-ortodoxe din localitate, de a aduna în 
incinta-i conaţionalii din satele învecinate. 

Un moment aparte în cadrul manifestării l-a 
constituit prezentarea cărţii lui Tudor Iordăchescu, 
Hagi Curda (Camâşovca). Un sat românesc din 
Basarabia istorică. În doi ani trecuţi de la apariţie, 
lucrarea a fost lansată la Chişinău, Iaşi şi 
Bucureşti, numai la baştina autorului nu. Din mai 
multe motive. Hagicurdenii, între timp, au avut 
posibilitatea de a lua cunoştinţă de cartea 
consăteanului lor, formându-şi o părere despre ea. 
Unii dintre cei prezenţi la inaugurarea bibliotecii 
şi-au expus-o. Profesorii şcolii din sat au declarat 
că, în cele scrise în cartea sa, Tudor Iordăchescu, 
în mod nefondat, îi învinuieşte că ar da dovadă de 
indiferenţă în apărarea şi promovarea valorilor 
naţionale în şcoală. Am pune şi noi la îndoială 
acest fapt, dacă şcoala din Hagi Curda n-ar fi 
ajuns şcoală mixta şi dacă copii gospodarilor de 
aici n-ar pleca zilnic în satul vecin Muravliovca, 
pentru a învăţa acolo în limba rusă. 

Rămânem cu speranţa că, în toamna aceasta, 
în biblioteca de carte românească de pe lângă 
biserica Sf. Apostoli Petru şi Pavel şi Sf. Ierarh 
Nicolae din Hagi Curda vor avea loc primele 
activităţi cu caracter cultural-creştin. 

 

Corespondentul nostru 

La început de an şcolar 

DESPRE VINA PĂRINŢILOR 
ŞI A ÎNVĂŢĂTORILOR 

Cineva dintre liderii românilor din regiunea Cernăuţi (raionul Hliboca) declara nu 
demult într-un interviu că vina pentru deznaţionalizarea şcolilor cu limba română de 
predare din Ucraina o poartă părinţii copiilor şcolarizaţi şi învăţătorii. Vina constă în aceea 
că ei nu se opun, nu protestează atunci când vine vorba, prin implicarea autorităţilor, de a 
transforma o şcoală naţională în şcoală mixtă (cu clase ucraineşti, sau chiar ruseşti, ca în 
regiunea Odesa). Liderul de la Hliboca declara că „niciodată nu se va ucrainiza vreo 
şcoală, dacă vor fi împotriva acestui fapt părinţii şi colectivul pedagogic”. 

Sincer vorbind, m-a mirat uşurinţa cu care respectivul lider – apropo, funcţionar 
de stat – îi găseşte vinovaţi pe părinţi şi pe învăţători. Ar fi trebuit, poate, să 
generalizeze mai departe şi să ne spună, ca funcţionar de stat, ce se întâmplă când, 
bunăoară, învăţătorul se opune suprimării limbii române în şcoală şi nu renunţă la 
românism, adică la convingerile sale. Noi, în regiunea Odesa, avem exemplul soţilor 
Pinteac – Zinaida şi Ștefan – din Frumuşica Veche, raionul Sărata. Ea – director al 
şcolii din localitate, el – agronom şi activist pe tărâm naţional. Ei, ca etnici români, n-au 
dorit să renunţe la limba română şi la românism, insistând, aşa cum prevăd legile 
ucrainene, să-şi păstreze apartenenţa etnică şi valorile naţionale. S-au opus atunci 
când demara procesul deznaţionalizării şcolii din Frumuşica Veche, când le erau 
umilite sentimentele naţionale. S-au opus şi cu ce s-au ales? Autorităţile le-au găsit 
tot felul de clenciuri, au făcut din ei un fel de corbus albus la nivel raional şi regional. 
I-au trecut prin judecăţi, pe doamna Pinteac au destituit-o din funcţia de director, iar 
soţul ei a ajuns invalid, cu sănătatea ruinată pentru toată viaţa. 

Fără doar şi poate că cele întâmplate cu soţii Pinteac sunt un trist exemplu pentru cei 
care ar încerca să se comporte aşa cum vrea liderul român de la Cernăuţi pomenit mai 
sus. În primul rând pentru învăţătorii din şcolile cu limba de predare română. 

Referindu-mă la părinţi, nu pot trece peste cele povestite nu demult, în august, 
de un bunic din Satu Nou, raionul Reni. El îmi povestea că feciorul şi nora sa – 
amândoi moldoveni – şi-au dat copilul la şcoală în clasa cu predare în limba 
ucraineană. La momentul respectiv, îmi povesti bătrânul, în singura clasă 
moldovenească din şcoală erau adunaţi, cu precădere, copii din familiile ţiganilor 
localnici – departe de a fi familii de oameni muncitori şi gospodari. Astăzi, nepotul 
interlocutorului meu din Satu Nou, cu părinţi moldoveni, vorbeşte un jargon româno-
ucrainean pe care bunicul său nu-l prea înţelege. O mică tragedie omenească cu 
caracter local, cum ar spune cineva, dar, totuşi, tragedie… 

Când vine vorba de viitorul odraslei sale, omul nostru e gata la cele mai grele 
compromisuri pentru a-i asigura un viitor meritoriu. Problema principală constă în 
lipsa unei alternative civilizate. Sau înveţi în limba maternă împreună cu rromii, sau 
în limba ucraineană. Părinţii aleg ucraineana, crezând că ea, ca limbă de stat, le va 
garanta mai uşor copiilor dumnealor un viitor. 

De fapt, şi în cazul părinţilor, şi în cazul învăţătorilor, vedem una şi aceeaşi stare 
de nesiguranţă şi de panică interioara a individului. A cetăţeanului ce nu se simte 
protejat de legile ţării şi se zbate pentru a-şi menţine existenţa în condiţiile când 
legile, în primul rând CONSTITUŢIA, nu prea funcţionează. Este vorba, în cazul 
nostru, de existenţa spirituală, ca etnic minoritar. Problemele noastre cele mari aici 
se ascund. Starea de nesiguranţă interioară îl face pe om să cadă în extreme, să se 
conformeze, să fie uşor de manipulat, în fine, deznaţionalizat şi asimilat. 

