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DATE BIOGRAFICE 

 

Veronica Pârlea-Conovali: magistru în istorie, poetă, scriitoare 

S-a  născut la 12 noiembrie 1968 în comuna Vărăncău. 

Studii: 

Școala primară  

Tehnicumul de Comerț din Chișinău, Facultatea merceologie.  

Universitatea de Stat, Facultatea istorie.  

2004 - face magistratura, luându-și și o temă de doctor.  

Experiența profesională: 

Activează ca profesoară de istorie la Colegiul Național de Coregrafie din 

Chișinău. 

Paralel, încă din copilărie, scrie, pe vremuri lucrările sale au fost publicate 

în gazeta raională ,,Calea lui Ilici”.  

La Chișinău a fost  foarte bine și ușor primită de presa republicană, înce-

pând cu 1991 ziarul întregirii neamului ,,Glasul Națiunii”, a fost cel care i-a 

publicat pagini întregi de poezie, proză și publicistică. Și-a publicat lucrările 

în ziarul ,,Patria Tânără”, ,,Florile Dalbe”, „Literatura și Arta”, ,,Țara”, „Fă-

clia”, etc.   

Prima carte de versuri a fost publicată în 1998 ,,O dragoste ne adună”, 

prefațată de actualul președinte a Uniunii Scriitorilor, poetul Arcadie Suce-

veanu și poeta Claudia Partole. 

2001 - lumina tiparului a văzut cartea de versuri, Bumerangul Ecoului”,  

prefață A. Suceveanu.  

2003 - ,,Grădina Copilăriei” (versuri pentru copii), carte scrisă  în colabo-

rare cu fiicele sale Diana și Natalița.  

2005 - în colaborare cu fiicele sale, mai apare o carte de versuri ,,Și a venit 

ploaia”.  

2006 - adună toata proză editata în  presa republicană și apare cartea de 

povestiri ,,Țara din stele”, prefațată de  scriitoarea Ana Manole  și Aliona 

Zgardan-Crudu, doctor în filologie, conferențiar universitar care a fost și re-

dactorul cărții. 

2006 - a mai ieșit de sub tipar  cartea-monografie scrisă în 2 limbi ,,Fa-

brica Bucuria” (la 60 de ani de activitate), în care a subliniat că la venirea 

puterii sovietice pe teritoriul Basarabiei erau mai multe manufacturi de pro-

ducere a bomboanelor, deci fabrica e cu mult mai veche... 

2008 - a editat cartea ,,Cu dragoste pentru vârsta a treia” în  comun cu 

doctorul Maria Gavrilița. 

2013, 10 iunie - a lansat cartea despre deportați ,,Destăinuiri de pe lumea 

cealaltă”, în care  aproape toți protagoniștii sunt din raionul Soroca. Cartea a 
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fost și este mediatizată, fiind considerată rară în planul că e scrisă în baza 

martorilor care mai trăiesc. 

2016 – „Lăcrimează -n dor amurgul", poezii, prefață scriitorul  Victor La-

daniuc. 

2017 – „Calina Furdui în lumina Baștinei", Editura, Pontus.  

2018 – „Alexandra"  proza, prefață , scriitorul Ion Anton.  

2019 – „Dialog în vis" poezii, Editura Amurg Sentimental, București 

Veronica 

Antologii: 

1. Enciclopedia scriitorilor români contemporani de pretutindeni, Chi-

șinău,2019 .  

2. Festivalul Național de Poezie " Leonida Lari" Antologie, editura Pon-

tus,2019... 

3. Antologia concursului de creație literară "Vara visurilor mele", Ediția 

a 17-a, 2019,organizator revista și Editura Amurg Sentimental, Bu-

curești.   

4. „Mărgăritare de dincolo de Prut", 2020, București, Editura Amurg 

Sentimental.. 

5. „ Sub Flamura Unirii", 2021, București, Editura Amurg Sentimen-

tal... 

6. „Lumini de curcubeu în pandemie", 2021, București, Editura Amurg 

Sentimental.. 

7. Antologia Concursului de creație literară "Vara visurilor mele" Ediția 

a 19 -a, 2021, organizat de revista și Editura Amurg Sentimental, Bu-

curești. 

8. „Bucuria cuvintelor", București, Editura Amurg Sentimental, 2022. 

 

Veronica Pârlea Conovali 

Vera Vasili Conovali s-a născut la 12 noiembrie 1968 în satul Vărăncău, 

raionul Soroca, Republica Moldova în familia Anei şi a lui Vasili Pârlii. Pse-

udonim literar Veronica Pârlea. 

Studii: Tehnicumul de Comerț din Chişinău; Universitatea de Stat din 

Moldova; studii post universitare, magistru în istorie. 

Activitate: Colegiul Naţional de Comerţ din Chişinău, şef a secţiei cădere, 

profesoară de psihologie, etică şi estetică a comerţului. Liceul Teoretic "Ghe-

orghe Meniuc", profesoară de istorie. Colegiul Naţional de Coregrafie, pro-

fesoară de istorie, educaţie civică şi filosofie. 

Membru: Uniunii Ziariştilor din România, Uniunii Scriitorilor de Limba 

Română şi Uniunii Internaţionale a Oamenilor de Creaţie. 

Volume publicate: O dragoste ne-adună - 1998; Bumerangul ecoului -

2001; în grădina copilăriei - 2004; Şi-a venit ploaia... - 2006; S.A. Bucuria -

60 ani - 2006; Ţara din stele - 2007; Cu dragoste pentru vârsta a treia - 2008; 

Destăinuiri de pe lumea cealaltă - 2013; Lăcrimează-n dor amurgul - 2016; 

Galina Furdui în Lumina Baștinei - 2017; Alexandra-2018; Dialog în vis - 

2019. 
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Distincţii şi premii:  

2013 - Diplomă şi premiul Salonului Internaţional de Carte pentru volu-

mul ,,Destăinuiri de pe lumea cealaltă";  

2016 - Diplomă de excelenţă pentru cartea „Lăcrimează-n dor amurgul", 

Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România;  

2017 - Diploma de excelenţă pentru cartea „Galina Furdui în Lumina Baș-

tinei";  

2018 - „Diplomă de excelenţă şi premiul cartea anului 2018, pentru volu-

mul „Alexandra",  

2018 - „Diplomă de merit, secţiunea proză, pentru volumul „Cu dragoste 

pentru vârsta a treia". Distincţie acordată de Concursul Naţional de Poezie, 

Proză şi Artă „Luminile din flori", ediţia a XVI-a, judeţul Brăila.  

2019 - Diplomă pentru cartea „Dialog în vis", UZPR. 

2019 - Marele Premiu a Concursului de Creaţie Literară „Vara visurilor 

mele", Ediţia a 17-a, organizat de Revista Amurg sentimental. Pe cheltuiala 

editurii, Amurg sentimental, director poetul Ion Machidon a fost tipărită car-

tea de versuri "Dialog în vis", Bucureşti 2019;  

2020 - Diplomă şi premiul „Liviu Damian", volumul „Dialog în vis", Uni-

unea Internaţională a Oamenilor de Creaţie.  

2020 - Premiul I secţiunea proză, la Concursul de Creaţie Literară „Vara 

visurilor mele", Ediţia a 18-a, organizat de Revista Amurg sentimental. 

Mărgăritare de dincolo de Prut: Antologie 

din creațiile scriitorilor Basarabeni realizată de 

Gabriela Alef, Ion Machidon și Gheorghe Stra-

tan /Tehno redactare și design copertă: Iulian 

Machidon; director: Ion Machidon. - București: 

Amurg sentimental, 2020. – 298 pag. ISBN 978-

973-678-973-1 
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Vera Vasile Conovali s-a născut la 12 noiembrie 1968 în satul Vărăncău, 

raionul Soroca, Republica Moldova în familia Anei şi a lui Vasile Pârlii. Pse-

udonim literar Veronica Pârlea. 

Studii: Tehnicumul de Comerţ din Chişinău, Universitatea de Stat din 

Moldova, studii post universitare, magistru în istorie. 

Activitate: Colegiul Naţional de Comerţ din Chişinău, şefa secţiei cădere, 

profesoară de psihologie, etică şi estetică a comerţului. Liceul Teoretic "Ghe-

orghe Meniuc", profesoară de istorie. Colegiul Naţional de Coregrafie, pro-

fesoară de istorie, educaţie civică şi filosofie. 

Membru: Uniunii Ziariştilor din România, Uniunii Scriitorilor de Limbă 

Română şi Uniunii Internaţionale a Oamenilor de Creaţie. 

Lumini de curcubeu: Antologia Salonului Li-

terar-Artistic „Arta prin educație” – Ploiești. 

Fondat și coordonat de prof. Gabriela Alef Ma-

chidon. Stagiunea a II-a, 24 octombrie 2020 – 26 
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iunie 2021/Ediție îngrijită de Ion Machidon. – 

București: Editura Amurg Sentimental, 2021. – 

267 pag.  

 

ARTICOLE: 

 

Pârlea-Conovali Veronica. A ajuns la 100 de ani, iar sufletul îi e încă tâ-

năr... 

Despre dna Eugenia Braga-

rencu am mai scris şi în articolele 

„Un pedagog în vâltoarea eveni-

mentelor istorice" şi „Cum să 

ajungi la 100 de ani sau o lecţie de 

viaţă". Ea s-a născut la 20 mai 

1913 în comuna Parcova, judeţul 

Bălţi. Şcoala primară a făcut-o la 

Petroșani, a studiat un an la liceu, 

după care a fost înmatriculată la Şcoala normală „Minai Sturdza" de la Iaşi. 

Îşi aminteşte: „Ne-am dus trei fete de la Petroşani, nimeni nu ne cunoştea şi 

toate trei am intrat". 

În 1933 a primit diplomă de învățătoare. A fost repartizată în comuna 

Stroici, lângă Ripiceni, judeţul Bălţi. Apoi a lucrat învățătoare la Frumușica 

Veche, judeţul Cetatea Albă. Când în iunie 1940, sovieticii au ocupat Basa-

rabia, s-a retras peste Prut. În România a lucrat profesoară în mai multe loca-

lități, apoi în 1953 s-a stabilit cu traiul în oraşul marelui istoric Nicolae Iorga, 

Vălenii de Munte. 

Anume acasă, la Văleni, recent şi-a sărbătorit un secol de viaţă, organi-

zând o grandioasă festivitate cu peste 1000 de invitați. 

Întreținem de ani buni relaţii de prietenie, de aceea îmi doream din toată 

inima să-i ofer un cadou deosebit în această zi însemnată. I-am adunat în-

treaga soartă în paginile unei cărţi, exemplarele proaspăt editate le-am luat de 

la tipografie cu numai câteva ore înainte de a porni la drum. 

Din Basarabia am plecat spre Vălenii de Munte trei profesoare - Parasco-

via Colţa, directoarea Academiei Populare din Cimişlia, Parascovia Stavilă, 

profesoară de istorie de la Strășeni şi subsemnata. 

*     *     * 

Pe strada Gh. Lazăr, ne-a întâmpinat nepotul doamnei Bragarencu şi soţia 

acestuia, împreună cu câteva persoane apropiate. Ceva mai târziu ni s-au ală-

turat şi primarii de la Parcova, Edineț, Marcel Snegur şi cel de la Dondușeni, 

Aurel Guţan, Republica Moldova. 

Iată că în prag apare omagiata. Ne strânge cu drag la piept, ochii îi strălu-

cesc de bucurie. Vioaie, cu un aer tineresc, ne vorbeşte despre viaţa ei, despre 

părinţi, şcoală, recită versuri, apoi spune: „Pentru a avea ziua împlinită şi ca 

să nu te sufoci de plictiseală, trebuie să fii organizat. Eu, la ai mei 100 de ani, 

întâi şi întâi, dimineața beau o cafea mică să-mi de-a puțină energie. puțină 
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energie. După aceea mă spăl din cap până-n picioare. Mănânc şi încep să 

scriu, să citesc, dar nu pot citi mult, fiindcă mi-au cam slăbit vederile. Am o 

lupă mare cu care parcurg toate articolele, sunt abonată ia multe ziare. Mă-

nânc la prânz, mă culc, dorm două-trei ore, mă trezesc la 16.00, iarăși mănânc 

ceva şi deschid televizorul (nu abuzez de el). Cei care mă sună ştiu că trebuie 

s-o facă până la 17.00. Când încep știrile seara, nu vreau să fiu deranjată". 

Vorbeşte cu voce tare, limpede, expresiv subliniază importanţa celor 

spuse prin pauze.  

*     *     * 

Mergem cu toţii la Casa de Cultură a Vălenilor - lume multă, de toate 

vârstele, sosită de la Podenii Vechi, Băltești, Homorâciu, localități unde a 

lucrat profesoara. Au venit foşti primari, dar și cei care acționează în prezent, 

a venit poetul Lucian Avramescu (despre care în aceşti ani am auzit multe 

lucruri frumoase de la dna Bragarencu), au venit militari, reporteri de la dife-

rite posturi de radio, televiziune şi presă. Sala frumos amenajată sublinia im-

portanţa evenimentului şi sentimentele de înaltă prețuire şi considerație faţă 

de omagiată. 

Profesorul Ion Bocioacă (despre care am mai scris în „Făclia") inaugu-

rează sărbătoarea menţionând: „La Vălenii de Munte sunt mai mulţi oameni 

cu vârsta de 100 de ani, însă nu s-a mai întâmplat să avem o doamnă cu o 

memorie și o constituție fizică formidabile. E o fire de un optimism fantastic, 

dar câte s-au întâmplat în viaţa ei!..". 

Apoi cuvânt se oferă omagiatei. Ea se ridică vioi în picioare, le mulțu-

mește tuturor pentru prezența  şi prinde a-şi depăna firul vieţii. Rostește cu-

vintele apăsat, ca s-o audă - bine toată lumea, căci dezvăluie secretele longe-

vității, pe care toţi vor să le ştie. 

*     *     * 

Au curs râuri elogiile adresate dnei Bragarencu. Poetul Lucian Avra-

mescu, după ce i-a dedicat 6 poezie, a subliniat: „Dna Bragarencu este o lecţie 

de demnitate, care îşi poartă vârsta cu o frumuseţe uluitoare. Este o bogăție 

să o asculţi şi să te afli în preajma ei. La şcoală nu m-a învăţat rusește, dar vă 

jur că mult mai mult". 

Serata s-a încununat cu prezentarea Cărţii aduse de la Chişinău - „Destă-

inuiri de pe lumea cealaltă". Omagiata a fost, desigur, surprinsă, pentru că în 

tot acest răstimp am ţinut în taină editarea lucrării. Dna Parascovia Stavilă de 

la Strășeni i-a adus în dar un colac cât roata căruței în mijlocul căruia, într-un 

vas frumos, erau ouă roșii, care au fost ciocnite pe loc. Dna Parascovia Colţa 

i-a oferit o sacoșă plină cu bomboane de la „Bucuria", pe care omagiata le 

adoră. 

