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Pe 2 octombrie, la Kiev, prim-ministrul României, Victor Ponta, şi omologul său moldovean, Iurie Leancă, 
au avut întrevederi cu Preşedintele Ucrainei, Petro Poroşenko, şi cu prim-ministrul Arsenii Iaţeniuk. În seara 
aceleiaşi zile, din întâmplare (sau, poate nu) echipa de fotbal Dinamo, din capitala Ucrainei, a disputat, în 
cadrul Ligii Europei, meciul cu formaţia Steaua Bucureşti. Ponta şi Leancă au fost printre spectatorii 
meciului, câştigat, apropo, de Dinamo, cu scorul de 3:1. 

Până a ajunge suporteri, înalţii oaspeţi s-au preocupat, după cum e şi firesc, de politică. Victor Ponta şi 
Arsenii Iaţeniuk au semnat un acord bilateral interguvernamental cu privire la micul trafic transfrontalier. 
Potrivit prevederilor acestuia, relata Agenţia de Ştiri „Regnum”, aproape 500.000 de cetăţeni ucraineni ce 
locuiesc în zona de 30 de kilometri de la frontiera cu România vor putea să se deplaseze în ţara vecină fără 
vize. Amintim aici că frontiera româno-ucraineană, în regiunile Odesa şi Cernăuţi, se întinde pe o distanţă 
de 900 de kilometri. 

Arsenii Iaţeniuk a apreciat semnarea acordului ca pe încă un pas al Ucrainei spre anularea regimului de 
vize cu Uniunea Europeană. El i-a mulţumit, de asemenea, lui Victor Ponta pentru  aceea că România a fost 
prima ţara care a ratificat Acordul de asociere a Ucrainei la Uniunea Europeană. La rândul său, premierul 
român, citat de Agenţia de Ştiri „Regnum”, a declarat că România niciodată, nici într-un mod, nu va cere un 
statut special pentru etnicii români din alte ţări, inclusiv din Ucraina, luând drept bază, în această problemă, 
standardele europene. 

Victor Ponta şi Iurie Leancă au avut, de asemenea, o întrevedere cu Preşedintele Ucrainei, Petro 
Poroşenko. În cadrul discuţiei, şeful statului ucrainean a apreciat că România poate deveni podul ce va uni 
Ucraina cu Uniunea Europeană. Victor Ponta a arătat disponibilitatea părţii române de a ajuta Ucraina să 
evite unele dificultăţi cu care s-a ciocnit România în drumul său spre Uniunea Europeană şi a propus, în 
acest context, ca oficialii români şi ucraineni să se întâlnească mai des pentru soluţionarea problemelor de 
interes comun. 

Nu se ştie dacă Petro Poroşenko le-a adresat oaspeţilor săi din spaţiul românesc vreo vorbă în limba 
română, pe care ar cunoaşte-o, precum s-a afirmat pe la noi. Mediile de informare ucrainene au remarcat 
atmosfera de cordialitate şi chiar de prietenie în care au avut loc întâlnirile premierilor român şi moldovean 
cu conducerea de vârf a Ucrainei. 

Merită să remarcăm aici că şi Petro Poroşenko, şi Arsenii Iaţeniuk, s-au născut şi au crescut în ţinuturi în 
care interferenţele româno-ucrainene au fost şi rămân iminente. În cazul lui Poroşenko e vorba de 
Basarabia (Bolgrad şi Bender), iar în cazul lui Iaţeniuk, de nordul Bucovinei (Cernăuţi). 

Cuvintele lui Petro Poroşenko despre aceea că România ar putea fi podul peste care Ucraina va ajunge 
în Uniunea Europeană merită atenţie şi din partea celor pentru care România este patrie istorică, dar şi a 
celor care văd în ea un duşman şi un potenţial cotropitor al pământurilor sud-basarabene. Mai ales pentru 
cei din urmă. Se pare că aceştia s-au mai domolit odată cu începerea agresiunii ruseşti asuprea Ucrainei. 
Nu putem uita, însă, patosul cu care, până atunci, cu diverse prilejuri, ei avertizau opinia publică despre o 
posibilă agresiune a României asupra sudului regiunii Odesa. 

În emisiunile Telecompaniei „Akademia” din Odesa, realizate de către redactorul Iurii Selivanov, 
asemenea declaraţii se făceau pe fundalul hărţii aşa-numitei Novorosii, din studio. Acea Novorosie pe care 
separatiştii proruşi încearcă acum s-o reanimeze în regiunile Doneţk şi Lugansk, în conflictul militar de 
acolo, şi care s-ar vrea recunoscută, de organismele internaţionale, ca stat suveran. Apropo, mediile de 
informare ruseşti vorbesc la modul serios despre „armata Novorosiei” şi despre „parlamentul Novorosiei”, al 
cărui preşedinte este Oleg Tariov, fost deputat al Radei Supreme de la Kiev. 