Dacă ne referim la CONSTITUŢIA Ucrainei, vom sublinia că una dintre 
prevederile ei fundamentale rezidă în următoarele: drepturile cetăţeanului, 
inclusiv dreptul la învăţământul în limba maternă, nu pot fi nicidecum restrânse, 
adică simplificate, ci doar lărgite, odată cu trecerea timpului. Adică, dacă am trăi 
după buchea CONSTITUŢIEI, ar trebui ca numărul şcolilor cu limba de predare 
română nu să scadă, ci să crească. La fel ca şi al grădiniţelor de copii, 
bibliotecilor de carte românească etc. La noi nu se întâmplă așa. Sistemul 
învățământului școlar în limba română în regiunule Cernăuți și Odesa a fost 
văduvit de circa 30 de școli, prefăcute din școli cu predarea integrală în limba 
română, în școli mixte, în ultimile 2 decenii. Am simplifica prea din cale afară 
lucrurile și i-am face un prost serviciu statului ucrainian, afirmând că vinovați de 
cele întâmplate sunt parinții și învățătorii. 

 
 

Vadim BACINSCHI 
 

Crucea Închinării, de Tudor Botin, la Cartal 
 

Pe 29 august anul curent, în satul Cartal, raionul Reni, a avut loc ceremonia sfinţirii unei Troiţe – 
Crucea Închinării – instalate în centrul localităţii, lângă şoseaua ce duce de la Bolgrad şi Ismail spre 
Reni. Lucrarea, executată în metal şi înaltă de 30 de metri, îi aparţine lui Tudor Botin, membru al 
Uniunii Artiştilor Plastici din Republica Moldova, originar din Cartal. Serviciul divin de sfinţire a 
Troiţei a fost oficiat de un sobor de preoţi din oraşul Reni şi din satele raionului Reni. 

Ceremonia sfinţirii s-a încadrat în sărbătoarea cu genericul „Se întoarce feciorul acasă”, cu 
participarea localnicilor, a oaspeţilor din alte sate, de la Reni şi Chişinău, printre aceştia fiind cu 
precădere originarii din Cartal. Prin întoarcerea feciorului acasă s-a subînţeles, fireşte, întoarcerea 
plasticianului Tudor Botin, cu lucrarea sa, adusă în dar baştinei şi consătenilor. 

În Casa de Cultură din Cartal a avut loc un concert susţinut de artiştii amatori din localitate şi de 
Ansamblul „Ţărăncuţa” de la Reni. Au luat cuvântul cartalenii Petru Grozavu, jurnalist şi activist pe 
tărâm naţional de la Chişinău, interpreta de muzică populară Maria Catanoi de la Reni, alţi participanţi 
la manifestare. Ei s-au referit la personalitatea şi la creaţia lui Tudor Botin, în contextul legăturii 
indispensabile a artistului cu baştina, cu sudul Basarabiei. 

Născut în 1955 la Cartal, T. Botin este absolvent al Şcolii de Arte Plastice „I. Repin” (azi „A. 
Plămădeală”) din Chişinău şi al Facultăţii de Pictură şi Grafică a Institutului „K. Usinski” din Odesa. 
Stabilit la Chişinău, devine, în 1990, membru al Uniunii Artiştilor Plastici din Republica Moldova. Are 
peste 15 expoziţii personale, participă la numeroase expoziţii de grup în diferite ţări. Câştigător al unor 
concursuri republicane, lucrările sale monumentale au fost instalate în mai multe localităţi din 
Republica Moldova. 
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Declaraţie premierului Leancă legată de prea numeroasele burse oferite de către statul român studenţilor basarabeni a readus în atenţie un 
fenomen tenace şi omniprezent în relaţia bilaterală dintre România şi R. Moldova. Îl vom numi sindromul „prea multă Românie” şi vom încerca, mai 
jos, să-i ilustrăm câteva manifestări concludente. 

 

Nu vom discuta aici despre formele primare ale acestui sindrom, care îşi au originea în ocupaţia sovietică („moldovenismul sovietic”), ci despre cele recente, care îşi au 
explicaţia nu (doar) în moştenirea comunistă propriu-zisă, ci în noul proiect identitar care marchează astăzi orizontul politic al multora dintre liderii politici actuali şi pe care l-am 
numit „moldovenismul europenist”. Simptomele acestui sindrom au apărut surprinzător de devreme după schimbarea politică generată de manifestările anti-comuniste 
din 7 aprile. În decembrie 2009, Ministerul Afacerilor Externe condus atunci de actualul premier semna cu partea ucraineană un document de protejare reciprocă a 
minorităţilor. Textul stipula că R. Moldova va proteja drepturile „minorităţii ucrainene”, iar Ucraina drepturile minorităţii... „moldoveneşti”. Dintr-o lovitură de condei, 
comunitatea românească din Ucraina dispare din peisaj şi devine „moldovenească”. Gestul Chişinăului a stupefiat Bucureştiul. Discret, Chişinăul s-a repliat şi 
a transmis că documentul nu va fi ratificat în Parlament...  

Chestiunea nu s-a oprit însă aici. Tot din aceeaşi direcţie a venit sugestia unei cooperări bilaterale în ceea ce priveşte minoritatea română din Ucraina, iar soluţia Chişinăului a fost atunci utilizarea 
sintagmei „comunitatea românofonă din Ucraina”, deci (doar) vorbitoare de limbă română, fără ca identitatea etnică a acesteia să fie menţionată. Această nouă iniţiativă a Chişinăului privitoare la 
minorităţile din Ucraina era, de fapt, întruchiparea elocventă a ofertei identitare a „moldovenismului europenist”, adică „suntem moldoveni şi vorbim limba română”. Şi punctum! Problema nu este că unii 
gândesc aşa şi vor să promoveze asta. Alta este contradicţia de fond şi, până la urmă, şiretlicul. Cum poţi să ofertezi pe relaţia cu România această formulă, fără ca să depui niciun efort să modifici, în 
Constituţie, cea mai lungă denumire a unei limbi cunoscute vreodată: „limba moldovenească cu grafie latină”? 

O altă formulă insidioasă de promovare a unei agende identitare marcate de sindromul „prea multă Românie” s-a consumat odată cu vizita din septembrie 2012 la Moscova a premierului de atunci, 
Vlad Filat. Dincolo de întrevederea cu premierul rus Dmitri Medvedev, cu prilejul acestei vizite s-a semnat şi un protocol de formare a unei comisii mixte privind istoria comună a celor două state, Federaţia 
Rusă, respectiv R. Moldova. Nici mai mult nici mai puţin! Potenţialul exploziv al unui asemenea acord este enorm. „Istoria comună a celor două state” este, aproape de fiecare dată, istoria comună a 
României şi Rusiei! Prin acest gest, Moscovei i s-a pus la dispoziţie un instrument excelent pentru a tensiona nu doar relaţia între Moscova şi Chişinău, dar şi relaţia bilaterală dintre Bucureşti şi Chişinău, 
oferindu-i prilejul să jongleze cu fiecare stat în parte, de câte ori vrea, în funcţie de chestiunea istorică aflată pe agendă. Chiar dacă preconizata Comisie nu s-a întrunit până acum, nimeni nu spune că nu o 
poate face. Iar dacă o va face, va fi semnul unei resuscitări a tensiunilor în Estul României. 