La final, dna Bragarencu i-a invitat pe toţi la Pensiunea „Vera şi Livia", 

unde au ospătat la masa de sărbătoare. După ora 21.00, proprietarul pensiunii 

ne-a adunat pe toţi în jurul unui rug de tabără. Mare ne-a fost mirarea când 

am văzut-o venind şi pe dna Bragarencu, însoțită de nepotul ei Adrian. A stat 

la sfat, a spus că a obosit nițel, ne-a înmânat tuturor celor veniţi din Basarabia 

pachete cu merinde şi ne-a urat „Drum bun!". Înainte să plece, m-a întrebat 
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discret: „A fost bine?". Am încuviințat. Mă privi lung, de parcă dorea să ci-

tească în ochii mei dacă spun adevărul. M-a strâns în braţe şi mi-a spus că mă 

iubeşte ca pe o fiică. 

*     *     * 

În drum spre casă, mai schimbând câte o vorbă, ne-am întrebat de unde 

vine luciditatea, optimismul, longevitatea. Cineva a zis că se transmite gene-

tic, altcineva că e de la aerul de munte. Iar eu, se pare, am găsit răspunsul: 

dna Bragarencu a avut o soră care a murit de tânără. Pe patul de moarte a 

rugat-o: „Jeni, te rog, să nu dai băiatul meu la orfelinat, să ai grijă de el". 

Adrian, aşa-i spune nepotului, este şi el demult pensionar. Ştie că femeia care 

i-a dat carte şi drum în viaţă este mătuşa lui. O iubeşte şi o respectă nespus, 

iar ea îi spune cu drag „Adi, băiatul meu". Cred că faptele frumoase se înscriu 

Sus, la Domnul, iar de acolo ne vin înapoi ca bumerangul. 

PÂRLEA-CONOVALI, Veronica. A ajuns 

la 100 de ani, iar sufletul îi e încă tânăr...// Făclia. 

-  2013. - 15 iunie. – pag. 10  

 

 

Pârlea-Conovali Veronica. Amintiri de neuitat (I) 

În anul 1987 am fost înmatriculată cu numele de Vera Pârlii la Tehnicu-

mul de Comerţ Sovietic din capitală, în grupa P-140, Facultatea Merceologia 

produselor alimentare, specialitatea „Merceologie". Am venit aici, renunțând 

la concursul de la Institutul Pedagogic „Ion Creangă". Se vede că nimic nu e 

întâmplător în viaţă. Fiindcă tot ce a urmat mai târziu în cariera mea a avut o 

legătură strânsă cu această instituţie şi cu oamenii pe care i-am întâlnit aici. 

Edificiul frumos şi sălile de studii spațioase, cu material didactic bogat, 

variat, laboratoarele dotate cu echipament m-au impresionat din prima clipă. 

Holul larg şi scara ce despărțeau clădirea în aripa stângă şi dreaptă demon-

strau concepţia organică a celui care a proiectat-o anume pentru sfera învăţă-

mântului. Cu părere de rău, nu-mi mai amintesc numele arhitectului.  

Pentru noi, copiii veniţi de la sate, instituția care ne-a deschis larg uşile şi 

oamenii pe care i-am întâlnit aici, erau neobișnuiți, parcă dintr-o lume aparte. 

Ei ne fascinau prin inteligenţă, emanând o căldură şi lumină binefăcătoare. 

Pe culoare şi la lecţii ne comportam ca în biserica, deşi toţi profesorii păstrau 

o oarecare distanță, impusă de rigoarea relaţiilor în mediul educațional, totuşi, 

se simțea marea răspundere pentru fiecare dintre noi. 

În această instituţie mi se părea că totul se desfăşoară sub semnul echili-

brului. Domina cultul respectului reciproc, al armoniei. Mai târziu aveam să 

înţeleg că pentru a păstra acest echilibru muncea foarte mult directorul tehni-

cum-ului, Mihai Roibu. 

Prima etapă ce urma după înștiințarea că eşti student era cazarea în cămin, 

apoi lucrul în câmp. Căminul în care aveam să locuiesc până la absolvire de-

venea o familie pentru cohorta de studenţi din întreaga republică. 

Aici funcționau legi stricte, nimeni nu încălca regulamentul. Peste tot 

trona curăţenia şi bunul gust. La o anumită oră se încuia uşa de la intrare, iar 
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la 23.00 era stingerea. În fiecare dimineaţă, la ora 7.00, în curte avea loc în-

viorarea. De prezenţa tuturor elevilor la înviorare erau responsabili profesorii 

de educaţie fizică. Pentru căminul „Rândunica" - Ion Artiomenco, pentru că-

minul „Romanița" - Ion Gherman şi Dumitru Eşanu. 

Camerele din cămin nu se încuiau, ca în orice clipă a zilei sau a săptămâ-

nii, un comitet format din director, profesori şi studenţi să poată verifica cu-

răţenia. Curăţenia era, într-adevăr, impecabilă. La fiecare etaj, zilnic era nu-

mit un student de serviciu, care avea grijă de baie, bucătărie, coridor şi asigura 

paza. 

De la ora 8.00 până se terminau lecțiile, nu aveai voie să stai în cămin, 

puteau rămâne doar bolnavii, al căror diagnostic era confirmat de lucrătorul 

medical. La etajul întâi era izolatorul, unde se vindecau bolnavii. 

În calitate de șefă a grupei P-140, multe ceaiuri şi medicamente am dus 

colegelor mele. M-a emoționat până la lacrimi şi m-a răscolit sufletește, când 

în iarna anului 2014, după 25 de ani de la absolvirea instituţiei, fosta mea 

colegă, Lidia Zubco (Radeţchi) din Orhei, mi-a scris: „Vera, parcă eram toţi 

de aceeaşi vârstă, dar pentru noi erai ca o mamă". 

Încercam întotdeauna să le fiu alături în clipe grele. Deseori chemam sal-

varea, dacă cazurile erau grave, însoțeam colegele la spital, reveneam la că-

min noaptea târziu pe jos, dar cu sufletul luminat de bucuria de a face un bine. 

*      *      * 

În Colegiu activa Clubul „Rodina Moia", condus de regretatul profesor 

Mihai Grinzai. 

Studenții care doreau să se implice în activităţi cultural-artistice erau pri-

miți cu braţele deschise. Se organizau întâlniri cu veteranii de război, cu ve-

terani ai muncii, cu foştii elevi. Cu ajutorul nostru se îmbogățea cu materiale 

istorice. Muzeul instituţiei, care avea sute de exponate. „Rodina Moia" avea 

filiale în întreg spațiul ex-sovietic. Prin intermediul acestor filiale se organi-

zau excursii în oraşele-erou, în alte republici etc. În tehnicum activa un cor în 

care am cântat şi eu 2 ani de zile. Am participat la diferite concursuri corale 

şi concerte. 

Tot la cor pentru prima dată au răsunat versurile mele pe fundalul muzicii 

lui Eugen Doga din „Dulcea şi tandra mea fiară". Nu voi uita niciodată senti-

mentul de mândrie, când recitam propriile versuri acompaniată de sunetul 

melodios al zecilor de voci. 
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Un moment aparte erau toamnele, munca în câmp în satul Gangura, raio-

nul Anenii Noi. Pentru noi aici era construită o bază cu toate utilitățile. Lip-

seam aproape două luni de la lecţii. Dar anume în 

această perioadă ne apropiam unii de alţii, comunicam, 

legam strânse prietenii. Seara, după o zi de lucru în 

câmp, se organizau ruguri, dansuri, serate de muzică şi 

poezie. Aici, la Gangura, mulţi profesori, după ce miau 

ascultat versurile, m-au încurajat să scriu, spunând că 

am talent. Una din ele a fost profesoara de utilaj Feodo-

sia Botnaru, cu care până în prezent am rămas prietene. 

Pe parcursul vieţii, dumneaei de multe ori mi-a întins o 

mână de ajutor, m-a sprijinit moral, mi-a dat sfaturi 

bune. 

*      *      * 

Un alt mentor ce mi-a îndrumat paşii a fost directo-

rul Mihai Roibu. În acei ani eram foarte timidă, părinţii 

m-au educat să am respect faţă de orice suflare ce mă 

înconjoară, să nu jignesc pe nimeni, să fiu cuminte. 

Anume acest „cuminte" îmi juca festa şi mă strâmtora la 

perete. Mai târziu am învăţat că proverbul „Capul plecat 

sabia nu-1 taie" are şi altă latură - răbdând şi tăcând, alţii 

te au de prost. Aşa s-a întâmplat şi cu mine. Fiind şefa 

grupei, de multe ori înghițeam ofense nemeritate, supor-

tam invidia şi insultele colegilor. Într-o zi n-am mai răbdat, am scris cerere 

de retragere a actelor. Dar în cabinetul directorului a avut loc o convorbire, 

pe care n-o voi uita toată viaţa. Directorul m-a mustrat cu asprime, spunându-

mi: „Eu am avut mare încredere în tine, am crezut în viitorul tău, în cariera 

ta. Domnul şi părinţii ţi-au dat de toate: înţelepciune înnăscută, educaţie 

aleasă şi inteligenţă, dar tu ce faci? Dai bir cu fugiții, te-ai speriat de invidia 

celor mai slabi ca tine. Viaţa este o luptă, ajung departe doar acei care pot 

ţine piept greutăților. Părinţii, buneii şi toate neamurile tale au crezut în tine 

când te-au petrecut în lume, la studii. Iar tu, ca o fetiță fricoasă, te vei întoarce 

la vatră cu povara înfrângerii în spate. Tu nu ai dreptul să calci în picioare 

încrederea celor care te-au crescut şi educat. Cine-i va apăra pe ei când vor fi 

bătrâni, dacă tu te vei ascunde mereu sub aripa lor? Auzi, tu nu ai dreptul 

moral!". Apoi directorul a rupt cererea mea şi m-a trimis la lecţii. 

Tonul cu care au fost spuse aceste fraze m-a cutremurat. Privirea lui pă-

trunzătoare m-a convins că cele spuse vin din suflet şi sunt spre binele meu. 

Ori de câte ori mă poticneam în calea vieţii, îmi aminteam acest dialog. 

În calitate de șefă de grupă, eram mereu prinsă în vâltoarea activităților 

artistice şi culturale: mergeam la diferite festivități în incinta Palatelor de Cul-

tură din sectoarele Chişinăului, la Centrul de Tineret „Iurie Gagarin", partici-

pam la multe emisiuni televizate, de exemplu, „Unda Tineretului", regizată 

de Nelly Raţiuc. Anume în studio, la televiziune, le-am strâns pentru prima 
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dată mâna interpretelor Nadejda Cepraga, Măria Codreanu, surorilor Geor-

geta şi Oxana Ciorici, compozitorului Eugen Doga ş.a. 

Din acei ani mi-a rămas imprimat în memorie „Summitul tuturor genera-

țiilor" („Слет всех поколений"), care a întrunit delegații din toate cele 15 

republici - surori. Ca membra al Comitetului organizatoric, eram responsabilă 

de grupurile din Ivano-Frankivsk şi din Riga. În sarcina mea intra să întâlnesc 

şi să petrec delegațiile la tren, să am grijă de cazare şi masă, de organizarea 

timpului liber şi de deplasări prin republică. Am fost atunci Ia Bender (Ti-

ghina), Tiraspol, Grigoriopol, Dubăsari, Râbnița şi în alte localități, adunând 

în arhiva mea zeci de poze minunate. 

Seară de seară, în sala de festivități, fiecare delegație prezenta stema, por-

tul naţional al republicii pe care o reprezentau, aveau loc recitaluri de poezii 

şi cântece. Toţi ofereau cadouri pentru muzeu. Se făcea schimb de experienţă 

prin intermediul lecțiilor publice.  

*      *      * 

O practică bună a acelor vremuri era volanta din fiecare zi de luni. Ca șefă 

de grupă prezentam informaţie despre frecvență şi reușită. Pe atunci frecvența 

era de 100%, studenții absentau doar din motive serioase: deces, nuntă etc. 

Cazuri de exmatriculare, practic, nu erau. 

*      *      * 

De la fiecare profesor care m-a instruit am învăţat lucruri utile. În memo-

rie miau rămas, grație corectitudinii şi tactului lor pedagogic, următorii das-

căli: Natalia Chirilenco, Anatolie Gorenco, Aurel Ta-

bunşcic, Tamara Stratulat, Iurie Chirinciuc, Mihail Pro-

for, Valentina Sohranova, Maia Serbina, Margareta 

Rusu, Anastasia Lantuh şi mulţi alţii. 

Nu voi uita niciodată Lecţiile Valentinei Badii. În le-

gătură cu dumneaei aş vrea să relatez o întâmplare ce ar 

putea servi drept pildă pentru alţi profesori. 

La disciplina „Tehnica de calcul", din tot torentul, 

aveam restanțe la sesiunea de iarnă peste 100 de stu-

denţi. Ne adunam în camerele din cămin şi învăţăm, dar, 

totodată, ne rugam ca profesoara să nu vină, să i se întâmple ceva, atât de tare 

ne era frică de ea. 

În dimineaţa examenului, profesoara şi-a fracturat 

un picior. În timp ce noi aşteptam speriați la uşă, a venit 

o doamnă care s-a prezentat Valentina Badii, examina-

toare. De la examen am ieşit toţi bucuroși, cu note de 

„4" şi „5". 

Fiind șefă de grupă, rămâneam să iau registrul şi 

borderoul cu note. Mi-am luat inima în dinți şi am în-

trebat: „Cum de s-a întâmplat aşa?". Răspunsul profe-

soarei Badii mi s-a întipărit în memorie. M-a privit 

lung, uşor nedumerită, apoi mi-a răspuns cu seriozitate: 
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„Sunteţi copii deştepţi! Dar faptul că studiați materia în limba rusă vă înrău-

tățește situaţia la învățătură. Una este să vorbești în limbaj familiar, şi alta e 

să comunici în termeni profesionali. Eu cred că atunci când veţi lucra o să 

înțelegeți voi înșivă dacă sunteţi sau nu specialişti. Singuri o să vă determinați 

ce să faceţi mai departe. Eu nu sunt Dumnezeu şi nici judecător, nu am dreptul 

să vă distrug soarta. Eu trebuie să-i dau o șansă oricărui copil. Pentru că doar 

atunci când vei sta în faţa cântarului unde s-a format o coadă de 10-15 cum-

părători, creierul îţi va lucra ca un contor. Cumpărătorul nu te va aştepta să 

calculezi pe degete, iar frica de nemulțumirea cumpărătorului e mare. Doar 

atunci veţi sparge toate barierele". 

Acest dialog înţelept întotdeauna m-a oprit să pun note mai mici de „5", 

lăsân-du-1 pe fiecare elev să-şi determine soarta. 

*      *      * 

În timpul studiilor m-am căsătorit. Fiica Diana s-a născut în primăvara 

anului 1989. Eram în sesiunea de primăvară. Profesorul de drept Anatolie 

Gorenco, întotdeauna fidel legii, ţin minte ca azi, a ieşit în coridor şi m-a rugat 

să nu mă emoționez pentru a nu-i dăuna copilului. Acum înţeleg că nu este 

nevoie de multe cuvinte pentru a-l susţine pe discipol dacă dorești să faci 

acest lucru din toată inima. 

Chiar dacă în aceşti 25 de ani l-am întâlnit doar de câteva ori pe domnul 

profesor, îl păstrez mereu în amintire şi-i port respectul. 