Am auzit că jurnalistul Selivanov din Odesa ar fi plecat în Rusia, iar ideea Novorosiei, promovată de el, 
încearcă să-şi găsească întruchipare, din câte se vede. Rămâne în Odesa şi vrea din nou să devină deputat 
în Rada Supremă patronul de mai ieri al lui Selivanov de la Telecompania „Akademia”, Serghei Kivalov, 
preşedinte de onoare al Academiei Juridice. Rămân în Odesa protagoniştii emisiunilor lui Selivanov. Cei 
care vorbeau cu spume la gură despre pericolul românesc şi despre românizatorii de la Bucureşti, stând 
faţă în faţă cu harta Novorosiei din studioul Telecompaniei „Akademia”. În una dintre emisiunile de 
sinteză ale lui Selivanov, ei aveau rolul de „înţelepţi”, adică experţi, şi stăteau, la modul figurativ, pe 
„muntele înţelepţilor”. Cine ştie ce apeluri vor lansa mâine „înţelepţii” de la „Akademia” de pe „muntele” 
lor? Nimeni nu le-a cerut până azi socoteală pentru propagandă în favoarea separatismului şi a stărilor de 
spirit antiucrainene. 

 

Vadim BACINSCHI 
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agenda Astrei 
 

ASTRA IEȘEANĂ: 1994-2014 
20 de ani de activitate 

 
 

În acest an se împlinesc 20 de ani de la constituirea 
Despărțământului „Mihail Kogălniceanu” al Asociațiunii 
ASTRA. Cu acest prilej, conducerea despărțământului va 
organiza, la Iași, o sesiune aniversară dedicată acestui 
eveniment al Asociațiunii, precum și simpozionul „ASTRA 
și românii. Memorie istorică și realități contemporane”, 
ce se vor desfășura în perioada 29-30 octombrie 2014. La 
lucrările simpozionului vor participa reputați istorici și 
cercetători ai fenomenului ASTRA din România și Republica 
Moldova: Pamfil Matei, Ion Onuc Nemeș (Sibiu), Simion 
Retegan, Vlad Popovici (Cluj-Napoca), Victor Durnea, 
Mircea-Cristian Ghenghea, Iulian Pruteanu-Isăcescu, Liviu 
Papuc (Iași), Dragoș Petrescu (Bacău) și Maria Danilov 
(Chișinău). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
În data de 31 octombrie, la Chișinău, se vor desfășura 

lucrările celei de-a XVI-a ediții a Simpozionului „Românii 
din afara graniţelor ţării . Republica Moldova – opțiuni și 
perspective: între Uniunea Europeană și Uniunea 
Euroasiatică”, iar în data de 1 noiembrie, tot la Chișinău, va 
avea loc Masa rotundă „ASTRA: trecut, prezent, viitor” , 
ediția a II-a, la care vor participa delegați din toate 
despărțămintele și cercurile ASTRA din Republica Moldova. 

 

 

 

 
 

 

 

 GRAI VALAH   
 

 
 
 

de Vasile VOICULESCU 
 

Grai tămâiat, căţuie de petale, 
Gândul mi-a ciobănit pe plaiurile tale. 
Umblă singur pe munţi de sare, 
Vânt bătrân cu miere-n spinare. 
Şerpi de răcoare verde-n pâraie, 
Cărări de bucium lung te stretaie. 
Granguri de aur boabele-ţi ciugul’, 
Şesul ţi-l ară dorul cu plugul. 
Calc des cu sufletul arsu-ţi coclaur, 
Din fund oftează strămoşii de aur. 
De piscul tău, unde se-mbină 
Pale de nori cu limbi de lumină, 
Buzele-mi razăm fremătătoare, 
Slăvit pristol de piatră şi floare. 

  

ROMÂNIA – PODUL NOSTRU  
SPRE UNIUNEA EUROPEANĂ    
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PATIMA ALEGERILOR Acestor teritorii Kievul e gata să le ofere un statut 
special, votat, deja, de Parlamentul Ucrainei, şi să 
organizeze în ele, pe 9 noiembrie, alegeri locale. Liderii 
separatişti din est declară că autoproclamatele republici 
Doneţk şi Lugansk au parlamentele lor şi nu vor îndeplini 
deciziile Radei Supreme de la Kiev, iar alegerile locale le 
vor organiza pe 2 noiembrie. 

Analiştii remarcă: mai sus pomenitele alegeri n-ar putea 
decât să consolideze forţele separatiste, ce nu au de gând, 
deocamdată, să dea ascultare Kievului. Se estimează că noul 
Parlament al Ucrainei va fi în mare măsură neprofesionist şi 
populist. În speranţa că vor aduna cât mai multe voturi ale 
alegătorilor, forţele politice participante la alegeri includ în 
listele lor oameni fără nici o experienţă politică, departe de 
orice activitate parlamentară. E vorba, în special, de persoane 
ce s-au manifestat în timpul maidanului şi de comandanţi de 
batalioane din cadrul operaţiei antiteroriste în curs din estul 
Ucrainei. La individual, în circumscripţii mono-mandat, dăm 
de candidaţi care participă la alegeri parlamentare de zeci de 
ani, tot „migrând” dintr-o tabără politică în alta. Camarazii 
de mai ieri ai lui Victor Ianukovici, din Partidul Regiunilor, 
fie că au trecut în alte partide, fie că şi-au creat formaţiuni 
politice proprii. Am putea presupune, anticipat, că 
Preşedintele Poroşenko va fi ales, în noua componenţă a 
Radei Supreme, de coaliţia sa, pe care se va bizui, 
cârmuind ţara. Dar asupra treburilor ţării, şi noua coaliţie, şi 
Parlamentul de la Kiev, luat în ansamblu, vor avea, se pare, 
o influenţă minoră. 