Faptul că televiziunea română, expulzată din republică de guvernarea comunistă, nu a revenit încă la Chişinău este tot o consecinţă a acestui sindrom. Indiferent de scuzele invocate, nu s-a schimbat 
nimic, pe fond, în ceea ce priveşte prezenţa TVR1 în R. Moldova. Micile tertipuri la care s-a recurs nu fac decât să sporească izul de penibil strâns în jurul acestui dosar... Exemplele pot continua (inclusiv 
cu tentativele de modificare a denumirii manualelor de istorie sau lipsa unui sediu al Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” de la Chişinău). Declaraţiile recente ale premierului Leancă nu au inventat, 
aşadar, nimic, doar au readus în atenţie acest sindrom. În ciuda tentativelor stângace de a-l disculpa pe premier apărute ulterior, intervenţia viceministrei Educaţiei – care şi-a asumat declaraţiile domnului 
Leancă şi a recunoscut că intervenţia pentru modificarea tipului de burse acordate de statul român se fac de cel puţin doi ani de zile - arată clar că declaraţia premierului ilustra o tendinţă sistemică. 

Nu judecăm acest sindrom. Îl constatăm. Şi sugerăm doar că manifestările lui nu se opresc la dosarele relatate. Pe termen scurt şi mediu, victimele sindromului riscă să devină nu doar funcţionarea 
gazoductului Iaşi-Ungheni, dar chiar procesul de integrare europeană ca atare. Căci neputinţa Parlamentului de a vota, în ultima şedinţă, proiectul de lege care prevede stabilirea controlului migraţional pe 
frontiera de est a republicii poate fi cititită ca expresia ultimă, şi cea mai acută, a sindromului pe care l-am discutat aici. 

Dintre regiunile Ucrainei în care locuiesc etnici români, în 
regiunea Odesa Ziua Limbii Române a fost marcată în cel 
mai nevinovat (i-am spune aşa) mod. Adică după un scenariu 
menit să reducă la minimum eventualele nemulţumiri, 
tradiţionale deja, ale autorităţilor, atunci când se ajunge la 
vreo activitate cu caracter naţional românesc. Pe 30 şi 31 
august, în satele Pocrovca Nouă, raionul Ismail, şi Barta, 
raionul Reni, au avut loc două concerte de muzică populară, 
organizate de Institutul Cultural Român (ICR) şi de Asociaţia 
Basarabia a Românilor din regiunea Odesa. Au evoluat 
Ansamblul Folcloric „Dor Basarabean” din Erdec Burnu, 
raionul Ismail, şi Ansamblul „Ştefan Vodă” din Căpriana, 
Republica Moldova. Nici un colectiv artistic sau om de 
cultură din România n-a participat la manifestări. Singura 
excepţie în acest sens a constituit-o prezenţa consulului M. 
Oprescu, din partea Consulatului General al României la 
Odesa, care a înmânat mai multe diplome. 

În Transcarpatia, la Apşa de Mijloc, Ziua Limbii 
Române, pe 1 septembrie, se anunţase cu participarea 
domnului Viorel Badea, senator, vicepreşedinte al Comisiei 
pentru Românii de Pretutindeni din Senatul României. La 
momentul când scriu aceste rânduri se ştie că, la 
Cernăuţi, tradiţionala acolo sărbătoare Limba noastră cea 
română va avea loc pe 8 septembrie şi va cuprinde o suită 
de manifestări – întâlniri cu scriitori și oameni de cultură, o 
expoziţie de carte românească, un concert susţinut de 
Tudor Gheorghe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ostilitatea autorităţilor de la Odesa faţă de orice mesaj 

cultural din România se pare că a devenit dominantă în 
atitudinea faţă de comunitatea românească din sudul 
Basarabiei. Şi se pare că, de la o vreme, Bucureştiul, mai 
precis ICR, la fel ţine seama de ea. Tudor Gheorghe vine 
cu concert nu la Ismail, ci la Cernăuţi, iar în Bugeac 
evoluează artişti din aceeaşi provincie basarabeană. 
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Reproducem un text al cărui autor este cunoscutul sociolog Dan DUNGACIU, publicat la sfârșitul lunii iulie,  
accesibil și pe internet la adresa: http://www.evz.ro/detalii/stiri/sindromul-prea-multa-romanie-1049315.html 

 
 

ZIUA LIMBII ROMÂNE 
ÎN REGIUNEA ODESA 

 De necrezut, dar aşa este – poetul Sterian Vicol 
a împlinit 70 de ani. De necrezut, pentru că, 
privindu-l, mai mult de 50 nu-i dai. Calendarele, 
bată-le vina, ne spun, însă, altceva şi anume că el, 
cel născut pe 9 mai 1943, pe o gură de rai de prin 
părţile Vasluiului, a împlinit, totuşi, 70 de ani. Cu 
întârziere, dar din tot sufletul, sud-basarabenii care 
îl cunosc şi îl preţuiesc îi urează mulţi ani înainte şi 
inepuizabilă putere de creaţie! 

Pentru prima oară l-am întâlnit pe Sterian Vicol 
pe la mijlocul anilor ’90 la Satu Nou, raionul Reni, la 
tradiţionalul festival „Mărţişor”. Venise de la Galaţi 
împreună cu basarabeanul Vasile Plăcintă şi cu un 
rapsod popular. A urmat nelipsita masă de 
sărbătoare, într-o cafenea, peste drum de Casa de 
Cultură. L-am văzut atunci pe poetul Sterian Vicol în 
nişte dansuri nemaipomenite, dând frâu liber 
energiilor sale interioare. Au mai fost cu noi atunci 
poetul Ion Bâcu, sosit din satul vecin, Barta şi, de la 
Reni, doamna Maria Catanoi, care pe atunci încă 
nu era (sau, poate, era) şefa Secţiei Raionale 
pentru Cultură Reni. 

Vor trece câţiva ani după acel „Mărţişor” şi 
Sterian Vicol îl va invita pe Ion Bâcu la Festivalul 
Naţional de Poezie „Grigore Hagiu”, ediţia a IX-a, pe 
care îl organizează la Galaţi. Bâcu, pe atunci 
colaborator al organelor de interne, ajunge (numai el 
ştie cum) la Galaţi, manuscrisul său este premiat şi, 
în 2001, vede lumina tiparului, într-o plachetă, la 
editura Geneze din Galaţi. A fost una dintre primele 
cărţi ale unui autor din sudul Basarabiei (regiunea 
Odesa) care a văzut lumina tiparului în România în 
perioada postbelică. Dacă nu chiar prima.  