(Va urma) 

PÂRLEA-CONOVALI, Veronica. Amintiri 

de neuitat//Făclia. – 2014. – 29 august. – pag. 11 

 

 

Pârlea-Conovali Veronica. Amintiri de neuitat (II) 

În anul 1987 am fost înmatriculată cu numele 

de Vera Pârlii la Tehnicumul de Comerţ Sovietic 

din capitală, în grupa P-140, Facultatea Merceo-

logia produselor alimentare, specialitatea „Mer-

ceologie". Am venit aici, renunțând la concursul 

de la Institutul Pedagogic „Ion Creangă". Se 

vede că nimic nu e întâmplător în viaţă. Fiindcă 

tot ce a urmat mai târziu în cariera mea a avut o 

legătură strânsă cu această instituţie şi cu oame-

nii pe care i-am întâlnit aici. 

În anul 1992 am venit la colegiu să-mi felicit diriginta cu prilejul zilei de 

naștere. Trecuseră trei ani de la absolvire şi eram încă în concediu de mater-

nitate. Ţin minte ca azi - mă ridicam la etajul trei cu un buchet de garoafe. Pe 

scări cobora directorul Mihai Roibu. Neam salutat, m-a întrebat ce caut la 

colegiu, i-am răspuns. Apoi dumnealui m-a îndemnat: „Treci şi pe la mine 

după vizita la dna Tocovenco". 

Am venit, i-am spus că expiră termenul de concediu şi caut de lucru. Aşa 

m-am pomenit chiar a doua zi în funcţia de șefă a Secţiei cadre, pe care am 
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deţinut-o până la 31 decembrie 1998. În acest răstimp, directorul M. Roibu a 

angajat în câmpul muncii sute de foşti studenţi de-ai noştri. Era important 

doar să bați la uşă şi să-ţi spui păsul. Între mine şi director chiar din prima zi 

a fost încheiat un acord care merită să-1 expun pe hârtie. 

„Domnule director, am zis eu, aici, în colegiu, majo-

ritatea profesorilor m-au învăţat. Această funcție te 

obligă la multe, eu nu voi putea niciodată face observații 

celor care sunt mai mari ca mine, care mi-au fost dascăli. 

Va trebui de multe ori să procedez în numele omeniei. 

Directorul a răspuns: „Să procedezi cum ştii că e mai 

bine, dar în colectiv să fie calm, pace, prietenie şi respect. 

Fiecare angajat să se simtă ca acasă, pentru că aici e locul 

unde petrecem cel mai mult timp din viaţă. Dacă nu te 

vei descurca, mă vei înștiința". 

Pe lângă lucrul cu actele, aveam un şir de responsabilități de ordin orga-

nizatoric, în fiecare zi de luni anunțam directorul despre activităţile ce au loc 

în colegiu: zile de naștere, jubilee etc. Anume el era cel care felicita primul 

angajatul, indiferent de funcție. 

Dacă în familia unui angajat se năştea un copil, adunam bani să cumpărăm 

un cadou. Dacă cineva ajungea în spital, era susţinut financiar, mergeam în 

vizită. Doamne, pe câți colegi i-am ţinut de mână şi i-am încurajat în clipe 

grele! Dacă cineva era lovit de o nenorocire, o înmormântare, veneam să-1 

susţinem, să-i alinăm durerea. Nimeni nu se simțea străin, lipsit de atenţie. 

Peste tot, în fruntea noastră era directorul. 

Sărbătorile erau organizate pentru tot colectivul, nu erau cazuri ca direc-

torul şi administrația să sărbătorească separat. Tineretul angajat era stimulat, 

directorul le acorda atenţia cuvenită ca propriilor copii, insuflându-le încre-

dere şi respect faţă de tradiţiile existente. 

În toţi aceşti ani am lucrat cu dăruire de sine, implicându-mă în viaţa mul-

tor colegi cu sfatul şi fapta. Dar niciodată nu mi-am permis să intru în cabi-

netul dumnealui cu ură sau bârfă. Ştiam că mă va detesta şi nu-mi voi mai 

găsi loc în sufletul lui cald, omenos şi generos. 

M-a sfătuit să-mi continui studiile, să nu mă las de scris, să activez din 

plin, căci doar aşa te poţi simţi fericit.  

*     *      * 

În anul 1998, printr-un ordin special, edificiul Cole-

giului de Comerţ trebuia cedat Ministerului Justiției. Aici 

urma să fie amplasată Curtea Supremă de Justiţie. Am 

scris zeci de articole în apărarea instituţiei unde am în-

văţat. Am participat la mitinguri de protest. În pofida fap-

tului că studenții şi profesorii dormeau în clădire, a biruit 

.justiția". Într-o dimineaţă, au venit militarii cu baionete, 

au spart uşile şi au pus stăpânire pe clădire. Aşa a fost dis-

trusă o instituţie de învăţământ unică în toată republica. 
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Am fost afiliați la Academia de Studii Economice. Pe mine peste patru 

luni m-au aruncat în stradă, bolnavă fizic în urma unui accident rutier şi dis-

trusă sufletește de modul în care s-au răfuit cu mine. A fost un cadou de Re-

velion, la 31 decembrie. Nu s-a ţinut cont de omenia cu care m-am purtat, de 

contribuția mea. Au urmat ani de chin sufletesc - oriunde aş fi lucrat, compa-

ram în gând situaţia cu locul de muncă anterior: directorul M. Roibu nu ar fi 

procedat aşa, profesoara cutare ar fi făcut aşa. Poate îmi venea, greu să mă 

obișnuiesc cu noul colectiv pentru că la Colegiu am venit când aveam 18 ani 

şi am plecat când împlinisem 30 de ani. Aici m-am căsătorit, am născut doi 

copii, aici am găsit cea mai înaltă inteligenţă, cultură şi cumsecădenie. Poate 

toate acestea îmi provocau regrete şi neîmpăcare cu noua situaţie. La Colegiu 

mi-am făcut mulţi prieteni printre profesorii care m-au învăţat şi cei pe care 

i-am angajat când lucram în secţia cadre.  

*     *      * 

O prietenie strânsă mă leagă de profesoara Feodosia Botnaru. Când am 

născut fiica, profesoara m-a întrebat dacă am încreştinat-o. „Nu, i-am răs-

puns, nu am bani". 

Într-adevăr, de unde să aibă doi studenţi avere?! Atunci ea mi-a sugerat: 

„Îţi dau bani, botează copila, fă şi cumetrie, invitații vă vor aduce bani şi 

cadouri. Îmi vei restitui banii, iar cadourile vor rămâne copilului. În aşa fel, 

va fi şi lupul sătul, şi oaia întreagă". Buna profesoară mi-a insuflat încredere 

în sine. Am făcut aşa cum mi-a spus şi grație dumneaei mi-am botezat copiii. 

Fiicele mele o numesc bunică, e dovada celui mai profund şi sincer respect. 

Astăzi, cred, rar profesor ar face un asemenea gest în ajutorul unei tinere 

familii de studenţi. 

*     *      * 

Suntem bune prietene cu profesoarele de limba franceză Elena Roma-

novschi, Galina Mârza şi Svetlana Manuil (director adjunct), precum şi cu 

profesoara de limba engleză Larisa Guţu. 

Respect înalta competență pedagogică a profesoarei de chimie Victoria 

Ciorbă (Gutium), director adjunct pentru instruire, anterior director adjunct 

pentru educaţie, care prin TVC-urile organizate între colegii s-a manifestat ca 

un excelent organizator şi administrator. 

N-aş vrea să ignor pe nimeni, pentru că în acest răstimp am mai lucrat aici 

prin cumul. Iar mulţi colegi au fost dascălii fiicelor mele, Diana şi Nătăliţa. 

Tuturor le spun un mare mulțumesc şi le aduc plecăciunile mele. 

*    *     * 

În încheiere, aş vrea să le urez cititorilor - cele rele să se spele, cele bune 

să se adune, să sporească credinţa, frumosul, răbdarea, iertarea, omenia, căci 

numai aşa vom cunoaşte Olimpul. Aşa m-a învăţat fostul meu director Mihai 

Roibu, aşa mă străduiesc şi eu să las cuvânt rostit şi scris celor ce au dorinţă 

să audă, să înțeleagă, să urmeze. 
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P.S. Recent s-au împlinit 25 de ani de la absolvirea Tehnicumului de Co-

merţ, aflat pe strada P. Rareș 18. Peste câteva săptămâni instituția va rotunji 

70 de ani de la fondare. 

PÂRLEA-CONOVALI, Veronica. Amintiri 

de neuitat//Făclia. – 2014. – 5 septembrie. – pag. 

15 

 

 

Pârlea-Conovali Veronica. Anatol Petrencu şi reînvierea istoriei 

TEROAREA STALINISTA ÎN BASARABIA 

Studii. Documente. Memorii 

Păstrez în suflet o amintire frumoasă despre dascălii 

care, de-a lungul anilor, mi-au clădit personalitatea. Unul 

dintre profesorii care mi-a insuflat pasiunea faţă de istorie 

este dr. hab. Anatol Petrencu. Domnia Sa întotdeauna a 

vorbit deschis, fără ocolişuri, despre tragedia abătută asu-

pra Basarabiei de la 1812 încoace. Este profesorul care 

aduce lumina, veşnicul student care, alături de învăţăcei, 

cercetează, iar descoperirile făcute le prezintă în mod pal-

pitant la lecţii... A scris 7 monografii, 4 manuale universi-

tare şi şcolare, 2 culegeri de studii, 3 culegeri de documente şi peste 500 de 

articole. Astă toamnă a văzut lumina tiparului o nouă lucrare a sa - „Teroarea 

stalinistă în Basarabia". Cartea conţine o serie de studii şi interviuri despre 

represiunile staliniste pe această palmă de pământ. 

De la toate tribunele, dacă a putut, A. Petrencu a propagat adevărul istoric. 

Fireşte, interesul cititorului va ti stimulat de dialogul dintre ministrul Afa-

cerilor Externe al URSS, Veaceslav Molotov. şi ministrul plenipotențiar (am-

basador) al României la Moscova, Gheorghe Davidescu, în care primul or-

donă de la nivelul statului superior unui alt stat inferior, de a ceda Basarabia, 

nordul Bucovinei şi Ținutul Herţa. 

Autorul cărţii descrie cu lux de amănunte cele trei „valuri" de deportări 

din 1941, 1949 şi 1951. Ani la rând 1-am întâlnit la „Muzeul Neamului", unde 
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se adună deportații şi cei care au avut de suferit de pe urma groaznicului re-

gim. 

Găsim în lucrare studii şi materiale sub genericul: „Ce ştim despre Gulag" 

(Direcția Lagărelor de Muncă). Autorul face o scurtă prezentare a operei „Ar-

hipelagul Gulag" de Alexandru Soljeniţîn, laureat al Premiului Nobel pentru 

literatură, cel mai pătrunzător studiu referitor la regimul totalitar sovietic. 

Anatol Petrencu o evidenţiază pe Eufrosinia Kersnovskaia, boieroaică de 

pe meleagurile Sorocii, care s-a aflat în exil 19 ani. Apoi menţionează contri-

buţia lui Valeriu Pasat, care a publicat 12 caiete de texte, însoţite de desene-

scene din viaţa trăită în gulag de Eufrosinia Kersnovskaia. 

*      *      * 

Autorul se opreşte la lucrarea „Amintirile din Gulag", semnată de Vasile 

Ţepordei, preot. „Când NKVD-ul a pus mâna pe el, scrie A. Petrencu, i s-a 

incriminat ostilitatea faţă de regimul sovietic. La cercetări i s-a cerut să de-

clare că este „moldovean". Vasile Ţepordei a spus: „Noi toţi formăm o 

naţiune. Nu există naţiunea moldovenească", (pag. 14). Când a încheiat ex-

plicaţia, anchetatorul a strigat: „Acesta trebuie împuşcat". 

Preotul Vasile Ţepordei a fost dus în Siberia şi condamnat la „muncă sil-

nică pe viaţă". 

*      *      * 

Un caz deosebit este soarta lui Mihail Solomon, originar din Galaţi, care 

a făcut studii mai întâi în oraşul Roman, apoi la o facultate de drept din Franţa, 

a fost redactor la ziarele „Argus" şi „Timpul", începând cu 1938 - corespon-

dent al ambelor ziare la Londra. Apoi a fost înrolat în armata britanică, în 

1946 s-a întors la Bucureşti, însă doi ani mai târziu e arestat de autorităţile 

române. Fiind evreu de origine, Mihail Solomon a fost interogat de ofiţerii 

români şi condamnat la moarte pentru „spionaj" în folosul anglo-americani-

lor. Pedeapsa capitală i-a fost comutată cu 25 de ani de muncă silnică în Ko-

lâma. Istoria vieţii sale Mihail Solomon o expune în cartea „Magadan". 

*      *      * 

De o deosebită utilitate în activitatea pedagogică îmi vor fi actele expuse 

de unii cercetători, experţi străini prin care se confirmă că, din 23 august 1944 

până la victoria asupra Germaniei, 9 mai 1945, România, fiind alături de ţările 

Coaliţiei antihitleriste, a depus un efort colosal (militar, dar mai ales econo-

mic - produse petroliere, alimente, infrastructură, servicii etc.) pentru apropi-

erea cât mai grabnică a victoriei. În acest scurt interval de timp, conform unor 

calcule, România s-a situat pe locul IV în cadrul Coaliţiei antihitleriste. 

Iată aici sunt argumentele:  

1) Pe data de 8 ianuarie 1945 ziarul polonez „Sunday Times" remarcă: 

„România este a patra naţiune," ca potenţial economic şi militar, angajată în 

războiul antihitlerist.  

2) Pe data de 31 ianuarie 1945, deputatul Ivor Thomas a făcut o declaraţie 

în Camera Comunelor în care a subliniat: „De vreme ce România este a patra 

ţară ca efective pe frontul împotriva Germaniei, ar fi cazul de a propune să i 

se acorde statut de cobeligerantă etc. 
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Tot aici autorul scrie - „Mă văd nevoit să repet: în ciuda aportului colosal 

al Neamului Românesc pe altarul Victoriei, Marile Puteri Aliate şi Asociate 

în anii celui de al Doilea Război Mondial nu au recunoscut România ca Ţară 

Cobeligerantă, acest aport al României nu a fost recunoscut".  

*      *      * 

O pagină aparte este soarta lui Vădim Pirogan, decedat în 2007, cofonda-

tor şi preşedinte din 1998 al Asociaţiei foştilor deţinuţi politici şi veteranilor 

Armatei Române din R. Moldova, întemeietorul Muzeului Memoriei Neamu-

lui. A publicat mai multe cărţi: „Cu gândul la tine, Basarabia mea", reeditată 

la Bucureşti în 2010, „Timpuri şi oameni", „Pe drumurile pribegiei", „Destine 

româneşti". „Calvarul". Aceste lucrări cuprind informaţie veridică referitoare 

la mișcarea de eliberare naţională a românilor basarabeni, schiţe şi portrete 

ale unor rude, prieteni, scriitori din Basarabia şi România. 