La sfârşit de septembrie, Comisia Electorală Centrală de 
la Kiev informa că, în total, se înregistraseră, pentru 
participare la alegerile parlamentare, 29 de partide. Numărul 
celor care (pe liste de partid şi în circumscripţii mono-
mandat) doreau să candideze la funcţia de deputat al 
poporului trecuse de 6000 de persoane. Efectivul Radei 
Supreme a Ucrainei număra aproape 440 de deputaţi. 

 
Observator 

 

În ultima jumătate de an, Ucraina, cu toată sărăcia ei, 
îşi trece la activ două scrutine de alegeri pe ţară. Ambele 
au avut loc în condiţiile conflictului armat din regiunile 
Doneţk şi Lugansk şi ambele au fost declarate drept 
necesitate imperioasă de a face ordine în ţară după 
dezmăţul regimului Ianukovici. 

Pe 25 mai, când în est, cam de o lună, dura faza activă a 
aşa-numitei operaţii antiteroriste, au avut loc alegerile 
prezidenţiale. Era nevoie ca noul şef al statului, ales legitim, 
să pună capăt rebeliunii din cele două regiuni de la hotarul cu 
Rusia. Petro Poroşenko ajunge la cârma ţării în prima fază de 
scrutin, adunând 54,7% din voturile participanţilor. Declară 
că are nevoie de o săptămână ca să-i pună la punct pe 
separatişti. Mai înainte îşi expusese opinia că o operaţiune 
antiteroristă nu poate dura cu lunile. În continuare, 
Preşedintele va aprecia evenimentele din regiunile din est 
ca pe un război nedeclarat, purtat împotriva Ucrainei de 
către Federaţia Rusă. Lucrurile iau o întorsătură mult mai 
serioasă, astfel încât, sincer vorbind, alegerile din 25 mai 
n-au putut să influenţeze în mod esenţial derularea 
evenimentelor şi situaţia în ţară. 

Ajuns Preşedinte, Poroşenko a zis că va mai avea nevoie 
încă de alegeri parlamentare anticipate pentru a mişca înainte 
reformele şi a stârpi corupţia. Mai adăugăm: şi pentru a 
forma o nouă coaliţie parlamentară, ce se va baza pe forţa 
politică pe care el (Poroşenko) o conduce. E vorba de 
partidul „Soliranisti”, transformat relativ nu demult în Blocul 
lui Petro Poroşenko. 

Campania electorală a demarat cam cu două luni în urmă, 
în paralel cu acţiunile militare din regiunile Doneţk şi 
Lugansk. Lucrul acesta n-a jenat pe nimeni din conducerea 
de vârf de la Kiev. Deşi, afirmă unii analişti, ar fi trebuit să 
jeneze. Scrutinul nu va avea loc în teritoriile regiunilor 
Lugansk şi Doneţk, „temporar controlate” (expresie frecvent 
folosită la nivel oficial) de forţele separatiste de acolo.  

 

 

 

 

RUSIA CONTINUĂ SĂ DICTEZE 

UNIUNII EUROPENE  

CE SĂ FACĂ CU UCRAINA 

 
În septembrie, Parlamentul European şi 

Parlamentul de la Kiev au ratificat simultan Acordul de 
asociere a Ucrainei la Uniunea Europeană. În Ucraina, 
evenimentul a fost mediatizat drept unul epocal şi fără 
precedent. Premierul ucrainean Arsenii Iaţeniuk a 
declarat că implementarea prevederilor Acordului va 
începe chiar a doua zi după semnare. O declaraţie ce 
seamănă mai mult cu o metaforă. Şi iată de ce. 
Procedura ratificării a fost anticipată de mai multe 
runde de negocieri la care, împreună cu Ucraina şi 
Uniunea Europeană a participat şi... Federaţia Rusă. 

Faptul că Uniunea Europeană a acceptat 
participarea Moscovei la negocieri (bilaterale, în 
esenţa lor) vorbeşte de la sine. Şi vorbeşte despre 
aceea că Europa, atât de avansată pe plan economic, 
democratic etc., nu poate ignora interesele Rusiei lui 
Putin, cu apucăturile-i dictatoriale. Se ştie că, până la 
semnarea Acordului, ruşii au insistat să se facă 
schimbări în chiar textul documentului de asociere. Nu 
s-au făcut. Preşedintele Poroşenko a declarat, de mai 
multe ori în ultimul timp, că în textul Acordului n-a fost 
schimbat nici un cuvânt, nici un semn de punctuaţie. 