Pe parcursul anilor, Sterian Vicol a făcut loc 
creaţiilor autorilor sud-basarabeni în paginile 
revistei „Porto Franco”, al cărei redactor-şef, 
fondator şi realizator este. Acum câţiva ani, l-am 
avut printre noi la Festivalul de Poezie sud-
basarabeană „Pavel Boţu”, la Universitatea din 
Ismail. Mi-a destăinuit nu demult că ar vrea să 
scoată de sub tipar o antologie a poeziei 
româneşti din sudul Basarabiei din perioada 
antebelică până azi. 

Adică, dacă contabilizăm lucrurile, iese că 
Sterian Vicol se numără printre foarte, foarte, foarte 
puţinii scriitori şi oameni de cultură din Galaţi care 
doresc să facă (şi fac) ceva palpabil pentru 
comunitatea românească din stânga Dunării. Nu 
doar vorbe, nu doar discuţii sterpe, ci fapte din care 
se alege un rost. 

Cu peste 15 titluri de cărţi de poezie ce îi 
aparţin, cu pomenita mai sus revistă, cu câteva 
festivaluri naţionale cărora le poartă de grijă, cu 
Societatea Literară „Costache Negri”, pe care o 
conduce, Sterian Vicol merge înainte. Călătorului, şi 
la 70 de ani, îi şade bine cu drumul. Drum bun şi 
sănătate, frate Sterian!  

Vadim BACINSCHI 

poetul gălăţean 
STERIAN VICOL  

la 70 de ani 

SINDROMUL „PREA MULTĂ ROMÂNIE” 



În război, să-ţi rişti viaţa salvând vieţi este un fapt 
meritoriu şi firesc. Dar să ţi-o pui în pericol pentru a salva o 
clădire – şi, mai ales, luptând împotriva propriilor aliaţi – e 
mai puţin obişnuit. La opt ani şi două luni de la moartea sa, 
datorită unei împrejurări la fel de neobişnuite, cineva din 
Odesa s-a interesat de el… Poate că nu a fost o întâmplare, 
poate se împlinea un act postum de dreptate, fiindcă despre 
salvatorul clădirii Operei din Odesa, în afară de faptul că era 
român, nu s-a prea ştiut cine este. 

Soarta lt.-col. de artilerie Stelian Bălan, erou al Galaţiului 
şi al Patriei, a fost cu totul aparte. Nu i-a fost dat să moară pe 
front, dar până la 17 decembrie 1999, când a decedat, a purtat 
viu în suflet şi în trup durerea războiului, printr-o rană care nu 
i s-a mai închis timp de... 55 de ani! Poate imagina cineva o 
„cruce” mai mare? Faptele lui de vitejie au fost multe, însă 
cea mai importantă este, de bună seamă, cea petrecută la 
Odesa, al cărei ecou îl urmăreşte, iată, şi după moarte. 

S-a născut la Galaţi, la 2 mai 1920, din părinţii Grigore şi 
Aneta. Tatăl său a fost mecanic de locomotivă la Depoul CFR 
Galaţi. Din cei patru fraţi, trei au îmbrăţişat cariera militară, 
cel mic absolvind facultatea de economie. Cel mai mare era 
ofiţer auto şi de tancuri, Stelian a fost ofiţer de artilerie, iar al 
treilea era ofiţer de vânători de munte.  

După Liceul teoretic, a absolvit Şcoala de Ofiţeri Artilerie 
„Regele Ferdinand”, Piteşti, promoţia 1943. În iulie acelaşi 
an, promoţia lui (care, ulterior,  a dat armatei patru generali) a 
primit gradul de sublocotenent şi numele „Mihai Viteazul”, 
într-o ceremonie care a avut loc la Sibiu, în prezenţa 
Majestăţii Sale Regele Mihai I al României, a Reginei-mamă 
Elena, a mareşalului Ion Antonescu, a ministrului de război 
etc. „Cu toţii am păşit în viaţă cu mult râvnita tresă de 
sublocotenent de artilerie…” – spunea interlocutorul nostru în 
1996, la data când ne-a acordat un interviu în exclusivitate 
pentru „Viaţa liberă” – „şi, ca veteran din al doilea război 
mondial, am mirosit nedoritul praf de puşcă şi am simţit urgia 
nemiloasă a războiului ce şi-a lăsat urme adânci în trupul 
meu…”. Cu ocazia aniversării a 50 de ani ai promoţiei „Mihai 
Viteazul”, faptele ei de arme din timpul celui de al doilea 
război mondial – printre care şi ale lui Stelian Bălan (episodul 
Odesa) – au fost consemnate în cartea Bat tunurile memoriei, 
publicată în 1993. Din păcate, într-un tiraj prea mic. 

 

„Vă rog să rezistaţi!” 
Stelian Bălan a participat la lupte în ambele campanii, de 

est şi de vest, îndeplinind funcţia de comandant de baterie de 
tragere, comandant de baterie, comandant de divizion, şef al 
biroului de operaţii al regimentului, până când, la 19 
noiembrie 1944, pe Tisa, o întâmplare nefericită, care era să-l 
coste viaţa, l-a scos din luptă. Atunci îndeplinea funcţia de 
ofiţer observator şi orientator al artileriei din diviziile de 
infanterie a 21-a şi a 18-a, în formarea capului de pod de la 
Wencastello Tiszalok. La ora 3,30 dimineaţa, plecând de la 
Gava, pe Tisa,  în timp se ce se afla într-o barcă, împreună cu 
un subofiţer şi patru sergenţi  pentru a supraveghea tragerile 
artileriei, un obuz „dum-dum” i-a fracturat piciorul drept.  

A raportat prin radio generalului Dăscălescu, dar a primit 
de la el un ordin ce suna mai mult a rugăminte: „Dacă puteţi 
să rezistaţi, şi eu vă rog să rezistaţi, căci este a treia oară 
când se încearcă să se cucerească acest cap de pod…” Viaţa 
a două batalioane, unul românesc şi altul rusesc, încercuite 
la Tokaj, depindeau de sacrificiul de care aveau să dea 
dovadă el şi ostaşii lui. În situaţia aceasta limită, nu a şovăit: 
„Domnule general, sunt perfect sănătos, nu mai am 
nimic!”... A continuat atacul şi, după ce a distrus trei cuiburi 
de mitraliere care împiedicau înaintarea frontului, a primit şi 
el „brandul lui”... I-a  explodat în barcă... 