*      *      * 

Cutremurătoare sunt şi relatările despre foametea organizată în Basarabia 

de către sovietici. Cazurile de canibalism descrise te îngrozesc. Autorul ne 

prezintă date din care aflăm că în RSSM au murit peste 200 000 de oameni, 

în special copii şi bărbaţi. 

File de istorie dramatică, tăinuite timp îndelungat de conducerea URSS şi 

RSSM. Abia în anii restructurării gorbacioviste, istoricii, scriitorii, publiciș-

tii, ziariştii au pus problema studierii perioadei totalitare. 

*      *      * 

Cu durere în suflet citeşti materialul intitulat „România: 65 de ani de la 

semnarea Tratatului de Pace". Anatol Petrencu arată cum a fost înlăturat, la 

23 august 1944, conducătorul statului, mareşalul Ion Antonescu, care era la 

acel moment în căutarea unei soluţii favorabile de ieşire din război. 

*    *    * 

Stimate Domnule profesor, cartea dvs. se citeşte dintr-o răsuflare. Vreau 

să le spun cititorilor - e o lucrare de inestimabilă valoare istorică. Ar fi bine 

ca în fiecare bibliotecă să existe cel puţin câte un exemplar, ca profesorii de 

istorie şi învăţăceii lor să aibă posibilitatea să cunoască mai bine ororile ace-

lor timpuri. 

PÂRLEA-CONOVALI, Veronica. Anatol 

Petrencu şi reînvierea istoriei: teroarea stalinista 

în Basarabia. Studii. Documente. Memorii // Fă-

clia. -  2014. - 13 ianuarie. - pag 12. 

 

 

Pârlea-Conovali Veronica. Biblioteca - altar al cărţii, bibliotecarul - 

preotul acestui Rai 

Energici, încrezători în sine, elevii de azi, când le spui: „Tinere, deschide 

o carte ca să înveți ce au gândit alţii, închide cartea ca să gândeşti tu însuți", 

îţi răspund arogant: „Doamnă profesoară, pentru aceasta există Internetul". 

Un profesor bun suferă mult. Dar cât de mult suferă bibliotecarii? Pe par-

cursul activităţii mele am cunoscut multe biblioteci şi bibliotecari. Am aflat 
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de la ei lucruri interesante şi ştiu că bibliotecarii se nasc şi se educă cu dra-

goste mare de carte. 

În acest articol vă voi des-

tăinui soarta unei bibliotecare 

-Nina Palaş de la Colegiul 

Naţional de Coregrafie. Prin-

tre rafturile cu cărţi ea îşi tră-

ieşte viaţa de peste 52 de ani. 

S-a născut în satul Neruşai, 

raionul Tatarbunar, regiunea 

Odessa (astăzi raionul Ismail) 

în familia lui Grigore şi a 

Anastasiei Iordache. A învăţat 

la şcoala din Neruşai doar în 

clasa întâi. În 1947 tatăl a refuzat să intre în colhoz şi sovietul sătesc i-a con-

fiscat casa, transformând-o în sediu al brigăzii de tractoriști. 

„Tata lucra la Uzina de Prelucrare a Peștelui de la Sărata, întors acasă, ne-

a găsit într-o bojdeucă de la marginea satului, unde mişunau șobolanii. Câteva 

săptămâni mai târziu, în urma unui atac de cord, s-a stins din viaţă", poves-

tește doamna. Mama şi fraţii mai mari au părăsit satul ca să-şi caute de lucru. 

Nina va trăi câţiva ani la bunei, în satul Frumoasa, raionul Chilia. Preoteasa 

Solomia şi părintele Pavel Colesnic i-au altoit pasiunea faţă de carte." 

„Bunelul meu a fost un om deosebit", îşi aminteşte Nina Palaş. „A făcut 

şcoala la români, avea diplomă de laudă pentru absolvirea Şcolii de Agrono-

mie, făcuse mai târziu şi teologia. Citea nopţile în linişte şi rostea deseori 

înțeleaptă frază a lui G. Călinescu: „Cărţile nu se citesc în public, cu ele te 

închizi în casă în singurătate". Când mergeam cu el la Chilia, nici nu reușeam 

să-l urmăresc, îl saluta lumea din toate părţile: în limba română, germană, 

bulgară, ucraineană, rusă - toate aceste limbi bunicul le cunoştea. 

Avea o grădină frumoasă în curte, cu pomi altoiți de el, într-un copac 

creșteau prune de două soiuri. 

Bunicii aveau şi harbuzărie. Odată am dormit pe deal într-un stog de fân. 

Seara aceea mi-a rămas în memorie, n-am s-o uit nicicând... Mirosul fânului 

proaspăt îmi stăruie în nări până astăzi. 

Dar cu toate grijile ce le avea bunicul, el îmi dădea sfaturi pentru a-mi 

cultiva dragostea de carte. 

„Prima carte pe care am citit-o a fost „Prizonierul din Caucaz" de Lev 

Tolstoi. Bunicul avea o bibliotecă mare. Copiii din sat veneau la el să-i ceară 

sfaturi sau să caute o carte bună. Când s-a stins din viaţă, tot satul şi satele 

din împrejurimi au mers să-l petreacă pe ultimul drum. Lumea plângea, plân-

geau şi tinerii, şi copiii. 

Clasele gimnaziale dna Nina Palaş avea să le înveţe la Chişinău, la Şcoala 

nr. l (pe atunci – „Regina-Maria", actualmente Liceul Român-Francez „Ghe-

orghe Asachi"). Îşi aminteşte: „Am avut parte de colege deștepte, demne, fru-

moase şi de profesori erudiți. Mama lui Valeriu Cupcea ne preda biologia, 
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sora dumnealui ne era educatoare. Mulţi profesori erau de origine evreiască, 

aveau un nivel înalt de pregătire, între profesori şi elevi exista un respect re-

ciproc, când trecea pe lângă tine un profesor îl salutai, îi făceai loc şi cu capul 

aplecat îi ascultai povața. Astăzi lumea e alta, nu mai valorează cunoştinţele, 

ci doar rezultatul examenului de bacalaureat. Buna creștere e demodată. Cum 

nu se mai prețuiește şi grația, bădărănia a ajuns să se numească eleganță. Edu-

cația ar putea fi socotită cea mai înaltă şcoală a inimii". 

Acestea avea să mi le mărturisească bibliotecara Nina Palaş. Ajunsă deja 

la al optulea deceniu de viaţă, ea roșește când vede impertinența, o deranjează 

incultura. Am urmărit-o în ultimii zece ani de când suntem colege. Poate că 

n-am fi ajuns la această frumoasă discuţie, dacă n-aş fi remarcat neliniștea 

dumneaei pentru viitorul copiilor. 

Am venit apoi cu elevii clasei a IV-a la bibliotecă, unde Nina Palaş a or-

ganizat câteva lecţii interesante: „Comportarea civilizată în diferite împreju-

rări" (făcând trimitere la cartea lui Nicolae Mareş), „ABC-ul comportării ci-

vilizate", „Ce este biblioteca? Importanţa cărților. Cum să ne comportăm în 

familie, în stradă, la spectacole?" 

Astfel de lecţii prezintă în fiecare an, în special pentru elevii noi înscriși. 

Pentru că nu-şi doreşte să existe o distanță între bibliotecă şi copii, caută să-i 

provoace la dialog, să vadă evoluția gândirii lor. 

Deşi copiii sunt gălăgioși, degajați, vocea ei îi rămâne calmă. Le citește 

un alineat din cartea „Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodo-

sie". Sfaturile accentuează importanţa cuvintelor părintești. Bibliotecara le 

vorbeşte copiilor de grija şi atitudinea faţă de vârstnici şi le propune să ci-

tească cu voce tare povestirea „Datoria mamei" de Traian Dorz. Ei se emoți-

onează. E o linişte adâncă, până la sunet vor păstra această tăcere. 

Nina Palaş rostește apoi un citat din cartea Xeniei Nicolau „Vrei să ai 

succes", o carte rară, editată la Bucureşti în 1942, le aminteşte că pentru a 

avea succes trebuie să fii ascultător, recunoscător, muncitor, onest. Elevii îşi 

expun părerile. Bibliotecara îi încurajează.  

*   *   * 

Buna bibliotecară îi aşteaptă zilnic cu răbdare. Sesizezi o dăruire totală în 

tot ceea ce face. Le explică importanţa oricărei cărţi pentru a rămâne în su-

fletele copiilor cu o frază, cu un gest. Acestea, poate, mult mai târziu te pot 

ajuta în viaţă, a te face om, ghidându-te pe un drum fără căderi şi dureri. 

Etern luminează sufletul acestei neobosite bibliotecare. Şi acest licăr ea 

doreşte să-l lase copiilor atât cât soarele răsare şi floarea înflorește... 

Veronica PÂRLEA-CONOVALI, magistru în istorie, Colegiul Naţional 

de Coregrafie 

P.S. Dragă cititorule! Am scris acest articol în speranţa că ţi-am adus 

aminte despre ceva frumos din îndepărtata copilărie, cu marea încredere că 

vei culege din aceste rânduri ceva bun şi înţelept, ce-ţi va fi de folos în viaţă... 

PÂRLEA-CONOVALI, Veronica. Biblio-

teca - altar al cărţii, bibliotecarul - preotul acestui 

Rai//Făclia. - 2010 – 1 mai - pag. 8 
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Pârlea-Conovali Veronica. Bulgaria - Romania: Balcic - Vălenii de 

Munte (I) 

De mică tot am auzit de la bătrâni că în viaţă nimic 

nu este întâmplător, Dumnezeu le rânduiește pe toate. 

În această vară am avut ocazia să călătoresc în Bulgaria, 

mai bine zis în partea de sud a Dobrogei. Eram curioasă 

să văd peisajele pitorești de aici, dar şi să aflu cât mai 

multe amănunte din trecutul acestui ţinut. Ştiam din 

cărţile pe care le-am studiat că Dobrogea are o istorie 

bogată, dar controversată. Mai ştiam că Dobrogea a fă-

cut parte din componența Ţării Româneşti încă de pe 

timpul lui Mircea cel Bătrân, şi aici economia şi cultura 

se dezvoltau accelerat datorită rolului benefic al co-

merţului. 

În perioada medievală Europa era amenințată de apariția unei noi puteri, 

Poarta Otomană, care în anul 1393 a reuşit să supună Bulgaria, incluzând în 

hotarele sale şi Dobrogea. La începutul sec. XV Dobrogea revine pentru 

câţiva ani în componenţa Ţării Româneşti. Unirea Dobrogei cu Ţara Româ-

nească a constituit începutul unui proces de unificare a Ţărilor Române, dar, 

din cauza condițiilor externe nefavorabile, acesta nu a fost dus la bun sfârșit. 

În decurs de aproape cinci secole (până la 1878), Dobrogea s-a aflat sub ad-

ministrare otomană directă. Apoi, în 1877-1878, în urma Războiului Ruso-

Turc, la care a luat parte şi România, armata rusă va obține victorie asupra 

celei turcești. De altfel, dacă nu s-ar fi impli-

cat Armata Română în Bătălia de la Plevna, 

ruşii ar fi suferit înfrângere, însă grație ajuto-

rului din partea României, au putut înainta 

până la Constantinopol. Poarta este nevoită să 

ceară pacea. 

Tratatul de pace a fost încheiat la San-Ste-

fano. Cu tot aportul militar al României în 

acest război, împăratul rus a refuzat participa-

rea delegației române la tratativele de pace, 

care au purtat amprenta intereselor țariste. Ru-

sia recunoștea independența României, dar în 

schimb, cerea cele trei judeţe sud-basarabene 

- Cahul, Bolgrad, Ismail, care fuseseră retro-

cedate Moldovei în 1856. Guvernul rus inten-

ționa să propună României o „recompensă" 

teritorială - Dobrogea, pământ românesc pe 

care-1 răpiseră turcii de la Ţara Românească 

la începutul sec. XV, pentru alt pământ româ-

nesc - sudul Basarabiei, pe care Rusia 1-a ane-

xat pentru a doua oară în 1812. 
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ROMÂNIA NU ERA DISPUSĂ SĂ ACCEPTE AMPUTAREA TERI-

TORIALĂ 

Răpirea celor trei judeţe sud-basarabene venea în contradicție cu textul 

Convenţiei româno-ruse din aprilie 1877, în care se prevăzuse menținerea in-

tegrității teritoriale a statului român. 

Hotărârile de la San-Stefano nu au fost pe placul marilor puteri, care, de-

sigur, nu şi-au împlinit poftele. Anglia, cu sprijinul Germaniei, reuşeşte să 

obțină asentimentul celor şapte mari puteri pentru convocarea unui congres 

la care să fie revizuite condiţiile Tratatului de la San-Stefano. 

Congresul de pace de la Berlin a satisfăcut, în primul rând, pretenţiile 

anexioniste ale Angliei şi ale Austro-Ungariei. Apoi a hotărât şi unele pro-

bleme ale statelor mici. Prin Tratatul de la Berlin, României îi revenea delta 

Dunării, Insula Șerpilor şi Dobrogea, de la est de Silistra până la Mangalia. 

Astfel, după 461 de ani, se punea capăt dominației otomane pe acest străvechi 

teritoriu românesc. 

Remarcăm însă faptul că, în toţi anii de ocupație otomană, satele româ-

neşti din Dobrogea nu au dispărut, din 53 de sate înregistrate în provincie, 40 

erau locuite de români. Şcoala şi biserica continuau să utilizeze limba ro-

mână. Alta era situaţia în Transilvania şi Bucovina, unde, prin lege, fusese 

introdusă limba maghiară, folosită la nivel oficial alături de germană. 

POVESTEA CASTELULUI 

Călătorind dintr-o localitate în alta, mă întrebam: când vor reveni lucrurile 

la normal, când teritoriile pierdute vor reintra în matricea românească? 

Ajunsă la Balcic, la Castelul Reginei Măria, am rămas de-a dreptul con-

sternată auzind povestea castelului de la un ghid: „Acest palat a fost ridicat 

de regina Măria a României, care, cu forţă a intrat pe acest teritoriu, a alungat 

țăranii bulgari care erau aşezaţi aici de veacuri, şi şi-a făcut loc de odihnă". 

Mă uitam zăpăcită înjur. Desigur, basarabenii care erau prezenţi ascultau 

cu atenţie. Pe chipul lor am citit totul: unii nu ştiau deloc istorie, alţii ştiau 

câte ceva, iar câţiva stau la dubii. Pe drum s-a încins o discuţie aprigă şi aşa 

mi-a venit gândul să scriu cum stau lucrurile cu adevărat. 

Această zonă a Dobrogei de sud, situată în Bulgaria, mai poartă denumi-

rea de Cadrilater (adică „patrulater"), ce provine de la cele 4 cetăți turcești 

care alcătuiau un sistem defensiv în nord-estul Bulgariei: Silistra, Ruse, Shu-

men şi Varna. În anii 1912-1913, în Europa de sud-est, s-au declanșat două 

războaie balcanice. În primul război balcanic, România îşi păstrează neutra-

litatea. Dar în 1913 este impusă de marele state vest-europene să intre în răz-

boi împotriva agresorului - Bulgaria. Conform Tratatului de pace de la Bucu-

reşti, această zonă, numită Cadrilater, îi revine României. Avea suprafaţă de 

7.726 km pătrați şi 282.000 de locuitori. Aici s-au înființat două judeţe - Du-

rostor, cu capitala la Silistra, şi Caliacra, având capitala în oraşul cu acelaşi 

nume. 