Uniunea Europeană a făcut, totuşi, Rusiei o 
cedare. Poate că nu esenţială, dar, totuşi, cedare. S-a 
convenit ca aşa-numita zonă a comerţului liber între 
Uniunea Europeană şi Ucraina va începe să 
funcţioneze nu a două zi după semnarea Acordului, 
după cum zicea premierul Iaţeniuk, ci doar după 
sfârşitul anului 2015. Până atunci, Ucraina va putea 
exporta în ţările Uniuni Europene, fără achitarea 
taxelor vamale, toată producţia sa ce corespunde 
standardelor europene şi este solicitată pe piaţa 
europeană. Tot ce se aduce spre comercializare în 
Ucraina din Uniunea Europeană, se va aduce cu 
achitarea taxelor vamale. Adică până la finele anului 
2015 putem fi siguri că mărfurile europene nu vor 
invada serios piaţa ucraineană. În fond, asta a fost şi 
cerinţa Moscovei. Kremlinul se temea că mărfurile din 
Uniunea Europeană, ajungând în cantităţi masive în 
Ucraina, vor nimeri, de aici, pe piaţa rusească. 

Conducerea de la Kiev a declarat că o asemenea 
stare de lucruri e în favoarea Ucrainei. Veniturile de pe 
urma exportului ucrainean pe piaţa Uniunii Europene 
cresc, iar până la finele anului 2015 se va lucra asiduu 
asupra modernizării economiei, reformelor etc. 
Mustafa Naem, un jurnalist de la Kiev, l-a întrebat de 
P. Klimkin, ministrul ucrainean de externe: „Dar dacă 
după 2015 Federaţia Rusă va înainta Uniunii 
Europene, vizavi de Ucraina, alte cerinţe?”. Noi mai 
adăugăm: „Şi dacă înalţii comisari europeni din nou nu 
vor îndrăzni să-l refuze pe marele vecin de la răsărit?”. 

Uniunea Europeană, sincer vorbind, nu poate 
ignora modul în care a acţionat Federaţia Rusă 
anexând Crimeea. „Omuleţii verzi”, dirijaţi de Moscova 
ca nişte veritabili năvălitori medievali, au sfidat şi bunul 
simţ şi toate normele dreptului internaţional, punând 
stăpânire pe o parte a teritoriului altei ţări. Cam tot aşa 
au procedat ruşii şi în cazul aşa-numitelor convoaie 
umanitare cu produse alimentare şi alte bunuri 
destinate populaţiei paşnice din regiunile Lugansk şi 
Doneţk (zona conflictului armat). Câteva sute de 
camioane vopsite în alb au trecut frontiera ruso-
ucraineană fără a fi controlate cum se cuvine de 
grănicerii şi vameşii ucraineni. Ultimele două 
„convoaie” au nimerit în Ucraina prin punctele de 
trecere ale frontierei subordonate forţelor separatiste. 
Autorităţile oficiale ucrainene au fost, în genere, 
ignorate. Ruşii au intrat în Ucraina, cu ajutoare 
umanitare, ca în ţara lor. S-a scris că, făcând cale 
întoarsă, camioanele albe ruseşti au transportat, în 
Federaţia Rusă, utilajele câtorva uzine din Lugansk, 
dintre care una pentru producerea cartuşelor, iar alta 
pentru producerea aparaturii de radiolocaţie. 

Să nu uităm că Kremlinul mai are un argument 
(poate cel mai „greu”), atunci când îi spune Uniunii 
Europene ce se cuvine şi ce nu se cuvine să facă cu 
Ucraina. E vorba, fireşte, de gazul natural rusesc, fără 
de care bătrânul continent, deocamdată, nu poate 
ierna. Şi dacă se va ajunge, totuşi, la lichidarea 
dependenţei energetice a Uniunii Europene faţă de 
Rusia, putem fi siguri: Kremlinul va găsi alte pârghii 
prin care să ţină sub controlul său Ucraina. 

 
Corespondentul nostru 

 
 

Carol I şi România modernă 
 

„Nu este şi nu poate fi în istoria noastră naţională 
un capitol mai bogat în fapte mari şi glorioase pentru 
regenerarea şi propăşirea României, pentru desvoltarea 
şi întărirea ei, decât capitolul pe care Marele Rege 
Carol l-a scris în decursul celor patruzeci şi opt ani de 
domnie”. 

 

La 27 septembrie / 10 octombrie 1914 a încetat 
din viaţă, la Sinaia, regele Carol I al României, la 
capătul unei domnii de 48 de ani, cea mai lungă 
cunoscută de neamul românesc în istoria sa. 
Dispariţia lui Carol I a reprezentat, totodată, 
încheierea unei perioade cu semnificaţii aparte pentru 
naţiunea noastră. În rândul realizărilor de importanţă 
fundamentală pentru devenirea istorică naţională, 
trebuie amintite dobândirea independenţei de stat, în 
urma războiului din 1877-1878, şi proclamarea 
Regatului României, la 14/26 martie 1881. Contextul 
în care a survenit decesul regelui Carol I era dintre 
cele mai complicate pentru România şi pentru 
Europa întreagă – de câteva luni izbucnise prima 
conflagraţie mondială, în care s-au angrenat, cu o 
frenezie demnă de o cauză mai bună, toate marile 
puteri ale continentului. Situaţia extrem de delicată a 
Regatului Român, prins între interesele naţionale şi 
obligaţiile (asumate prin tratat) faţă de una din cele 
două alianţe care se înfruntau, a părut a deveni şi mai 
complicată în momentul dispariţiei lui Carol I. 