„Mi-a sfărâmat cutia de recepţie din braţe, iar piciorul 
stâng mi l-a rupt din articulaţie. Plutonierul major a rămas fără 
mâna dreaptă, pe care i-a retezat-o de la umăr tocmai când o 
întindea să schimbe cutiile aparatului de radio, iar cei patru 
sergenţi au fost răniţi în abdomen. Am luat cutia de emisie, 
am comunicat în ce situaţie ne aflam şi am cerut să facem pod 
din două bărci, ca să fim salvaţi. Am rupt morfina care o 
aveam la mine şi am dat-o la soldaţi. Unuia dintre ei, pe când 
încercam să-l ridic cum puteam, i-au ieşit maţele afară...  
L-am aruncat în Tisa!... Până să ne salveze, nu mai trăiam 
în barca aceea decât doi mutilaţi: plutonierul major şi cu 
mine. Când m-au scos din Tisa, am apucat să spun 
căpitanului Popa Grigore, care era lângă mine, să se tragă 
continuu... Nu mai aşteptam decât să vină soldaţii şi 
ofiţerii să mă vadă pentru ultima oară...”. 

 

Şi caii plâng... 
Ca o dovadă nespusă de devotament, Ecaton, calul lui, 

a plâns şi el când şi-a văzut stăpânul plin de sânge: 
„Dădusem ordin unui soldat să-mi ţină calul, ca atunci 
când voi cădea rănit să mi-l aducă. Neştiind în ce situaţie 
critică mă aflam, soldatul mi l-a adus. În momentul acela, 
lt. dr. Paraschiv scosese sânge de la unul şi mi-l băga mie. 
Calului i-a mirosit a sânge, a îngenunchiat, a tras păturile 
de pe mine şi a pus capul pe pieptul meu. Când am văzut 
cum curg lacrimi din ochii calului, am început şi eu să 
plâng... Am simţit într-adevăr că mă pierd şi am cerut 
colonelului să mă urce în ambulanţă şi să mă ducă la spital. 
Doctorul m-a suit în ambulanţă şi am pornit. La un 
moment sat, locotenentul a strigat şoferului să oprească. 
Ecatom scăpase din mâinile soldatului şi alerga după 
maşină. Şoferul a oprit şi a deschis uşa, să mă vadă calul 
pentru ultima oară... Să ştiţi de la mine: calul este mai 
credincios decât omul. Ecatom al meu era calul pur-sânge 
care m-a însoţit pretutindeni şi pe care şi eu l-am apărat 
când era să mi-l fure cazacii. De aceea vă spun: mângâiaţi 
caii, trageţi-i de urechi, ştergeţi-i la ochi şi plesniţi-i cu 
palma peste gât. Veţi vedea că... aproape vă vorbesc”. 

Cu fracturi deschise la ambele membre inferioare, 
Stelian Bălan a stat în spital, cu totul, vreo opt ani şi 
jumătate. La piciorul drept a suportat 4 operaţii, la cel stâng 
23, unele având până la şase incizii – în total 27 intervenţii 
chirurgicale. Cu piciorul stâng scurtat, a fost imobilizat în 
aparat gipsat şi a trebuit să stea la pat, numai pe spate, un an 
şi 10 luni. „Şi încă era bine, spunea el, fiindcă un altul, cpt. 
Tiberiu Georgescu, a avut ghinionul să stea un an şi o lună 
cu faţa în jos!”... Din cauza complicaţiilor, a mai suportat 4 
operaţii de tumoare la vezica urinară şi alte 3 operaţii de 
hernie – ultimele două în martie 1955. În total i-a fost dat să 
suporte 34 de operaţii şi a petrecut nu mai puţin de 10-11 
ani din viaţă internat în sanatorii şi spitale. 

„Pe front, la un moment dat, toţi trei fraţii eram răniţi. Iar 
când colegii de serviciu sau prietenii îl întrebau pe tata ce mai 
ştie de fiii lui de pe front, cu durere şi lacrimi în ochi 
răspundea: «Toţi, Doamne, şi toţi trei... sunt răniţi! Îndură-se 
Domnul ca toţi să vină acasă, oricum va fi sănătatea lor»”. 

Dintre ei, numai Stelian Bălan a rămas cu infirmităţi 
foarte accentuate, cu handicap locomotor şi un ulcer trofic 
la gamba stângă în stare continuă de supuraţie şi dureri 
fără de leac. 

Dar, ca şi cum toate acestea nu ar fi fost de ajuns, a trebuit 
să sufere şi trei luni de temniţă comunistă, pe vremea lui 
Gheorghiu-Dej... Dar să vedem ce a făcut pe frontul de est, 
pentru care a avut de suportat atâtea prigoane.  

 

La Est (de Eden?)... 
Dar iată ce a făcut, în est, locotenentul de atunci, Bălan 

Stelian, pe vremea când armata noastră, aliată cu cea 
germană, pregătea retragerea: „Pe 4 aprilie 1944, de 
dimineaţă, a început împachetarea. Colonelul m-a numit şeful 
biroului de operaţii de la avangardă.   

Aveam un batalion al maiorului Oriţă, de la 24 Infanterie, 
un escadron de cavalerie, cu locotenentul Dan Nanu, o baterie 
de tunuri, comandată de Titel Dimitrie şi o baterie anti-car, 
comandată de locotenent Iani. La Dalnic se formase deja un 
fel de comandament român. La ieşirea din Dalnic, pe şosea, 
nu mai era decât un singur loc de trecut. Un maior, comandant 
al unei companii de jandarmerie SS, mi-a cerut aus’weis-ul şi, 
pentru că i-am răspuns că n-am, mi-a spus să trec pe rambleul 
şoselei. În această situaţie, eu am refuzat. M-am aşezat pe 
scaunul de campanie şi am ordonat să nu se înainteze. Au 
venit nemţii la mine, eu nimic, mă făceam că nu ştiu nemţeşte. 
Şi, în timpul acesta, cei de la comandament îmi dădeau 
rachete să mă întrebe de ce nu înaintează trupa. După 4-5 ore, 
am aruncat şi eu rachete, să pună aparatul de radio în staţie şi 
am comunicat că mi s-a defectat aparatul. În realitate, nu era 
aşa. Colonelul meu m-a chemat la raport. Dar el ştia, că mi-a 
spus: „Vezi, ai grijă...” I-am sus: „Dom’ general (deşi era 
colonel), nu vă supăraţi, dar m-a oprit feldjandarmeria la 
ieşire, spunându-mi să trec pe rambleul şoselei. E zăpadă 
mare, suntem în luna aprilie, poate peste două-trei ceasuri să 
se dezgheţe şi să pierdem armata acolo. Noi avem tancuri, 
maşini grele de artilerie. Dacă le băgam acolo...” „Ai dreptate. 
Du-te la comandamentul german şi ia un aus’weis în limba 
germană”. M-am dus la Corpul 72 german, călare, prin 
zăpadă, şi am raporat. Era acolo un maior de artilerie polonez, 
retras în România, Varşavski, ofiţer translator între germani şi 
români, care m-a întrebat în batjocură: „Cum, că dvs. eraţi o 
divizie întreagă, 10.000 de oameni! N-aţi ştiut să trageţi în 
Feldjandarmerie?”. I-am răspuns şi eu zeflemist, ca de obicei: 
„N-am ştiut că noi, românii, trebuie să ne luptăm cu nemţii şi 
să-i luăm pe ruşi drept arbitri...”. 