(Va urma) 
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Pârlea-Conovali Veronica. Bulgaria - Romania: Baltic - Vălenii de 

Munte (II) 

România, chiar şi atunci când 

această regiune a fost ocupată ba de 

bulgari, ba de turci, nu înceta patro-

najul cultural şi educațional al ro-

mânilor de aici. Un recensământ 

din 1930 arată că 37 la sută din po-

pulația autohtonă erau bulgari, cei-

lalți - români şi aromâni aduși din 

Balcani. În anii 1925-1927, din ini-

țiativa reginei Măria şi fiului ei Ni-

colae, la Balcic, pe litoralul Mării Negre, va fi construit Castelul numit „Cui-

bul singuratic". Palatul cuprinde o grădină botanică, mai multe vile reziden-

țiale, un izvor, o moară, o biserică etc. Această grădină este celebră în Europa 

Centrală şi de Est datorită colecţiei de cactuși. La construcția acestui splendid 

castel, ridicat pe cheltuiala reginei, cu banii adunaţi din vinderea cărților, a 

participat o echipă de arhitecți italieni. M-am întristat văzând că în castel sunt 

puse la dispoziţia turiștilor doar sala mare şi baia, celelalte săli fiind închise. 

Mi s-a strecurat în minte un gând amar: „De ce ar trebui să le deschidă? Doar 

cu ceva timp în urmă, ghidul îi spunea deschis Reginei Măria „ocupantă". 

Bulgarii ne numesc ocupanți, ruşii la fel, situaţie analogică e în Bucovina şi 

Transilvania. Dar ce am avut noi al nostru? Ce ne-au lăsat Burebista, Decebal, 

Mihai Viteazul? 

Cercetez cu atenţie harta Europei - acum 600 de ani, pe timpul țarului 

Alexei Mihailovici, tatălui lui Petru I, Rusia avea la hotarul de est Marele 

Cnezat de Cazani şi Hoarda de Aur, în partea de vest - Marele Cnezat Letono-

Polonez. Azi Rusia s-a extins până la Sahalin, ocupând teritoriile urmaşilor 

lui Ginghis Han, strâmtorând în drepturile sale başchirii, ciuvașii, bruiații ş.a. 

Nu a avut nimic şi are de toate. Noi am avut, însă nu mai avem. De ce ei, 

adevărații ocupanți, izbutesc în toate? 

În această vară, pe 18 august, mergeam la Vălenii de Munte, la Universi-

tatea Populară „N. Iorga", tema cursurilor - „Războaiele balcanice". Nu ştiu 

dacă a fost voia Domnului sau o simplă coincidenţă. La masa rotundă am avut 

ocazia să ascult comunicările românilor din Bulgaria -„Neamurile româneşti 

din zona Bulgariei de Nord, între Plevna şi Lom", „Confruntări majore în 

relația românilor din Bulgaria şi politica României. Trecut, prezent şi viitor". 

Am înţeles că guvernele României, în toate timpurile, au investit mult în 

ridicarea nivelului economic şi social-cultural al populaţiei din Dobrogea, 

chiar şi atunci când bande înarmate făceau incursiuni în aceste teritorii. Astăzi 
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situaţia românilor din Bulgaria este dificilă, nu au şcoli cu predare în limba 

română, biserici, manuale etc. 

Anul 1940 a fost de doliu pentru România. Țările străine i-au dictat soarta 

prin Pactul Molotov-Ribbentrop şi hotărârea din 7 septembrie de la Craiova. 

România cedează alături de Basarabia, nordul Bucovinei, Ținutul Herța, 

nord-estul Transilvaniei şi Cadrilaterul. Pe de o parte, asupra ei face presiuni 

Rusia, pe de alta - Germania şi asociații ei. Ce putea face statul român în 

situaţia când la frontiera româno-ungară maghiarii concentraseră 23 de divi-

zii, din cele 24 existente în Ungaria, faţă de 8-10 divizii ale Armatei Române? 

Iar la frontiera sovieto-română ruşii făceau manevre militare amenințătoare. 

Așadar, prin tratatul de frontieră semnat la Craiova între România şi Bulgaria, 

prima era obligată să cedeze cele două judeţe înfloritoare, cu podoaba Balci-

cului - "Cuibul Singuratic", cu stațiuni balneoclimaterice etc. 

Una din primele măsuri instituite de bulgari după 1940 a fost să „bulgari-

zeze" numele româneşti. Populația română din aceste teritorii a fost mutată 

în Dobrogea de Nord. Astfel, din Bulgaria au revenit atunci în ţară circa 110 

000 de români, toţi din Cadrilater şi sudul Dunării, iar din România au plecat 

77.000 de bulgari. 

Mergem an de an în Bulgaria la odihnă, ne minunăm de frumoasele pei-

saje, achităm 10 leve pentru a vedea "Cuibul Singuratic", construit de regina 

„ocupantă", care a lăsat Bulgariei o comoară inestimabilă. Oare din banii adu-

naţi n-ar putea fi restaurate şi deschise toate odăile? N-ar merita să se vor-

bească şi de bine?, mă întreb. Oare nu e şi vina noastră că, de fiecare dată, 

alţii ne decid soarta? 

Trecutul ne cheamă să schimbăm lucrurile, să ne facem dreptate nouă şi 

celor care nu mai sunt printre noi. Doar aşa vom putea lăsa ceva urmaşilor 

noştri. Vechiul proverb: „Capul plecat sabia nu-1 taie" e bun într-un fel, dar 

când stai şi chibzuiești... 

De mică tot am auzit de la bătrâni că în viaţă nimic nu este întâmplător, 

Dumnezeu le rânduiește pe toate. În această vară am avut ocazia să călătoresc 

în Bulgaria, mai bine zis în partea de sud a Dobrogei. Eram curioasă să văd 

peisajele pitorești de aici, dar şi să aflu cât mai multe amănunte din trecutul 

acestui ţinut. Ştiam din cărţile pe care le-am studiat că Dobrogea are o istorie 

bogată, dar controversată. Mai ştiam că Dobrogea a făcut parte din compo-

nenţa Ţării Româneşti încă de pe timpul lui Mircea cel Bătrân, şi aici econo-

mia şi cultura se dezvoltau accelerat datorită rolului benefic al comerţului. 

P.S. Dobrogea e pământ românesc. În cei peste 400 de ani de ocupație 

turcească, aici s-au păstrat istoria, tradiţiile, limba română şi religia creştină. 

Regina Măria a construit la Balcic Castelul „Cuibul Singuratic" pe pământu-

rile lăsate nouă de Mircea cel Bătrân. Nu lua de la nimeni nimic, pentru că 

era acasă. Adevăratele cauze ale situaţiei actuale sunt de alt ordin: așezarea 

geografică a României a trezit întotdeauna interesele expansioniste ale veci-

nilor, care, în cârdășie cu aliații, au căutat să ne dezmembreze. Politica lor de 

colonizare, mutilarea adevărului istoric i-au făcut pe mulţi să-şi uite trecutul, 

iar cel mai tragic este că nici nu dorim să ştim adevărul. 
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Pârlea-Conovali Veronica. Călătorie cu impact cognitiv 

Recent, am avut fericita ocazie să particip la Aduna-

rea Generală ordinară a Uniunii Ziariştilor Profesionişti 

(UZPR), România. Evenimentul a avut loc în judeţul 

Curtea de Argeș, la Lacul Vidraru, în elegantul hotel 

Posada. Din Republica Moldova am fost delegate patru 

persoane: Gutiera Prodan, jurnalistă, pictoriță, Maestru 

în Artă, Vitalie Răileanu, critic literar, directorul Bibli-

otecii Municipale „Onisifor Ghibu", Andrei Vizirii, jur-

nalist, artist-fotograf, publicist, şi subsemnata. La 

această adunare au participat reprezentanți ai mass-me-

dia din toate colțurile Ţării şi de peste hotarele ei. O fru-

moasă posibilitate de a comunica cu colegii de breaslă 

şi stabili noi legături de prietenie şi colaborare. 

În cadrul acestei adunări au fost 

vernisate două expoziţii: de pictură -

a Gutierei Prodan, şi de fotografie a 

lui Andrei Viziru. Au fost de mare 

succes. Culorile vii din tablourile 

pictoriței mi-au rămas întipărite clar 

în suflet prin mesajul luminos, încăr-

cat de energie pozitivă. Expoziția ar-

tistului-fotograf Andrei Viziru, inti-

tulată „Al patrulea anotimp" şi, înde-

osebi lucrările „Dincolo de geam", „Farmecul florilor de gheață", „Locul de 

la Milano", au demonstrat că ochiul al treilea al maestrului este bine dezvol-

tat. 

M-a impresionat locul unde a avut loc ședința, Hotelul Posada, drumul de 

munte spre hotel, Barajul şi Lacul Vidraru. E o frumuseţe naturală de nedes-

cris. Anume aici, le-am spus colegilor mei, în 1330 s-a desfăşurat lupta dintre 

Basarab I Întemeietorul şi Carol Robert de Anjou, regele-Ungariei. Aici, în 

defileul Carpaților, la locul rămas în istorie prin vestita Miniatură din „Cro-

nica pictată de la Viena", Basarab I a zdrobit oastea ungară bine înarmată şi 

a declarat independența Ţării Româneşti... 

Ridicându-ne sus în munţi, am văzut pe o stâncă abruptă Castelul Poenari. 

Câteva clipe am rămas fără suflare îmi părea că mă strecor în negura vremu-

rilor ... Construit de Negru Vodă în prima jumătate a secolului XIV, apoi a 

fost reconstruit de Vlad Ţepeş, înconjurat din trei părţi de Valea răului Argeș. 

A ajuns până-n zilele noastre, istoria lui fiind țesută de multe legende. 
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Am ales-o pe una mai aproape de sufletul meu, pe cea din filmul „Dra-

cula". Conform legendei ecranizate de regizor, soţia domnitorului V. Ţepeş 

s-ar fi aruncat în prăpastie să nu cadă pradă turcilor, iar corpul ei a căzut în 

apele râului de la poalele muntelui, care azi se numeşte râul Doamnei. 

Mi se părea că şi pietrele, şi apele de munte, şi firele de iarbă vor să-mi 

spună multe. Frumoasa mea Ţară, cu munţi semeți şi ape repezi, cu legende 

şi balade frumoase, cu brazi şi doine, mă făcu să îngenunchez în aceste locuri 

în amintirea celor care au trăit până la mine. Ne-am adus aminte de romanul 

lui Jules Verne „Castelul din Carpaţi" şi mi-am zis în gând: „Nu-n zadar ma-

rele romancier a îndrăgit aceste locuri şi a înșirat pe hârtie atâta istorie”. 

Lacul şi Barajul Vidraru este un alt loc deosebit. Aici în fiecare picătură 

de apă, în fiecare brad şi creastă de munte adie a istorie nescrisă. 

Barajul Vidraru este-o construcţie la care au lucrat mii de oameni mai bine 

de 5 ani, ne spune Firiţă Carp, colegul nostru de la Bucureşti. Lucrările aici 

s-au început încă în perioada lui Gheorghe Gheorghiu-Dej şi au fost finisate 

pe timpul lui Ceauşescu. Barajul Vidraru, construit pe râul Argeș, pe vremuri, 

era, după mărime, al cincilea în Europa şi al optulea în lume, astăzi - pe locul 

28. Are o structură de beton ce se sprijină pe versanții munţilor Vidraru şi 

Pleașa. în depărtare se văd munţii Făgărașului, încărcaţi cu zăpadă. 

În drum spre casă am trecut prin oraşul Curtea de Argeș şi din nou istoria 

mă făcu să fiu mândră de strămoşii noştri. Atunci demult, tare demult, când 

duşmanii dădeau năvală, oraşul Argeș era capitala Ţării Româneşti. Nu o dată 

locuitorii lui au opus rezistență. în aşa fel localitatea a devenit un simbol al 

rezistenței şi al luptei pentru independenţă a tânărului stat românesc. 

La Curtea de Argeș am avut o întâlnire cu academicianul Gheorghe Păun, 

minte luminată, mare patriot şi prieten al basarabenilor. Am vizitat Mănăsti-

rea Curtea de Argeș, în viziunea mea, e cea mai frumoasă mănăstire pe care 

am văzut-o în viaţa mea. A fost ctitorită de către domnitorul Neagoe Basarab, 

între anii 1515-1517. Aici, cândva, a fost vestita mitropolie a Ungro-Valahiei, 

întemeiată de Nicolae Alexandru, fiul lui Basarab I. Era anul 1399. 

Am fost la mormintele lui Neagoe Basarab şi Doamna Despina, la Radu 

de la Afumați şi soţia lui, Ruxandra, Carol I şi Elizaveta, Ferdinand I şi regina 

Măria, Carol al II-lea. Căutam cu înfrigurare mormântul prințesei Măria. O 

măicuţă mi-a spus că este înmormântată într-o criptă cu mama ei, regina Eli-

zaveta. 

Nu zadarnic familia regală a dorit să-şi doarmă somnul de veci în această 

mănăstire, în acest oraș, pentru că aici peste tot este istorie. La 1247, Curtea 

de Argeș a fost reședință de scaun a voievodului Seneslau, al cărui fiu, Basa-

rab, a unit sub sceptrul său toate pământurile dintre Carpaţi şi Dunăre într-o 

singură ţară - Ţara Românească. Am văzut şi noua catedrală unde a fost în-

humată regina Ana. Am fost şi la Izvorul lui Manole cu apă rece ca gheaţa. 

Dar cel mai mult m-a impresionat pe mine personal emoțiile pe care le-

am avut. În viaţa mea multe mănăstiri am vizitat, dar nici una nu mi-a răvășit 

sufletul până la lacrimi. Mă întrebam ce se întâmplă, dar răspunsul nu venea. 

S-a apropiat de mine un preot cu ochii blajini: 
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- Nu sunteţi din partea locului? 

- Suntem din Basarabia, părinte. Spuneţi-mi de ce plâng, fără cuvinte, 

liniştit, ce se întâmplă? 

- Aici multă lume plânge, mi-a răspuns preotul. Nu cred că vom găsi răs-

punsul. Plângeţi, dacă lacrimi vă curg. Eu v-am observat de departe, lacrima 

e curată, sinceră şi din belşug. Cred că e bine... 

În drum spre casă mă copleșeau emoțiile şi gândurile. E bine să-ţi cunoşti 

Ţara, să cunoşti trecutul, să ştii a te mândri cu neamul tău. Numai aşa te simţi 

împlinit, fericit şi bogat. 