Momentul în sine i-a făcut pe unii să reflecteze, cu tristeţe sau nu, la încheierea unei epoci, la apusul unei domnii 
care, în ansamblu, s-a dovedit a fi mai mult decât benefică pentru ridicarea ţării. Din perspectiva posterităţii, trebuie 
apreciat şi admirat sacrificiul pe care a fost dispus să-l facă Principele (din 1881, Regele Carol I) pentru a-şi asuma o 
misiune istorică într-o ţară aflată sub suzeranitate otomană, străină de limba neamului său, de credinţa sa, de o bună parte 
din valorile sale tradiţionale. Trebuie respectat Omul Carol I, care, cu toate scăderile sale fireşti, s-a menţinut, până la 
urmă, cu decenţă şi eleganţă, în ipostaza unui adevărat conducător, ce a ajuns să se impună atât publicului, cât şi 
politicienilor prin conduita sa morală. Trebuie, în cele din urmă, înţeleasă dorinţa şi, de ce nu, chiar ambiţia Principelui 
Carol I de a fi conducătorul unui stat liber şi independent, dorinţă care s-a alăturat, în chip armonios, pulsaţiilor tot mai 
energice ale vieţii naţionale româneşti.  

În mod firesc, şi în privinţa celui dintâi rege al românilor părerile sunt împărţite, existând admiratori şi contestatari. 
Ar fi fost de mirare să nu fie astfel… Însă, acum, la un veac de la trecerea în nefiinţă a lui Carol, epoca sa a devenit, din 
anumite perspective, un adevărat reper istoric, având semnificaţii şi înţelesuri de substanţă, care contrazic opiniile 
potrivnice. Ansamblul construcţiei naţionale din acele timpuri s-a dovedit a fi trainic şi bine gândit, în ciuda 
inevitabilelor inconsistenţe şi neajunsuri. Acumulările şi realizările perioadei 1866-1914 au demonstrat că România a 
păşit în mod decisiv pe drumul modernizării şi instituţionalizării, dobândind, totodată, un anumit prestigiu în planul 
realităţilor europene ale timpului. 

 

Mircea-Cristian GHENGHEA 
(preluare după „Revista română”, anul XX, nr. 3(77), octombrie 2014, p. 1) 
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Cu caracterul său binevoitor, domol, îngăduitor parcă, 
Nicolae Plăcintă a ştiut să deosebească esenţialul de secundar şi 
grâul de neghină. A ştiut să facă lucruri durabile şi ca primar, şi 
ca animator al dansului popular – zestre moştenită din Slobozia 
Mare, raionul Vulcăneşti, unde s-a născut. La dansuri încă vom 
ajunge. Alt lucru mare, rămas în istorie, ce i-a reuşit, a fost 
rezidirea, pe fundaţia autohtonă, a bisericii din Crutoiarovca, 
distrusă în timpul regimului sovietic. Sigur că l-au susţinut 
oamenii satului. Dar el a fost cel care a bătut de zeci de ori 
drumurile Odesei şi Chişinăului, punând lucrurile la cale. 
Elaborarea proiectului locaşului, la Odesa, după cel original, 
găsirea sponsorilor, a materialelor de construcţie şi a meşterilor 
zidari, obţinerea aprobărilor şi a coordonărilor necesare – de 
toate acestea a trebuit să aibă grijă el. Situaţia se complica prin 
faptul că, pe locul de odinioară al bisericii, fusese instalat 
monumentul în cinstea sătenilor căzuţi în cel de al doilea război 
mondial. Au trebuit să-l mute pe un alt loc, peste drum de 
biserică, în termenele prevăzute. Aceasta a fost o condiţie 
obligatorie, pusă de autorităţile raionale şi regionale, fără de 
care nici nu putea fi vorba de rezidirea sfântului locaş. L-au 
mutat şi stă acolo până azi. Primarul Nicolae Plăcintă a făcut 
faţă tuturor încercărilor. Biserica Sf. Arhangheli Mihail şi 
Gavriil, din Crutoiarovca, a fost rezidită, după proiectul ei 
original, într-un an de zile. Enoriaşii din partea locului ar trebui, 
cred eu, în slujbele ce le ţin, să-l pomenească până azi pe cel 
care le-a pus biserica la loc. 