Ieşind afară, am văzut dana petroliferă în flăcări, casele în 
flăcări... Lângă mine era un caporal, Vasiliu, căruia i-am spus: 
„Sunt convins că şi Opera este minată şi or s-o azvârle în aer 
păcătoşii ăştia de nemţi. În loc să se lupte cu partizanii, se 
luptă cu clădirile!”. Distrugeau până şi casele unde au locuit! 
Dacă vedeau un copil pe stradă, îl împuşcau, fără nici o 
motivaţie. Şi i-am întrebat pe soldaţi: „Sunteţi de acord să 
mergem acolo unde aţi văzut Lacul lebedelor, Boris Godunov, 
Traviata, Aida? Poate că în viaţa voastră n-aţi văzut un film, 
dar acolo v-am dus şi aţi văzut atâtea opere frumoase, într-o 
clădire cu bolta îmbrăcată în aur... E păcat ca această 
capodoperă să fie aruncată în aer! Vreţi să vă sacrificaţi?”. 

Au fost de acord. Am mers acolo şi am văzut patru SS-işti 
care păzeau Opera, înarmaţi. Clădirea Operei era minată cu 
bucăţi de trotil şi fitile „Bikford”. Aşteptau şi, în ultimul 
moment, numai aprindeau fitilul şi sărea în aer, iar ei se urcau 
pe motociclete şi dispăreau. M-am apropiat de unul şi i-am 
spus să mă ajute, că în spate noi ne luptăm cu partizanii – 
numai ca să le distrag atenţia. Atunci, soldaţii mei au strigat la 
ei să arunce armele. După ce i-am dezarmat, am scos capsele 
şi fitilele de acolo şi le-am băgat în coburii mei de la şa (saci 
de piele din dreapta şi din stânga şeii, unde se pun 
merindele şi apa). Tocmai trecea o maşină de-a noastră de 
la divizia 21-a şi i-am dat ordin plutonierului major să ia 
bucăţile de trotil, să le pună în camion şi să le ducă unde 
ştie. Numai la scara ce dădea spre port, toată de marmură, 
nu m-am dus s-o deminez, pentru că era comandamentul 
german în faţă şi ar fi tras în mine. Numai scara aceea a 
sărit în aer. Dar Opera a fost salvată! 

Pe drum am văzut pe o stradă un tanc german care 
demola o casă şi cinci inşi de la SS îi împuşcau pe cei care 
voiau să scape de sub dărâmături. Ne uitam cu durere şi cu 
neputinţă. Ce puteam să facem? Cum mergeam călare, la 
trap, în faţa calului meu, de sub o movilă de moloz a ieşit 
un copil de 8-10 ani. Am tras calul aşa de tare, că am şi 
căzut cu cal cu tot, ca să nu dau peste copil. Am sărit 
repede, l-a luat în braţe. Nemţii erau cu armele aţintite 
asupra copilului. Am strigat pe nemţeşte: „Camarazi, 
copilul este al meu!”... M-au ajutat soldaţii, l-am suit pe 
cal. În timpul acesta, soldaţii s-au aşezat în semicerc, ca nu 
cumva nemţii să tragă în mine. Îşi păzeau comandantul. 

 

Violeta IONESCU 
 

(continuare în pagina 4) 
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PORTRETUL UNUI MARE MUTILAT DE RĂZBOI: 
COLONELUL STELIAN BĂLAN 

 

Text scris în 2007, trimis, prin ziarul „Viaţa liberă”, consulului român de atunci al Odesei şi... 
rămas, tot de atunci, fără răspuns. 

în culisele istoriei 



sud-vest 4 

Revenit la ziaristică şi arestat. Pentru a câta oară... 
... În ziua de 14 aprilie 1888 Veronica Micle vine la Botoşani, unde de 

un an de zile se afla Mihai Eminescu, găzduit de sora sa, Harieta 
(Henrieta). În acest răstimp, un evreu – Francisk Isak, specialist în bolile 
dermato-venerice, –  în care Harieta avea multă încredere, i-a aplicat, ca 
tratament, fricţiuni cu mercur în doze masive, crezând că-i face bine şi 
dorind să scrie o carte despre vindecarea poetului. Mai târziu se va 
dovedi că anume mercurul îl va doborî definitiv. 

V. Micle îl convinge pe M. Eminescu să plece la Bucureşti. El 
acceptă, pentru a reveni la ziaristică în iarna aceluiaşi an, plin de noi 
puteri creatoare. În 1888 tradusese, din germană, o piesă şi o schiţă, 
aparţinând lui M. Twain (se presupune). Pe 4 decembrie, apare primul 
număr al revistei „Fântâna Blanduziei”, pe care M. Eminescu cade de 
acord să o conducă. Scrie pentru ea un articol-program. Mai publică 
câteva articole. Ultimul – pe 13 ianuarie. Precum remarcă Nicu D. 
Petrescu, era vorba de „... o polemică ce va zdruncina guvernul, rupând 
o coaliţie destul de fragilă, de altfel, a conservatorilor (care luaseră, în fine 
puterea), cu liberalii”. Din rândurile conservatorilor făceau parte junimiştii, 
conduşi de T. Maiorescu şi P. Carp. 

În curând, pe 2 sau 3 februarie, jurnalistul Eminescu este arestat, ca 
„tulburător al ordinei publice” şi internat în spital: întâi la Mărcuţa, apoi la 
doctorul Al. Şuţu, în Institutul din str. Plantelor, numit şi „Caritas”. 

De-a lungul vieţii sale, dânsul fusese arestat în mod abuziv de opt ori 
de poliţia română. Cum scrie N. Petrescu, „... a fost ridicat chiar din teatre, 
de pe stradă, din berării, sub diverse pretexte cusute cu aţă albă...”. 

Ultimul arest al lui M. Eminescu a fost bine pregătit şi organizat astfel 
ca poetul să nu mai iasă viu la libertate şi să nu strice planurile junimiştilor 
pripăşiţi în politică. La sfârşitul lunii martie doctorii Şuţu şi Petrescu 
elaborează un raport medico-legal, în baza căruia poetul urma să fie pus 
sub tratament. Pe deasupra, este creată o comisie de curatelă, menită să 
se ocupe de cazul Eminescu. Preşedinte al comisiei era chiar T. 
Maiorescu, om politic, iar pe de asupra – critic literar şi mason, mentorul 
de o viaţă al poetului şi călăul, din umbră, al acestuia. 