PÂRLEA-CONOVALI, Veronica. Călătorie 

cu impact cognitiv //Univers Pedagogic Pro. – 

2017. – nr. 18. – 4 mai - pag. 4 

Pârlea-Conovali Veronica. Câteva destăinuiri de pe lumea 

Istoria aceasta e despre nişte familii de de-

portaţi. Când una din ele a fost ridicată, câinele 

s-a ţinut din urma camionului pe o distanță de 

zeci de kilometri, până când nu a mai putut re-

zista, s-a oprit să-şi tragă sufletul, şi oamenii din 

camion nu l-au mai văzut. După zece ani, când 

familia a revenit în sat, credinciosul patruped i-a 

adulmecat prin aer de departe, ieșindu-le în în-

tâmpinare, brusc, pe o ulicioară a satului. Li se 

gudura la picioare, ei îl netezeau pe cap, iar din 

ochii lui se rostogoleau boabe mascate de la-

crimi. După această vibrantă reîntâlnire, în ace-

eaşi zi, animalul şi-a dat duhul. 

Trecuse o groază de ani, dar el nu putea pieri. 

Acum, scăpând de povara grea a aşteptării, lăsa 

în urmă doar amintirea-i luminoasă. 

Foştii elevi ai şcolii din satul Şeptelici, Soroca, în fiecare an, de Ziua Vi-

nului, se întâlnesc la monu-

mentul lui Ştefan cel . Mare 

şi Sfânt. 

Am mai scris despre 

aceste întâlniri. Până în 

2009, această sărbătoare - re-

vedere peste decenii, era di-

rijată de fostul director al 

Şcolii din Şeptelici, regreta-

tul Valerian Cernei. Acum 

ștafeta a preluat-o Maria 

Cernei, sora dumnealui. 

Astfel, la 9 octombrie a.c., deşi ploua neîncetat, toţi au venit lângă Ştefan 

cel Mare şi Sfânt, îndemnați negreșit şi de o frază a regretatului Valerian Cer-
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nei: „Să veniţi la monument şi atunci când veţi rămâne doar doi!". Şeptelice-

nii s-au adunat din întreaga republică. Vasile Andriuţă, medic, specialist la 

Controlul Infecțiilor, contractant USAID, a făcut apelul. Nu s-au prezentat 

doar cei care anunțaseră din timp că nu vor putea veni. 

S-au felicitat reciproc - în primul rând, pentru faptul că mai sunt în viaţă 

şi soarta le-a oferit șansa de a se mai întâlni o dată. 

Când aștern aceste rânduri, mi se pare că emoțiile trăite atunci nu le-aş 

putea exprima nici prin cele mai frumoase cuvinte. 

De data aceasta, în centrul atenției s-au pomenit Pavel Curoş şi Nicolae 

Gandrabur, deportaţi în Siberia la 6 iulie 1949. (Scriu despre aceste deportări, 

în speranţa că această informaţie va fi utilă profesorilor la lecțiile de istorie). 

Dl Pavel şi-a început povestirea astfel: „Părinţii mei s-au căsătorit de-

vreme, la vârsta de 18 ani. Tata, Petru Vasile Curoş, născut în 1898, într-o 

familie de țărani, rămăsese atunci orfan (părinţii lui au murit de tif) şi mama, 

Varvara Dementie Grosu, născută 1897, din cauza aceleiași maladii, îşi 

pierduse de mică ambii părinţi. Părinţii mei nu au avut propriii copii până 

când nu i-au căsătorit pe fraţii şi surorile mai mici. Pe atunci mama mea avea 

de crescut 3 surori şi 4 fraţi. Apoi am venit pe lume noi, cei 7 copii ai lor: 

fiicele Valentina, Glafira, Eugenia, Tamara şi feciorii Ion, Anatol şi Pavel. 

Tata avea 4 clase făcute pe vremea țarului Nicolai al II-lea. Era meșter 

neîntrecut în toate - fierar, lăcătuș, strungar, lemnar, cojocar. Prin muncă cin-

stită, şi-a deschis un atelier 

cu utilaj modem şi fierărie, 

care în acele timpuri a deve-

nit o adevărată şcoală profe-

sională, unde sătenii puteau 

învăţa mai multe meserii. 

Pentru a deveni gospo-

dari buni, alături de părinţi 

munceam de cu zori şi până 

târziu şi noi, copiii. Aveam o 

gospodărie destul de mare: 5 

desetine de pământ arabil, 

două desetine de vie şi li-

vadă, vaci, cai, oi, porci, pă-

sări, utilaj agricol şi alte lucruri gospodărești. Tata mai avea un motor german 

Diezel cu o mașină de trierat. Multă lume venea la tata să-i ceară ajutorul la 

trierat cerealele după seceriș. Familia noastră era stimată în sat, părinţii mei 

au cununat mulţi tineri, mai tot satul le zicea nășelul Petrea şi nășica Verunea. 

Nu mai zic de botezuri, nu era botez la care ei să nu fie invitați. 

După anul 1944 situaţia s-a schimbat. În toată ţara (mă refer la Basarabia) 

erau impuse aspre impozite, numite „zaiomuri", care, chipurile erau bene-

vole, dar, de fapt, bunurile se luau cu forța. Trebuia să dai la stat „postavca", 

dacă nu o făceai de bună voie, veneau soldații şi îţi măturau podurile. Aşa am 

ajuns în 1946-1947 de am îndurat foame. Mama ne făcea mămăligă din bețe 
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de hlujeni şi borş cu susăică, stege şi măcriș. Şi eu, şi surorile mele, Eugenia 

şi Tamara, umblam cu picioarele umflate de foame. Către anii 1949 în gos-

podăria noastră nu mai rămăsese nimic din ceea ce am avut odată. 

După ce ne-au sărăcit, a venit peste noi şi blestemul deportării, în noaptea 

de 5 spre 6 iunie, satul a fost înconjurat de maşini pline cu soldaţi ruşi. Era 

cam ora două, când mama ne-a trezit din somn ca să fugim pe la vecini. Eu, 

Tamara, Eugenia şi Anatol am stat noaptea într-o colibă a familiei Căldare. 

Spre dimineaţă au venit verișorii Semion şi Alexei Curoş şi ne-au dus la mar-

ginea satului, unde ne-am ascuns într-un lan de secară. Obosiţi şi speriați fi-

ind, am adormit. Când ne-am trezit, ne căutau verișorii să ne spună că mama 

a fost prinsă. Iată cum se întâmplase: ea s-a urcat într-un plop înalt din centrul 

satului. Din vârful lui vedea tot satul. Vedea cum soldații îi ridicau pe alţi 

săteni. Ar fi stat în acel plop mai mult, dacă nu era un câine care s-a oprit sub 

copac şi a început să latre. De frică, mama a coborât să caute alt ascunziș. 

Soldații, ca s-o prindă pe mama, au slobozit veste în sat că tata s-a spânzurat 

în pădure. Cineva i-a spus vestea mamei şi ea a ieşit din ascunziș ca să-1 

caute, dar nu 1-a găsit, şi nici nu putea să-1 găsească. Atunci mama, închipu-

indu-şi că soldații îşi bat joc de corpul neînsuflețit al tatei, cu bocete de răsuna 

satul, a venit direct la ei cu rugămintea să-i permită să-1 înmormânteze. 

Noi, ajunşi acasă, am văzut că în ogradă se adunaseră vecini, rude, prie-

teni, consăteni, iar o  mașină plină cu soldaţi ne aştepta să ne ducă la gara din 

Drochia. Aproape o zi întreagă am stat păziți de soldaţi, până când l-au prins 

pe tata. Soldații aveau un plan bine pus la punct - ştiau că după ce au prins-o 

pe mama, noi, auzind că tata nu mai este, ne vom întoarce singuri acasă, ca 

apoi şi tata să vină benevol, aflând ca noi am căzut în capcană". 

Aici Pavel Curoş tăcu. Acest bărbat puternic, tată şi bunel, cu greu îşi 

stăpânea lacrimile. Cu greu ne stăpâneam lacrimile şi noi, ascultătorii lui. 

„Nu ne-au dat voie să luăm nimic cu noi, continuă el, nici de-ale gurii, 

nici haine, doar ceea ce aveam cu noi. Vecinii, rudele, pe furiș, ne-au aruncat 

în mașină care şi ce putea - pâine, făină de păpușoi, brânză. Moş Iftenie, fra-

tele mamei, ne-a aruncat în mașină o bucată de porc. Reușise să taie noaptea 

un purcel, ştia el ce ne aşteaptă. 

La gara Drochia nu se înţelegea nici în cer, nici în pământ - femeile bo-

ceau, copiii plângeau, bărbaţii strigau: „Unde ne duceți, ce veţi face cu noi?". 

Am văzut şi mulţi oameni din Şeptelici: Madonici Vladimir Teodor, Pa-

raşciuc Petru Teodor, Paraşciuc Nicolai Teodor, Paraşciuc Vasile Teodor, 

Ojog Maftei Profir, Haric Roman; Haric Ion, Vovc Toader şi mulţi alţii - cu 

soții, copii, mame, chiar şi bătrâni de 80 ani. Era o zăpușeală îngrozitoare, 

părea că nici aer nu mai este. Trei zile ne-au ţinut în. gară, mai apoi am fost 

urcați în vagoane, ca nişte criminali. Am mers multe săptămâni. Pe drum ne 

hrăneau cu nişte buleoarcă. Când trenul se oprea, lumea începea să plângă, 

credea că acuşi ne împușcă. Într-o zi, am ajuns la un râu mare, Volga sau, 

poate, un afluent al ei. Ne-au ordonat să ieșim din vagoane, ca să ne mai spă-

lăm un pic. Toţi deportații s-au aruncat în apă îmbrăcaţi. Mama ne păzea şi 

ne ruga să nu mergem mai departe de un metru de la mal, doar nu cunoșteam 
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adâncimea şi viteza apei. După două ore soldații au ordonat să urcăm în va-

goane, fiecare soldat avea lista cu deportații pe care trebuia să-i supravegheze. 

Mulţi s-au înecat, pe râu pluteau numai chipiuri. Unii - de frică, alţii - pentru 

că nu ştiau a înota. De la stația Makusino, regiunea Curgan, ne-au dus cu 

mașinile. Noi am fost transportați în satul Kirovca, în Zemosovhoz „Pionier", 

în sat era mare sărăcie, lipseau produsele alimentare, în magazin se aducea 

doar pâine neagră cu ţăpuşuri de ovăs. Fără nici o zăbavă, ne-au mânat pe toţi 

la lucru. 

Băştinaşii nu prea munceau, erau mai mulţi din familii nobile, represaţi în 

1937, iar sibirecii şi cazacii se ocupau mai mult cu vânatul şi pescuitul, trăiau 

pe acolo şi nemţi.  

Era în vremea secerișului. Gospodăria se pregătise rău, nu dispunea de 

transport, camioanele renumite „polutorcă" aveau caroseriile stricate, că-

ruţele fără roți şi multe alte neajunsuri. Aici mintea şi mâinile tatei au fost de 

folos. El a reparat mașinile, căruţele, a improvizat o staţie electrică cu gene-

rator, cu ajutorul căreia a iluminat întregul sat. La început, ruşii ne băteau, 

dar apoi au ajuns să ne respecte. Din iulie până în septembrie am învăţat limba 

rusă. 

Între timp tata şi fratele Ion au început să înalţe o casă, căci nu puteam 

trăi în bordei, mai ales că lemn era cât îţi poftea inima. Toată vara am umblat 

desculț, dezbrăcați, dar se apropia iama, înghețurile, mama ne-a făcut încăl-

țăminte din cauciucuri de mașină, ciorapi din material gros din manta soldă-

țească cu talpă de cauciuc. Apoi tata a primit salariul, a comandat săpun, sare, 

pâsle, pantaloni vătuiți, cufăici." 

Povestitorul tăcu. „De ce nu aţi intrat în colhoz?" - am întrebat eu. Poate 

nu ajungeați acolo?" 

*   *   * 

„Tata a intrat în colhoz în 1948, până la aceasta a mai fost o formă de 

lucru comun, numită „tovărășie". Tata şi din ea a făcut parte. El chiar le-a 

spus: „Vă dau tot, numai nu mă duceți nicăieri". Le-a dat toată averea, dar de 

dus, tot l-au dus... De luat, aveau ce lua: casa a fost transformată în magazin, 

fierăria şi atelierul au trecut în proprietatea colhozului, motorul german „Di-

ezel", cu două roți mari, plug, boroană, căruţă, 4 cai tot în proprietatea statului 

au trecut”. 

PÂRLEA-CONOVALI, Veronica. Câteva 

destăinuiri de pe lumea //Făclia. – 2010. – 30 oc-

tombrie. – pag. 8 

 

 

Pârlea-Conovali Veronica. Cernobîl - tragedia veacului 

Anul acesta, în toate şcolile din Republica 

Moldova, Ministerul Educaţiei a expediat un or-

din cu privire la desfășurarea orelor educative 

despre accidentul de la Centrala electrică nu-

cleară Cernobâl, care a avut loc la 26 aprilie 
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1986. Responsabili de realizarea acestor lecţii au 

fost, în majoritatea şcolilor, profesorii de istorie. 

Istoria evoluției omului cuprinde câ-

teva perioade istorice mari. La mijlocul 

sec, XVII s-a produs o schimbare radicală 

în ştiinţă. Anume în secolul rațiunii, numit 

şi secolul iluminismului, au făcut cele mai 

importante descoperiri Galileo Galilei, 

René Descartes, Isaac Newton, Jean-Jac-

ques Rousseau ş.a. Apoi au fost inventate 

mașina cu aburi, mașina de ţesut, primele 

automobile, locomotive şi multe altele. În 

sec. XX, mai ales în perioada interbelică, 

gândirea strategică a evoluat spectaculos. 

Cele mai impresionante descoperiri s-au 

făcut în fizică, în special în fizica nucleară. Energia nucleară a început să fie 

utilizată pe larg în multiple domenii ale activităţii umane. Astăzi toate conti-

nentele sunt împânzite de centrale atomo-electrice. Insă accidentele nucleare 

din primăvara anului 2011 cauzate de un devastator cutremur în Japonia au 

readus pe buzele tuturor întrebarea: centralele atomo-electrice sunt un pericol 

sau o metodă avantajoasă de producere a energiei? 

La Colegiul Naţional de Coregrafie i-am invitat să le vorbească elevilor 

despre tragedia sec. XX pe dl Andrei Vicolaş, colonel în rezervă, vicepreșe-

dinte al Asociaţiei Obștești „Cernobâl din Moldova", şi d-nul Igor Cebotari, 

veteran, participant la înlăturarea consecințelor. 

Lecția s-a desfăşurat pentru elevii claselor a V-a - a XII-a într-o sală mare 

de dans. Veteranii au fost întâmpinaţi în picioare, cu aplauze. 

- Dragi elevi, omenirea se bucură azi de tot ce are, dar nu se gândeşte la 

cei care vor veni după noi. Toate invențiile au avantaje, dar şi pericole pentru 

noi. Omul simplu, în perioada sovietică, a fost puţin informat despre tot ce-1 

înconjoară, aşa era politica, doar unii erau inițiați în materie. Astăzi, când 

avem acces liber la informaţie, noi am devenit indiferenți, nu mai avem acea 

râvnă de cunoaștere. Datoria noastră e să vă învăţăm cum să vă descurcații în 

diferite situaţii - astfel şi-a început discursul dl Andrei Vicolaş. 