 

Înfr ăţit cu dansul popular 
Pasiunea cea mare a fostului primar de Crutoiarovca a 

constituit-o dansul popular. Dragostea pentru el i-au altoit-o 
acasă, la Slobozia Mare. A dansat şi a deprins subtilităţile 
acestei arte pe când era student la Politehnica din Chişinău şi 
făcea parte dintr-un ansamblu de dansuri populare de acolo. În 
1973, după absolvirea institutului, la propunerea lui Mihail 
Nicu, conducător (pe atunci) al gospodăriei colective din 
Crutoiarovca, el vine în acesta localitate, pentru a se stabili aici 
cu traiul, împreună cu familia, a activa în domeniile agriculturii 
şi... al dansului popular. Tot atunci, în februarie 1973, devine 
conducător artistic la Casa de Cultură din Crutoiarovca şi ia în 
grija sa Ansamblul de dansuri populare „Brâuleţ” de acolo. 
Peste 4 ani, colectivul va obţine titlul „Ansamblu popular”, iar 
odată cu scurgerea timpului va participa cu succes la numeroase 
concursuri şi festivaluri, adunând menţiuni de tot felul. Peste 
150 de băieţi şi fete din Crutoiarovca, în diferite perioade, au 
făcut parte din „Brâuleţ”, fiind pătrunşi, în măsură mai mare sau 
mai mică, de farmecul şi frumuseţea dânsului popular. În 2001, 
cooperativa agricolă din Crutoiarovca, unde Nicolae Plăcintă 
lucra ca electrician, dă faliment, dar animatorul dansului 
popular nu se pierde cu firea. Ia sub tutela sa alt colectiv de 
dans, „Mărţişor”, de la Casa de Cultură din Satu Nou, raionul 
Sărata, unde, după cum spuneam mai sus, lucra feciorul său, 
Iurie. La Satu Nou căpăta posibilităţi mai largi de creaţie, 
evoluând cu acelaşi succes pe cele mai diferite scene. Hora 
vieţii lui Nicolae Plăcintă continuă, în lipsa sa printre noi. Îi duc 
mai departe ritmul săltăreţ şi candoarea irepetabilă cei trei 
feciori ai săi, nurorile, nepoatele, toţi cei care nu-l dau uitării 
până azi. (Vadim BACINSCHI) 

 

În iureşul timpurilor tulburi pe care le trăim, multe 
lucruri importante ne scapă din vedere. Trecem peste 
evenimente şi aniversări ce ar trebui consemnate, fiind de o 
reală importanţă. Iată că şi eu am întârziat cu scrierea acestor 
rânduri consacrate memoriei lui Nicolae Plăcintă, fost, timp 
de 12 ani, începând cu 1982, primar al satului moldovenesc 
Crutoiarovca (comuna Moldova), raionul Belgorod-
Dnestrovski (Cetatea Albă). Cu studii superioare făcute la 
Politehnica din Chişinău (a lucrat inginer-electrician), 
pasionat de arta dansului popular, dânsul a rămas un om cu 
suflet mare şi cu har neîndoielnic – nu doar cu harul creaţiei, 
ci, în primul rând, cu cel al omeniei şi al dragostei de neam – 
simplu şi firesc în toate ale sale. Nu eram mari prieteni, dar 
nu uitam unul de altul şi ne bucuram când ne întâlneam. Am 
poposit nu numai o dată în casa sa primitoare de la marginea 
satului, lângă şoseaua ce duce spre Starokazacie, pe când 
Stelian – mezinul din cei trei băieţi ai săi – învăţa, încă, în 
clasele primare. Tot acolo l-am auzit pentru prima oară 
cântând la acordeon pe Iurie, cel de al doilea fecior al său, 
care, mai târziu, se va căsători la Satu Nou, raionul Sărata, şi 
va activa cu mult succes în cadrul Casei de Cultură din 
localitate. Tot în casa sa i-am cunoscut pe cei care l-au 
susţinut şi l-au preţuit: vecinul Andrei Prodan, Mihail Nicu, 
fost preşedinte al cooperativei agricole din localitate. Anul 
acesta, pe 12 septembrie, dacă o boală incurabilă nu-i curma 
zilele, Nicolae Plăcintă avea să împlinească 65 de ani. 

 
Omul sfinţeşte locul 
Nicolae Plăcintă a intrat în istoria sudului Basarabiei. A 

intrat printr-o faptă de-a dreptul ieşită din comun pentru satele 
cu populaţie preponderent românească din regiunea Odesa. Pe 
când era primar la Crutoiarovca, în decembrie 1991, el a iniţiat 
şi a organizat desfăşurarea, în localitate, a unui referendum ce 
avuse scopul de a readuce la viaţă vechea denumire a satului – 
comuna Moldova. Era un referendum oficial, consimţit de către 
autorităţile ucrainene. Mai păstrez în hârtiile mele un buletin de 
vot de atunci, tipărit în limbă română (numită de localnici, 
tradiţional, moldovenească) în vechea grafie chirilică. Conţine o 
întrebare – „Sunteţi pentru reîntoarcerea istorică a denumirii 
satului Moldova?” (mai potrivit şi mai corect era, poate, 
„Sunteţi pentru reîntoarcerea denumirii istorice a satului 
Moldova?”) – şi două variante ale răspunsului – „Da” şi „Nu”. 
Doar cu câteva voturi, din câte îmi povestea dl. Plăcintă, cei 
care n-au dorit întoarcerea vechii denumiri a satului au câştigat 
şi Crutoiarovca a rămas... Crutoiarivca (în ucraineană). De fapt, 
după cum zicea şi dl. Plăcintă, schimbarea denumirii satului 
n-o doreau, în primul rând, autorităţile raionale şi regionale. 
Satul e situat chiar la frontiera cu Republica Moldova, lângă 
raionul Ştefan Vodă, şi localnicii puseseră problema trecerii 
în componenţa Moldovei. Oricum, poziţia de atunci a fostului 
primar de Crutoiarovca merită până azi toată stima şi 
aprecierea. Nu-mi aduc aminte ca exemplul său să fi fost urmat 
mai târziu de către cineva dintre primarii satelor noastre din 
Basarabia istorică. Problema care l-a preocupat, în 1991, pe 
Nicolae Plăcintă, de atunci încoace, n-a mai preocupat, se pare, 
pe nimeni. Fapt ce vorbeşte de la sine despre multe. 