Medicul Ovidiu Vuia, preocupat de cauzele morţii lui M. 
Eminescu, scria: „Graba lui (a lui T. Maiorescu – V.B.) de a-l pune în 
afara legii pe Eminescu ne apare cel puţin curioasă, total 
nejustificată, după lunga remisiune a poetului din anul 1888”. 

 
Un document – descrierea lui Al. Vlahuţă 
Să ne dăm seama: M. Eminescu este internat după un an de 

activitate creativă, apreciat de confraţii-literatori şi bucurându-se de 
popularitate printre cei tineri. O. Vuia constată că la internare, „... atât în 
foaia de observaţie alcătuită de doctorul curant al poetului, V. Vineş, 
publicată în 1931, cât şi în raportul anonim, probabil al doctorului 
Tomescu, Eminescu prezenta un tablou clinic aproape normal”. 

O. Vuia se referă la amintirile scriitorului Alexandru Vlahuţă, care îl 
vizitasa pe poet în ospiciul din strada Plantelor prin luna martie 1889. 
Eminescu îl întâlneşte îmbrăcat într-un palton lung, cu galoşi mari de 
gumiplastică în picioare, plimbându-se prin odaie. Când veni vorba de 
poezie, el, cum scrie Al. Vlahuţă, „... scoase din buzunarul paltonului un 
petec de hârtie şi, aşezându-se pe scaun, începu să citească un şir lung 
de strofe de o sonoritate şi de un efect ritmic fermecător. Rostirea lor îl 
încălzea, şi ochii şi glasul i se înviorau. Pe acel petec de hârtie nu erau 
scrise doar decât două vorbe. El improviza”. 

„Descrierea lui Vlahuţă, – consideră O. Vuia, – are valoarea unei foi 
de observaţie din care putem deduce şi păstrarea facultăţilor poetice”. 

Vizavi de „păstrarea facultăţilor poetice”, face să ne referim la 
poezia De ce nu-mi vii, publicată în „Convorbiri literare” pe 1 
februarie 1887. Este expediată la redacţie din ospiciul Mănăstirii 
Neamţ, unde M. Eminescu se afla din noiembrie 1886, de către un 
funcţionar – Onicescu. I-o citi acestuia pe când îl ajuta „la scriptele 
sale” şi îl rugă s-o expedieze la redacţie. 

Aşa că oricât nu s-au străduit „prietenii” – junimişti, începând cu 
28 iunie 1883, să-l prezinte pe M. Eminescu drept un înnebunit, 
lucrul acesta nu le-a reuşit. Au izbutit, însă, în denaturări şi falsificări 
măiestrite, inclusiv, după ultima arestare a poetului. 

 
Diagnosticul falsificat şi tratamentul cu mercur 
Precum afirmă O. Vuia, în raportul medico-legal întocmit de Şuţu 

şi Petrescu sunt descrise o serie de simptome ale intoxicaţiei cu 
mercur, în urma fricţiunilor aplicate de Fr. Isak, la Botoşani. 

Cei doi doctori de la „Caritas”, în concluziile ce le fac, vorbesc 
despre demenţa (înnebunirea) poetului. Mai adaugă că încă în 1884, 
ieşind din sanatoriul Oberdobling, el prezenta debilitate mintală, ceea ce 
era o minciună sfruntată. Se ştie că după Oberdobling, Eminescu, însoţit 
de Al. Chibici-Revneanu, face o călătorie prin Italia, apoi se stabileşte la 
Iaşi, angajat la Biblioteca de acolo, prin ordinul ministrului Cultelor şi al 
Instrucţiunii Publice din 26 septembrie 1884. Adică un debil fu numit 
subbibliotecar într-o instituţie de stat prin ordin ministerial? 

Nu se ştie din ce motiv anume, doctorul Al. Şuţu hotărăşte să-i 
administreze lui M. Eminescu injecţii... cu mercur. După fricţiunile cu 
mercur aplicate la Botoşani, era nevoie doar de câteva injecţii pentru 
ca simptomele să se intensifice la maximum şi bolnavul să moară în 
urma unei sincope cardiace. Cine ştie câte injecţii o fi primit el din 
februarie până în iunie. 

Rămâne neclar: injecţiile cu mercur i-au fost prescrise din 
necunoaşterea consecinţelor la care puteau aduce, în cazul concret, 
al lui Eminescu, sau în mod premeditat, pentru a-l otrăvi şi a-i 
provoca moartea. Oricum, „Eminescu a murit prin sincopă cardiacă 
mercurială în urma unei terapii aplicate de medici, total 
contraindicată”, precum scria O. Vuia. 

Poetului i se face rău în noaptea de 14 spre 15 iunie. Avea 
dureri în tot corpul. Începu să bată în uşa de fier a pavilionului în 
care era internat. Pe la ora două, medicul de gardă, auzind bătăile în 
uşă, dă de el. Îi aduce să bea ceva şi îl sfătuieşte să se culce pe 
partea dreaptă şi să încerce să adoarmă. 

În timpul controlului de la ora patru, medicul de gardă, deschise 
vizeta uşii şi îl văzu culcat pe partea dreaptă, cum îl sfătuise. În 
aceeaşi poziţie îl găsi şi peste două ore. Eminescu murise. 

 
Ultima dovadă nimicită – creierul lui M. Eminescu 
Astăzi se ştie că lada cu manuscrisele şi caietele lui M. Eminescu 

s-a aflat în posesia lui T. Maiorescu din iarna anului 1884 până pe data 
de 25 ianuarie 1902, când el le donează Academiei Române. Criticul, 
foarte bun cunoscător al limbii germane, a avut timp berechet pentru a 
citi şi reciti însemnările poetului, făcute într-o la fel de bună limbă 
germană. Acele notiţe ale lui Eminescu, cum spunea Constantin 
Noica, nu erau „simple însemnări de la cursuri sau conspecte”. Ele 
conţineau în sine informaţii despre evenimente şi întâmplări (poate că 
nu cele mai plăcute pentru junimiştii lui Maiorescu), cu atitudirea 
poetului faţă de cele întâmplate. Cum Maiorescu a intervenit nu numai 
o dată în creaţia şi viaţa personală a „protejatului” său, el n-a putut, 
desigur, să treacă peste lada cu manuscrisele eminesciene, pe care a 
stăpânit-o, cum scriam mai sus, vreo 18 ani. 