În sală s-a lăsat o linişte totală şi vorbitorul a continuat: 

- Acum 27 de ani, s-a produs cel mai mare dezastru nuclear din istorie, 

după ce-un reactor de la Centrala nucleară de la Cernobîl a explodat. Un nor 

radioactiv s-a îndreptat spre părţile vestice ale Uniunii Sovietice, ale Europei 

şi spre coastele estice ale Americii de Nord. Doza de radiație a fost de câteva 

ori mai mare decât bombele atomice aruncate asupra oraşelor Nagasaki şi 

Hiroshima în Japonia la sfârşitul celui deal Doilea Război Mondial (1939-

1945). Praful radioactiv a căzut sub formă de ploaie pe toată Ucraina, Bielo-

rusia şi Rusia. Norul a transportat praf chiar şi în Siberia, Iran, Arabia, Franţa, 

Italia, Marea Britanie etc. Multe ţări au fost nevoite să distrugă toate plantele 

comestibile cultivate în zonele contaminate. Fauna a fost grav afectată, s-au 
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înregistrat mutații la animalele sălbatice şi domestice. În urma accidentului 

au fost evacuate 135000 de persoane, care nu s-au mai întors acasă. Au trecut 

aproape 30 de ani de atunci, dar la Cernobâl este instaurată şi azi zonă de 

interdicție. 

Voi, elevi, vizionați filme fantastice, unde asemenea explozii au loc pe 

alte planete inventate de regizori, dar să ştiţi că realitatea e îngrozitoare, V-

am adus şi un film documentar ca să vedeți ce s-a întâmplat atunci, în primă-

vara anului 1986. 

Filmul a durat aproape o oră. Elevii şi-au ațintit privirile spre televizorul 

din sală. În ochii lor se citea şi interes, şi frică, şi nedumerire... 

Dl Igor Cebotari comenta filmul: „Pentru lichidarea efectelor exploziei au 

fost mobilizate 800.000 de persoane, aşa-numiții lichidatori - soldaţi, pompi-

eri, muncitori de diferite naționalități.. Din rândul lor au fost înregistrate cele 

mai multe victime, circa 200.000, iar cel-puţin 25.000 au murit ca urmare a 

expunerii la radiație. Vedeți ce arsuri şi ce dureri au victimele? E groaznic!". 

Un elev din sală întrebă: „Dar azi, după atâţia ani, omul poate trăi în 

această localitate?". 

- Oraşul nu va mai fi, probabil, populat niciodată, considerându-se că ra-

dioactivitatea va scădea la un nivel acceptabil abia în jurul anului 2525. Cer-

nobâl a devenit un oraș-fantomă, aici sălășluiesc doar animalele. Vă las cartea 

„Cernobâl - tragedia veacului" (la a 25-a comemorare), vă rog s-o citiţi şi să 

trageți concluziile de rigoare, informați-vă pentru a şti că orice progres are şi 

daune. Dar acum să ţinem un minut de reculegere în memoria eroilor-martiri 

de la Cernobâl, a încheiat cu emoţie în glas dl Igor Cebotari. 

*      *     .* 

Câteva săptămâni la rând elevii îmi mai puneau întrebări la lecţii. Spre 

marea mea mirare, mulţi dintre ei nu au auzit niciodată despre această trage-

die. I-am întrebat dacă nici acasă, în familie, nu le-a vorbit nimeni despre 

accidentul de la Cernobâl. Toţi au tăcut, îmi dau seama de ce... Părinţii lui 

Ionică sunt plecaţi de mulţi ani peste hotare şi cam asta-i soarta fiecărui al 

doilea elev. 

Vasilică mi-a răspuns: „Doamnă profesoară, tata nu are timp să vorbească 

cu noi, pentru că Sănduţ e încă micuţ şi mereu plânge". Mi-am adus aminte 

că, într-adevăr, tatăl lui Vasilică a fost într-o zi la şcoală cu mezinul - un 

bebeluș de câteva luni. Şi-a cerut iertare pentru comportamentul fiului mai 

mare şi ne-a explicat că soţia e plecată peste hotare, iar el nu le reuşeşte pe 

toate. 

*      *     * 

Le-am spus elevilor că la lichidarea consecințelor de la Cernobâl au par-

ticipat peste 3.500 de moldoveni de pe ambele maluri ale Nistrului. Potrivit 

datelor Asociaţiei Obștești „Societatea Cernobâl din Moldova", în prezent, au 

mai rămas în viaţă în jur de 2.600 de persoane, dintre care aproape 2.500 sunt 

invalizi. 
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Exprimăm adâncă recunoștință tuturor participanților la lichidarea conse-

cințelor catastrofei de la Cernobâl pentru spiritul de sacrificiu şi simțul dato-

riei de care au dat dovadă în acele momente de cumpănă pentru omenire. 

PÂRLEA-CONOVALI, Veronica. Cernobîl 

- tragedia veacului // Făclia. – 2013. – 22 iunie. 

– pag. 14. 

 

 

Pârlea-Conovali Veronica. Colaborare spirituală fructuoasă 

De oraşul—cetate Giurgiu din România mă 

leagă o veche şi frumoasă colaborare cu proza-

toarea, poeta, publicista şi omul de cultură Dunia 

Pălăngeanu, pe care, împreună cu Parascovia 

Colţa, Gheorghe Răileanu, Ion Ciumeică, An-

drei Bargan şi alţi buni prieteni de-ai mei de la 

Cimişlia, am cunoscut-o, cu mulţi ani în urmă, la 

cursurile de vară ale Universităţii Populare „Ni-

colae Iorga" de la Vălenii de Munte, judeţul Pra-

hova. 

DRAGOSTEA DE NEAM SI TARĂ 

Pe parcursul anilor, am devenit colege şi prietene bune, ambele având 

aceeaşi pasiune pentru literatură, istorie, limbă şi dragoste de neam şi ţară. 

Fiind președinta Cenaclului literar „Luceafărul" şi a Asociaţiei Culturale „Ion 

Vinea", Giurgiu, membru al Societăţii Scriitorilor din România, membru al 

Uniunii Ziariştilor Profesionişti, făcând parte din Consiliul Local al munici-

piului Giurgiu, Dunia Pălăngeanu este ca „argintul viu", mereu în acţiune. 

A publicat mai multe volume de poezie 

şi proză scurtă: „Scrisori Provinciale", 

„Rugă pentru diminețile oraşului", „De 

vorbă cu îngerul meu păzitor", „Sub zodia 

Luceafărului" etc, fiind laureată a nume-

roase concursuri şi festivaluri literare 

naţionale, dar şi internaţionale. A iniţiat 

mai multe parteneriate sub diverse forme 

de colaborare şi comunicare dintre români 

şi alte popoare. A organizat simpozioane, 

evenimente cultural-artistice, literare, spor-

tive, expoziţii, vizite de documentare, edi-

tări comune de publicaţii, evenimente de cunoaștere şi promovare a obiceiu-

rilor şi tradițiilor, lansări de carte şi publicaţii, târguri de carte, tabere de cre-

ație etc. A încurajat prietenia şi colaborarea între oameni şi diverși parteneri: 

scriitori, artişti, istorici, jurnaliști, bibliotecari, muzeografi etc. De curând a 

devenit și membră a Uniunii Scriitorilor de Limbă Română din Republica 

Moldova. 
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De zeci de ani ne-am dorit un parteneriat Giurgiu-Chişinău, care s-a rea-

lizat, în vara lui 2018, cu ajutorul Domnului şi cu sprijinul Primăriei, Consi-

liului Local Giurgiu, Consiliului Local al Seniorilor din această urbe. 

Atunci, Dunia Pălăngeanu a avut o frumoasă lansare de carte la Biblioteca 

Municipală „B.P. Hasdeu" din Chişinău, la care au participat şi oaspeţi dragi 

de la Cimişlia. Apoi scriitoarea, însoțită de o delegație numeroasă de consili-

eri locali şi scriitori giurgiuveni, a oferit o bogată donaţie de carte pentru bi-

bliotecile din raionul Telenești. 

O NOUĂ ÎNTÂLNIRE 

În această iarnă s-au împlinit 160 de ani de la Unirea Moldovei cu Ţara 

Românească, act important realizat prin alegerea simultană a lui Alexandru 

Ioan Cuza în calitate de domnitor, care a pus bazele statului unitar român. 

Anume acest eveniment istoric a fost ales de Dunia Pălăngeanu pentru a ne 

invita în ospeţie. Mica Unire a fost marcată la Giurgiu prin-tr-un program 

amplu, cu genericul „Unire în file de istorie şi literatură", desfăşurat pe par-

cursul mai multor zile. 

Astfel, am vizitat Muzeul judeţean „Teohari Antonescu", unde am avut 

ocazia să vedem multe lucruri interesante prin proiecții video, am făcut 

schimb de cărţi, după care am realizat fotografii la Bustul poetului Mihai 

Eminescu din Parcul Aleii şi la Dunărea cea Bătrână. 

Apoi a urmat primirea oficială a delegației oamenilor de cultură din Ba-

sarabia la Primăria municipiului Giurgiu. Am avut parte de o primire căldu-

roasă din partea viceprim arului Ion Dragomir şi a președintelui Consiliului 

Local al Seniorilor, Victor Boiangiu. 

În aceeaşi componenţa am intrat în Sala Mare a Bibliotecii Judeţene „LA. 

Bassarabescu", unde s-a adunat multă lume: elevi, profesori, scriitori, artişti, 

reprezentanți ai organelor de conducere ale oraşului şi mass-media. 

Victor Boiangiu, fost parlamentar, şi Emil Păunescu, istoric şi consilier, 

au vorbit despre importanţa Unirii de la 1859, subliniind calitățile de bun 

conducător ale domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Cu un discurs despre cei 

160 de ani de la Mica Unire a venit şi Emil Talianu, scriitor şi publicist. 

LANSAREA CÂRTII „ALEXANDRA"  

În cadrul evenimentului a avut loc lansarea cărţii de proză „Alexandra", 

autoare a căreia este subsemnata. Volumul a fost tipărit la editura „Gens La-

tina" din Alba Iulia, România, şi reeditat la Chişinău, în anul 2018. Filonul 

istoric al cărţii este semnat de Ion Anton, membru al Uniunii Scriitorilor din 

Moldova şi al Uniunii Scriitorilor din România. Prefața cărţii este semnată de 

prof. univ., dr. Olga Duțu, iar postfața - de scriitoarea Vasilica Mitrea din 

Constanţa. 

Un amplu cuvânt despre carte şi autoare a avut Dunia Pălăngeanu. Poeta 

s-a străduit să adune cele mai frumoase cuvinte, cele mai înţelepte fraze, încât 

aveai senzaţia că te afli la o sfântă rugăciune. M-am simţit copleșită de emoţii 

înălțătoare, fapt pentru care-i mulțumesc din suflet. 
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Maria Șalaru, președinta Societăţii Culturale „Vasile Militaru" de la 

Chişinău, a prezentat opera acestui poet-martir, a povestit publicului de unde 

vine această dragoste faţă de creația lui. 

Pe tot parcursul manifestării am fost delectați cu muzică bună. Au evoluat 

interpreta de muzică populară Georgeta Vasile Măsură şi grupul vocal de co-

pii „Mărgăritare" al Şcolii Gimnaziale „Mircea cel Bătrân". Ei au oferit celor 

prezenţi un recital de cântece şi poezii patriotice. Au încântat publicul şi in-

terpreții Andreea Selena Mărgean, Alexandra Florea, Mario Serafim. 

În sala îmbrăcată în straie de sărbătoare, vibra muzica, poezia, cultura, 

dragostea de frate, aşa ca în frumoasele romane. 

Simţeam atâta mărinimie din partea gazdelor, cum n-am mai simţit altă 

dată. Era o atmosferă atât de binevoitoare, cu lume bună şi prietenoasă, de 

parcă eram soră cu toţi cei care mă înconjurau. 

Apoi, familia Boiangiu ne-a organizat o plimbare la Dunăre. Am văzut 

Bulgaria în noapte, care toată lumina. între Giurgiu şi Bulgaria este doar un 

kilometru de apă. Şi de data aceasta - emoţii frumoase, amintiri, care-mi vor 

bucura inima mulţi ani înainte. 

VIZITĂ ÎN COMUNA VĂRĂSTI 

A doua zi, conform programului, sub genericul „Cultura care ne 

(re)unește", am mers în comuna Vărăști, judeţul Giurgiu, unde s-a desfăşurat 

o amplă manifestare literară, consacrată poetului şi jurnalistului Vasile Mili-

taru, născut într-un sat al acestei comune. Acolo am fost întâmpinaţi cu pâine 

şi sare. De această dată, am fost găzduiți de prof. Cosmin Constantin, mana-

ger al Cenaclului Cultural „Vasile Militam", şi de Măria Constantin, biblio-

tecară la instituția cu aceeaşi denumire. 

Şi aici - o atmosferă de zile mari. Lumea se simțea bine dispusă, îmbrăți-

șări, felicitări, de parcă ne cunoșteam de când lumea... 

Primarul comunei, Adrian Radu Măhălean, ne-a felicitat cu prilejul săr-

bătorii. Adrian Nichita, inspector şcolar, a subliniat însemnătatea istorică a 

Unirii şi rolul domnitorului Alexandru Ioan Cuza în modernizarea ţării. Poeta 

Dunia Pălăngeanu a prezentat pe larg creația subsemnatei. 

Fiecare alocuţiune era însoțită de cântec. Grupul vocal al copiilor „Șoap-

tele îngerilor", conducător artistic Maria Constantin, a interpretat melodii pa-

triotice, apoi s-a recitat din versurile poetului Vasile Militaru. 

Au încântat publicul şi soliștii Monica Tudor, Alin Dragomir, Petru So-

fian Anton. Au răsunat cântecele „Ţară binecuvântată", „Cântec de Unire", 

„Dorul Basarabia", „Măi române, românaș" etc. A fost un adevărat elogiu 

adus cu demnitate importanței Micii Uniri. Izvorât din inimile tinere ale co-

piilor, el ne-a întărit, din nou, sentimentul apartenenței noastre la un popor 

mândru, cu rădăcini puternice şi înaintași demni. 

Cu prilejul întâlnirii fraţilor din diferite colțuri ale României, a fost unită 

simbolic ţărâna adusă din Basarabia, de la Giurgiu şi de la Vărăști. Ea a fost 

amestecată într-un vas, apoi, în trei ulcioare, legate cu tricolor, s-a turnat pă-

mântul şi s-a înmânat reprezentanților celor trei delegații. Acest eveniment a 

avut o încărcătură emoțională foarte puternică. 
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Tot atunci am avut fericita ocazie să cunosc un scriitor, băștinaș din So-

roca, satul Hristici, Corneliu Miron-Urîtu, născut la 8 noiembrie 1943. Mi-a 

povestit succint cum părinţii s-au retras peste Prut atunci când dumnealui 

avea doar câteva luni de la naștere. 

La gară am fost conduse de un adevărat alai de personalităţi: Maria şi 

Cosmin Constantin, Conu Bogdan, viceprimarul de Vărăști, Gigi Savof, ad-

ministratorul comunei, Tone Ionel, responsabil pentru situaţii de urgență din 

localitate. 