 

 HORA VIEŢII ŞI NEMURIRII LUI NICOLAE PLĂCINTĂ 
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Anatol MANOLE 
 

UITAT DE DUMNEZEU 
 

 
 Uitat de Dumnezeu acum  

   Şi rătăcit prin viaţă, 
   Ieşit-am la răscruce-n drum 
   În zori, de dimineaţă. 
   Dar s-o apuc eu încotro, 
   Ca să nu-mi pierd azi calea? 
   În partea dreaptă am s-o iau, 
   Că e mai scurtă valea. 
   Nici vorbă că e mai uşor 
   Când mersul ţi-i la vale; 
   În viaţă-am tot urcat la deal 
   Şi n-am acum suflare. 
   Din ce în ce mai greu respir, 
   Ori poate-mbătrânesc, 
   Nu-mi vine, frate, zău, să cred, 
   Cât de sărac trăiesc. 
   De-aş şti că tot aşa va fi, 
   Ori, poate, şi mai greu, 
   Întruna m-aş ruga-n genunchi 
   La Sfântul Dumnezeu: 
   „De Ţi-am greşit, Doamne, vreodat’, 
   (Oi fi făcut şi rele), 
   Te rog să ierţi al meu păcat 
   Şi-al neamurilor mele”.  

  
 

                    

GRĂDINA MAMEI DE ANATOL MANOLE  
SAU DESPRE SUBLIMAREA SINCERITĂŢII 

…asta dacă sinceritatea mai poate fi sublimată! Prefaţată 
de Vadim Bacinschi,un cunoscut poet şi publicist din cea 
mai delicată regiune a Ucrainei, Odessa, placheta de versuri 
a lui Anatol Manole m-a cam întors pe dos. Şi nu sunt un 
novice în zona previzibilă a „şocurilor literare”. Sigur, 
situaţia trebuie dezvoltată. Mai întâi, faptul că autorul nu 
vine cu un bagaj  substanţial de lectură, pentru simplul 
motiv că nu a urmat şcoli înalte sau medii şi nici nu a 
frecventat cercuri literare, care să-l propulseze în lumea 
literelor. Nu. El este un autodidact, înzestrat cu un talent 
nativ şi cu rara intuiţie a nuanţei şi metaforei. Nici măcar nu 
a scris în grafie latină. Traducerea îi aparţine unui truditor la 
sufletul cuvintelor exilate dintr-un dicţionar ciung şi chior al 
limbii noastre contemporane, în care „tradiţie”, „patriotism”, 
„cultul valorilor” şi alte asemenea sunt forme fără fond, 
luate în derâdere şi scoase din cutie la desele şi jenantele 
circuri electorale. În peregrinările ei prin zonele locuite de 
români, ASTRA mai scoate la lumină un nume, o carte, 
picături de lumină ale neamului. O picătură de lumină este şi  
Anatol Manole cu a sa epistolă către un spaţiu unic, al lui şi 
al nostru, al tuturor. Cel care trimite acest mesaj liric este un 
simplu ţăran – iată deja un oximoron – nedreptăţit şi cu un 
saţ mioritic în vers. Un român supus unei presiuni de 
deznaţionalizare (despre care noi tăcem complici) şi la care 
se împotriveşte , doar-doar vocea lui de român cu sufletul pe 
ghilotina neamului va fi auzită. Nu mă sfiesc să-l aşez lângă 
Octavian Goga. Nu pentru excelenţa versurilor sale – despre 
care vom mai scrie în continuare – ci pentru aceeaşi sinceră 
patimă şi puritatea care răzbate din misivele sale lirice. Are 
Octavian Goga un poem uitat: „Latinitatea strigă din 
tranşee” care ar trebui republicat şi  valorificat. 