Eminescologul bucovinean Ion Filipciuc remarcă faptul că 
intervenţia maioresciană „... se va prelungi asupra manuscriselor 
rămase de la Eminescu, din care criticul, în răstimpul celor peste 15 
ani cât le-a păstrat până la donaţia către Academia Română, a 
înlăturat orice element referitor la momentul politic din vara anului 
1883”. Şi nu numai – vom adăuga. 

A urmat falsificarea diagnosticurilor şi „acordul final” – răfuiala cu 
creierul lui Eminescu (avea dimensiuni normale, la autopsie, şi 
cântărea 1490 grame). Logica aici e simplă. Dacă poetul, cum 
susţineau cei din echipa lui Maiorescu, ar fi avut sifilis congenital (din 
naştere), acesta trebuia să-i atace materia cenuşie – creierul. „Creierul 
păstrat intact, – scrie Nicu D. Petrescu, – ar fi fost o dovadă 
stânjenitoare a falsităţii teoriei sifilisului, ştiut fiind faptul că această 
boală „devorează” materia cerebrală”. Creierul lui M. Eminescu este 
„uitat” de către cineva pe pervazul ferestrei, la soare, pentru mai multe 
zile, motiv din care se descompune. 

 

Vadim BACINSCHI 
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(urmare din pagina 3) 
 
Când să plecăm, le-am zis: „Hai să ne întoarcem către 

dânşii, să-i salutăm, că nu trag în noi”. I-am salutat şi ei şi-au 
dat seama. Adică cum, un ofiţer român să-i salute? Au 
prezentat arma pentru onor. Şi m-am uitat ce fac mai departe: 
începuseră să tragă iar în cei de sub dărâmături... 

Am venit şi am raportat ce am făcut la Operă colonelului 
Hristescu Alexandru. M-a luat în braţe şi m-a sărutat: „Cred 
că eşti singurul din armata română care a fost în stare să facă 
lucrul acesta! Să-ţi periclitezi viaţa ta şi a soldaţilor tăi...”. Am 
fost propus pentru o distincţie, dar dacă s-a întâmplat că 
frontul s-a întors, n-am mai primit-o. 

Poate mulţi ne-au judecat pe noi, dar în mod justificat 
armata română a întors armele contra nemţilor. La Odesa, 
când noi, românii, patrulam noaptea, ei se îmbătau şi, de la 
înălţimea camioanelor, trăgeau, indiferent în cine. Ne 
împuşcau nouă soldaţii! În fiecare zi aveam morţi. Făceam 
plângere la comandamentul lor, dar ne spuneau că noi să ne 
luptăm cu partizanii, că ei ne omoară oamenii. Iar la drum, ei 
mărşăluiau pe şosea, iar noi prin mocirlă. Pe lângă că ne 
ameninţau, ne mai şi mâncau alimentele noastre. Noi mâncam 
margarină de la ei, fiindcă ei mâncau untul nostru, iar cu 
margarina îşi făceau cizmele şi copitele cailor”. 

Pentru episodul Odesa, multă vreme nemţii l-au urmărit 
să-l împuşte. A scăpat numai fiindcă l-au ascuns ai noştri... 

Faptele lui de vitejie au fost totuşi răsplătite cu decoraţii 
importante: Coroana României şi Steaua României, ambele 
în grad de cavaler, cu spade şi panglică de Virtute 
Militară cu frunze de stejar, precum şi cu numeroase alte 
Ordine şi medalii.  

Cu toate acestea, pe 17 ianuarie 1959, în urma unei 
provocări la care a răspuns printr-o vorbă aruncată la adresa 
regimului, a fost ridicat de Securitatea comunistă în plină 
noapte şi dus la închisoarea „Noua Culme” de la Canal, 
împreună cu alte 120 de persoane „subversive”. 

Abia l-au lăsat să-şi ia de acasă trei schimburi, 
medicamente şi vată pentru rana de la picior care supura 
continuu. Nu au ţinut cont că este invalid, l-au scos la muncă 
silnică. Raţia pe zi era de jumătate litru apă, 70 gr. pâine şi un 
fel de mâncare aproape necomestibilă. După trei luni, când i  
s-a terminat vata, a intrat în greva foamei. „Timp de opt zile 
am scuipat în gamelă, ca să vadă că nu mănânc şi ceream 
continuu să fiu scos la raport, la comandantul închisorii. A 
venit un lt. col. NKVD-ist tânăr, care vorbea curat româneşte. 
„Sunteţi din Odesa?”, l-am întrebat. „Da, de la Spitalul 
Nazaret”. „Şi... aţi fost la Operă?” „Da, am fost...”, zice. 
„Stalin ştie că eu am deminat Opera?”... Efectul a fost că m-au 
scos de acolo şi m-au readus la Securitatea din Galaţi, unde 
am dormit o noapte, după care m-au eliberat. Dar ştiam că tot 
timpul sunt urmărit”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invitaţie la „Operă” 
Acestea au fost faptele lui. „Opera” urmaşilor este să i le 

recunoască. Dacă în România, actul de curaj al ofiţerului 
român care a salvat clădirea Operei din Odesa a fost 
cunoscut de superiorii şi camarazii săi de arme, şi apoi 
„uitat” repede de comunişti, de partea cealaltă a baricadei nu 
numai Stalin nu a ştiut (sau i s-o fi spus?), dar nici locuitorii 
din Odesa nu ştiau cui datorează privilegiul de a vedea 
„Lacul lebedelor” în aceeaşi splendidă clădire de dinainte de 
război. Plăcuţa modestă aminteşte de „un român”. Dar în ce 
împrejurări, cine şi, mai ales, cu ce preţ şi-a riscat viaţa 
pentru ca această bijuterie arhitectonică, aparţinând 
patrimoniului universal, să dăinuiască? Răspunsul îl găsim 
aici, în aceste mărturii sui-generis, ca şi în cele rămase în 
cărţile de istorie adevărată. Poate că viaţa noastră nu se 
termină cu ultima suflare de uşurare sau de regret, cineva 
va decide că acest om merită într-adevăr recunoştinţă, 
măcar post-mortem, şi memoria lui va fi restabilită. 

 

Piața Operei din Odesa (iunie 1943) 
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Am marcat, în iunie, aniversarea a 124-a de la decesul scriitorului, jurnalistului şi omului politic Mihai 
Eminescu. Copiii de toate vârstele ai acestui neam urmează încă să cunoască şi să conştientizeze 
modul în care cel mai mare scriitor român a fost băgat cu zile în mormânt, pentru a nu încurca nimănui 
pe arena politică a timpului şi a rămâne în memoria urmaşilor autor al unor poezii de dragoste 
nemaipomenit de frumoase. 

O istorie tulburătoare, al cărei miez îşi găseşte reflectarea în punctul culminant al vieţii lui Mihai 
Eminescu – moartea sa. 
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