Noi ne întoarcem la Anatol Manole şi la versurile sale, 
care merită atenţie. Cât de lin lunecă poetul de la dezarmanta 
simplitate a mesajului, la profunzimi de gândire, intuite ori 
programate, vecine cu genuinele metafore ale lui Blaga: „Aş 
zbura până-n afund,/ În albastru să m-ascund,/ Pe o habă, pe 
un pic,/ Poate n-o m-ai fi nimic.” (Cer albastru). Meteahna 
citării nu îmi dă pace, mai ales că vreau să fac şi pe domniile 
voastre părtaşi la această bucurie a lecturii: „Soarele-i un 
cerc rotund-/ N-are capăt, n-are fund,/Ceru-i limpede şi 
mare-/ Cea mai mare depărtare” (Răsăritul soarelui). 
Fluiditatea versurilor, prospeţimea lor – de care de multe ori 
ne este dor, chiar dacă nu converge contemporan către o 
dimensiune modernă a liricii – creează rame pentru tablouri 
de pus în suflet. Nu este aşa că strofa care urmează este de o 
simplitate care frizează banalitatea: „În satul unde m-am 
născut/ S-aude clopotul că bate/ Şi nu mai trebuie să umblu, 
Ca să-l aud prin alte sate.” (Biserica satului) Citiţi, rogu-vă, 
dincolo de aceste rime, bucuria interioară a celui care are o 
biserică românească în satul său. Citiţi şi durerea celui care 
căuta cuvântul sfânt, veriga neamului, în alte spaţii! De 
altminteri, protecţia divină este cea care este invocată ca 
unică şi firească limpezire a credinţei în sine şi în neam în 
majoritatea poemelor lui Anatol Manole. Chiar titlul, cu 
trimitere aparent concretă la o mitologie a copilăriei, este în 
fond cu trimitere la spaţiul sacru al Mamei divine, chiar dacă 
cele două simboluri se suprapun: mereu mama este şi va fi 
parte a divinităţii: „ Şi să-i spun Sfântului Domn/ C-am visat 
aseară-n somn:/ Am visat-o pe măicuţa/ Şi i-am sărutat 
mânuţa.” (Dor de mamă). Ce spuneţi şi de un vers de genul: 
„Din suflet mi s-a rupt un sfânt”? Evident că stofă de poet 
are Anatol Manole. Dar nu despre aceasta este vorba pentru 
că este foarte posibil ca această plachetă să fie singura lui 
carte (deşi nu cred!) ci, despre mesajul pe care îl transmite, 
pur şi vibrant, cu încărcătura celui care ştie să preţuiască 
fiecare fir de iarbă şi are probitatea dar şi sufletul cuvintelor. 

Acolo, jos, în sudul Ucrainei, pe la Hagi-Curda – acum 
Camâşovca, un ţăran şi-a privit sufletul în oglindă precum în 
parabola lui Bogza şi vi-l trimite, împărtăşanie: „Strâng din 
umeri toată viaţa./ Mă opresc şi stau pe gând:/ De m-oi duce 
eu vreodată,/ Ce-am să las pe-acest pământ?” 

 
Val TALPALARU 
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PATRIA 

 
 

Patria e un măr 
Într’o vitrină de băcănie japoneză 
pe strada Liliha 
în Honolulu, arhipelagul Sandwich 
sau o placă de patefon 
ascultată în tăcere în Mexico 
– Maria Tănase lângă vulcanul Popocatepetl – 
patria e atelierul lui Brâncuşi la Paris 
patria e peisajul lui Grigorescu 
într’o după-amiază de toamnă la Barbizon 
sau Rapsodia Română auzită într’o dimineaţă 
în Port au Prince în Haiti 
şi patria e mormântul lui Aron Cotruş 
în California 
patria e o ciocârlie care se înalţă 
oriunde 
fără frontiere şi fără intenţii 
patria e un concert de Dinu Lipatti 
la Lucerna, Elveţia, într-o seară ploioasă 
patria e această adunare de fete 
de întâmplări şi de sunete 
împrăştiate peste tot globul 
dar patria e 
mai ales 
o clipă de tăcere. 
 
Asta e patria. 
 
II. 
 
Cu patria poţi vorbi la telefon 
s’o porţi, ca firmituri, în buzunare 
poţi s’o asculţi în al distanţei svon 
şi s’o găseşti decapitată’n ziare 
 
nu-i numai cer sau piatră sau pământ 
ci e un svon ce vine de oriunde 
un miros, un obraz, un dans în vânt 
un glas ce besna nopţii o pătrunde 
 
căci patria nu-i un imn prescris 
împodobit cu ilustraţii în chenare 
ea-i pânza care-o ţeşi adânc în vis 
şi se destramă’n zori c-o încântare 
 
nu-i patria făcută din urale 
ci din tăceri, din doruri şi distanţe; 
o strâng din praf, la tropic în sandale 
şi-o’mprăştii’n lume în speranţe. 
 
III. 
 
Turla bisericii Sfântului Nicolae din Schei 
ecoul trenului lovindu-se, noaptea, de Tâmpa 
„Kefir Lukianoff” în Cişmigiu 
„Tempo, Facla şi Credinţa” 
„fierbinte porumbielu’, fierbinte!” 
domnu’Mişu dela „Cartea Românească” 
fularul ca un curcubeu al lui Emil Botta 
Maria Tănase cântând la „Neptun” 
în Piaţa Buzeşti 
Tata comentând „Război şi Pace” 
sau o pagină de poezie din Nietzsche 
(răsfoia cartea cu degetul arătător) 
un caputiner la „Coroana” 
 
şi bancnota aceasta de 500 Lei 
aflată într’un fund de plic îngălbenit 
adus nici eu nu ştiu cum 
din Braşov în Brazilia 
şi apoi în Honolulu-Hawaii 
Insula Oahu 
Arhipelagul Sandwich. 
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