Am urcat bucuroase în tren, dar cu o umbră de tristeţe că ne despărțim de 

aceşti oameni frumoşi la suflet şi la chip. Bucuria întâlnirii mi-a stăruit mai 

multe zile în şir. S-au adunat atâtea emoţii şi sentimente, cuvinte nespuse, 

care se cer a fi așternute pe hârtie. 

ÎN LOC DE EPILOG 

Programul cultural în cadrul căruia am celebrat 160 de ani de la Mica 

Unire din 24 ianuarie 1859 s-a desfăşurat pe o notă înaltă de patriotism. S-a 

simţit sufletul românului dornic de a vedea ţara reîntregită. Am simţit atâta 

verticalitate că pot spune tare şi sincer - nimeni şi nimic nu va putea scoate 

din inima şi sufletul românului dragostea de ţară şi de frate. 

În încheiere, vreau să subliniez că Programul acelor evenimente înălță-

toare, la care am avut onoarea să participăm, a cultivat în sufletele noastre 

conștiința că avem aceeaşi obârșie, aceeaşi credinţă, aceeaşi limbă care ne 

unește cu toţi românii de pretutindeni. Evenimente menite să ofere emoţie şi 

identitate naţională. Un Program bine gândit, pentru care organizatorii merită 

laude. 

Aceste activităţi, desfășurate cu ocazia sărbătoririi a 161 de ani de la Mica 

Unire, simbol al libertății şi demnității româneşti, au reuşit într-un moi inedit 

să dezvolte celor prezent sentimentul de dragoste şi respect faţă de valorile 

popular româneşti, precum şi spiritul românesc. 

Ziua Unirii Principatele Române a fost un prilej de bucurie pentru toţi 

românii de pretutindeni, care au serbat îndrăgita zi din calendarul evenimen-

telor istorice româneşti. O adevărată Odă strămoşilor noştri. 

Noi, cei de astăzi, trebuie să ne cunoaştem istoria şi trecutul şi să apreciem 

valorile poporului român. Avem datoria de a transmite generațiilor viitoare 

sentimentul acesta de dragoste de ţară, de patriotism şi să păstrăm ceea ce ne-

au lăsat înaintaşii noştri. 

Adresez mulțumiri alese tuturor instituțiilor şi personalităţilor implicate 

în organizarea acelui eveniment istoric. Rămân profund impresionată de ome-

nia şi dragostea cu care am fost tratate, exprimând înaltă prețuire şi profundă 

recunoștință pentru munca depusă. 

PÂRLEA-CONOVALI, Veronica. Colabo-

rare spirituală fructuoasă//Gazeta de Sud. – 

2019. – nr. 8(1154). – 1 martie. – pag. 7 
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Pârlea-Conovali Veronica. Colegiul Naţional de Coregrafie, rampă de 

lansare spre marile scene ale lumii 

De la începuturile civilizației, dansul a fost 

perceput ca magic, ritualic, devenind în timp un 

mijloc de comunicare a celor mai tăinuite simțiri. 

Puţini dintre noi, însă, îşi dau seama câtă muncă, 

câte ore de antrenament extenuant stau în spatele unui 

dans în care se topesc grafia mișcării, eleganța şi emo-

ția. În 15 ani de când lucrez la Colegiu Naţional de Co-

reografie am pătruns farmecul acestei frumoase profesii 

- artist de balet. De multe ori, privind în scenă, mă emo-

ționez până la lacrimi, pentru că ştiu, acolo, în pantofi, 

sunt degetele rănite de atâta efort, iar artistul, învingând 

durerea, tace şi dansează, gândindu-se, în primul rând, 

la spectatorul care a venit să se odihnească. Contează 

numai magia pe care dansul o generează. Artiștii miș-

cării rămân deseori în anonimat, iată de ce azi am hotă-

rât să scriu despre arta coregrafică din R. Moldova şi 

reprezentanții ei. 

ISTORIA SCRISĂ ÎN PAŞI DE DANS 

Pe vremuri, basarabenii învăţau artele frumoase, 

muzica, canto şi dansul la Viena, Bucureşti, Iaşi, Sankt 

Petersburg etc. De exemplu, O. Plămădeală, soţia 

sculptorului Al. Plămădeală, a fost eleva renumitei 

dive, O. Preobrajenskaia. Locuind la Chişinău, ea 

dansa pe o scenă de artişti amatori, deoarece aici nu 

exista un teatru profesionist. Anume O. Preobrajen-

skaia a creat, înainte de război, un studio în care pro-

fesa baletul clasic. 

Multe lucruri frumoase din istoria fondării secţiei 

coregrafice în RSSM mi-a mărturisit actualul director 

al Colegiului Naţional de Coregrafie, Iurie Gorşcov, decorat cu Insigna de 

Onoare Lucrător emerit al artelor din URSS, medalia Veteran al muncii, ti-

tlurile onorifice Artist emerit al R. Moldova, Artist al Poporului. 

Iurie GORŞCOV, di-

rectorul Colegiului 
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Şirul povestirilor era completat întotdeauna de regretații artişti emeriţi 

Maria Pelenciuk (Pangalos), Vitalie Poclitaru, Mircea Mardari, Boris Grigo-

ruţă, Olga Ionel-Vozicov şi mulţi alţii. 

De la ei am aflat că în anul 1952 în RSSM, la Tehnicumul Muzical „Șt. 

Neaga", se deschide secţia de coregrafie, unde predau arta dansului profesorii 

Roşeli Bromberg, Roman Roxman, Nicolai Taracanov. 

Regretata Maria  Pelenciuk (Pangalos) povestea că imediat după trecerea 

armatei sovietice pe teritoriul Basarabiei şi înaintarea ei spre Berlin, Basara-

bia a fost ocupată de sovietici. Au început schimbările. Prin sat umblau pro-

fesori coregrafi care selectau copii pentru Academia de balet din Sankt Peter-

sburg „Vaganova". Absolvenţii vestitei şcoli se vor întoarce la vatră şi vor 

construi nucleul ansamblurilor profesioniste, al trupei Teatrului Naţional de 

Operă şi Balet. 

În 1974 secţia coregrafică este transferată la Şcoala-internat de Muzică 

„Eugen Coca", iar din 1985 revine la Şcoala de Muzică „Șt Neaga". 

Din anul 1991, datorită eforturilor depuse de actualul director Iurie 

Gorşcov, Artist al Poporului, va fi înființat Colegiul Naţional de Coregrafie, 

unica instituţie de învăţământ din ţară care pregăteşte cadre specializate în 

domeniu. 

Sediul actual, până în anul 1944, a fost proprietatea unei familii de boieri, 

iar până în 1991 aici a funcționat muzeul în numele lui Gr. Kotovski şi S. 

Lazo. La început era greu de lucrat în sălile destinate pentru expoziţii, dar 

după reconstrucții, interiorul a fost adaptat necesităţilor unei instituţii educa-

ționale. 

În 2007, cu susţinerea financiară a Guvernului, a fost construită o nouă 

aripă cu două săli de dans, cabinete, vestiare. Actualmente, la dispoziţia pro-

fesorilor de specialitate şi a elevilor sunt puse 5 săli de dans, cea mai mare cu 

suprafața de 100 m2. Sălile au geamuri mari, care lasă să pătrundă lumina din 

belşug, poduri înalte, sunt echipate cu bare de exerciții şi tapetate cu oglinzi. 

Aceasta asigură derularea procesului educațional în paralel cu practica. 
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În 2009 a existat un proiect pentru construcția unui nou sediu cu 12 săli 

de dans, clase spațioase, cortină, săli de baie, cămin cu o sută de locuri. Cos-

turile proiectului erau estimate la două milioane de lei. Acum pe locul unde 

ar fi trebuit să se înalţe noua clădire a Colegiului e un bloc de locuit. 

DRUMUL SPRE CELEBRITATE, PRIN TALENT ŞI MUNCĂ 

Elevii colegiului sunt conștienți că pentru a avea succes în arta coregrafică 

e nevoie de multă muncă, dăruire, dragoste de profesia aleasă. La rândul lor, 

profesorii ştiu că aceşti copii au un mod de viaţă diferit de al semenilor lor. 

În prezent cei care le dezvăluie tainele dansului sunt: Elvira Chem, Om Eme-

rit; Andrei Litvinov, Artist Emerit; Iurie Madan, Maestru în Artă (2007), Om 

Emerit (1995); Ludmila Cerececea, Măria Suruceanu, Irina Matiuşenschi, 

Dumitru Furnică, Elena Dănilă, tinerii specialişti Natalia Crețu, Diana Anto-

niuc, Alina Filipciuc, Tatiana Petuhova. 

Din întreg colectivul se distinge o personalitate proeminentă - directorul 

Iurie Gorşcov. De multe ori, la recreații sau în sălile de studii, îl văd stând la 

sfat cu elevii, îi îndrumă, le povestește cum au învăţat artiștii din alte gene-

raţii, îi mângâie pe cap şi le spune: „Tot ce este legat de arta naţională este 

cea mai mare bogăție spirituală a unui popor. Noi activam, învăţăm în con-

diţiile de după război, era greu, dar eram. optimişti şi învingeam greutăţile. 

Voi azi aveţi cărţi, calculatoare, burse speciale, săli pentru activitate - rămâne 

doar să învățați. Pentru a ajunge mare artist e nevoie de dorinţă, muncă multă 

şi dragoste pentru profesia pe care aţi ales-o. Atunci când apari în scenă, să 

te contopești cu publicul şi să-1 fascinezi aşa încât orele spectacolului să-i 

pară secunde". 

Profesorul tace, îşi priveşte atent elevii, încearcă să înțeleagă dacă cuvin-

tele le-au ajuns la inimă. Zic profesorul, pentru că directorul Iurie Gorşcov 

predă elevilor disciplina Dans popular scenic. 

Vara trecută Iurie Gorşcov a rotunjit frumoasa vârstă de 70 de ani, dar 

este plin de viaţă, idei şi speranțe. Cu deosebită dragoste şi licăr în priviri îşi 

aminteşte de acei care au pus temelia artei coregrafice autohtone, îi numeşte 

pe: Petru Leonardi, Alexandru Smolianschi, Alexei Ermolaev, Galina Melen-

tieva ş.a. 

La Colegiul de Coregrafie sunt două secții: „Dans clasic" şi „Dans popu-

lar". În afară de arta coregrafică, elevii studiază şi instrumentul muzical la o 

secție dirijată de Irina Bogdanova. 

Copiii pasionați de „muzica mișcării" vin din toate colțurile republicii. 

Cei care muncesc mult îşi înving propriile limite şi ating performanțe de in-

vidiat, călătoresc pe toate meridianele lumii, evoluează în spectacole alături 

de titani ai artei coregrafice mondiale. Membrii Ansamblului Academic 

Naţional de dansuri populare „Joc" şi artiștii Teatrului Naţional de Operă şi 

Balet sunt, în majoritate, elevii de ieri a Colegiului de Coregrafie. 

PROFESORII DE CULTURĂ GENERALĂ, MENTORI ÎN DEVENI-

REA PERSONALITĂŢII 

Şi dacă bazele profesiei sunt puse de directorul Iurie Gorşcov, Artist al 

Poporului, şi Eugen Gârneț, director adjunct la disciplinele speciale, Maestru 
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în Artă, împreună cu un mare număr de pedagogi coregrafi, toţi cu înalte ti-

tluri şi distincții, apoi la disciplinele de cultură generală întregul proces de 

învăţământ este dirijat de directorul adjunct Ludmila Sosna, profesoară de 

biologie, alături de un corp profesoral bine pregătit, cu grade didactice şi ti-

tluri ştiinţifice de magistru sau doctor. 

Dna Ludmila Sosna anul acesta va rotunji 30 de ani de activitate pedago-

gică în această instituţie. 

Veteran este profesoara de matematică Sofia Brașoveanu (31 de ani). 

De aproape două decenii trudesc aici profesorii Elena Pojoga (matema-

tică), Liuba Arhirii (1. franceză), Vasile Cazacu (fizica), Tudor Rotaru (limba 

română), Mariana Sărătură (1. franceză), Elena Stratulat (chimie) şi subsem-

nata. 

BLAZONUL COLEGIULUI: SUCCESELE INTERNAŢIONALE 

Orice victorie e încă un pas spre afirmarea instituţiei pe plan naţional şi 

internațional. Elevii colegiului s-au învrednicit de înalte aprecieri la nume-

roase concursuri internaţionale de dans.   

Grand Prix au cucerit în Bulgaria, România, Ucraina, Rusia: A. Terenti-

eva, A. Homitschi, V. Burlacu, A. Tcacenco, N. Derli, M. Camaş, D. Tamaz-

lâcaru şi alţii. 

Premiul I în România, Ucraina, Rusia, Monaco l-au înscris în palmaresul 

de realizări: A. Nanu, S. Matiuşenschi, I. Melentiev, C. Tcaci, A. Djula, S. 

Gherciu, E. Cupcinov, V. Milonas, N. Coteț, E. Şepaciov, M. Poliudov-Tur-

can, A. Balan şi alţii. 

De asemenea, elevii noştri au excelente prestații la festivaluri şi concerte 

naţionale. 

Discipolii acestei instituţii evoluează pe scenele teatrelor din Moscova, 

Sankt Petersburg, Kiev, Viena, Praga, Washington etc, purtând faima Şcolii 

coregrafice din Chişinău şi a Republicii Moldova. Printre absolvenţii insti-

tuţiei sunt nume de rezonanță, Artişti ai Poporului şi Artişti Emeriţi ai RM, 

nu ne-ar ajunge spaţiu să-i enumerăm pe toţi. 

*      *       * 

Se va încheia acest an de studii, iar la 1 septembrie, cu braţele deschise, 

vom aştepta alţi copii dornici de a deveni artişti, maeştri în artă, artişti emeriţi, 

artişti ai poporului. Să-i vadă părinţii; rudele, colegii, vecinii la televizor, iar 

prin ei să trăiască sufletul lui Gorşcov, Gârneț, Furnică, Litvinov, Suruceanu, 

Sosna, Brașoveanu şi a tuturor profesorilor care au participat la formarea lor 

ca specialişti, ca oameni. Prin ei să trăiască folclorul nostru: „Hora", „Călu-

șarii", „Moldoveneasca", „Sârba" etc. 

Vă invit, stimați elevi din satele Moldovei, la Colegiul Naţional de Core-

grafie pentru a studia arta dansului clasic şi popular. 

Veniţi cu dragoste de valorile naţionale, cu dorinţă de a le cunoaşte şi a le 

duce faima în Iunie. Nu veţi regreta! 

P.S. In prima sâmbătă a lunii iunie așteptăm copiii la secţia Dans clasic, 

după clasa a IV-a şi secţia Dans popular, după clasa a VII-a şi a IX-a. 

Colegiul Naţional de Coregrafie se află pe strada Mihai Eminescu 31. 
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Tei de contact: (022) 21-07-24; 21-35-94. 

PÂRLEA-CONOVALI, Veronica. Colegiul 

Naţional de Coregrafie, rampă de lansare spre 

marile scene ale lumii // Făclia. – 2015. – 24 

aprilie. – pag. 4 

 

 

Pârlea-Conovali Veronica. Contribuția lui Nicolae Iorga la studierea is-

toriei românilor (I) 

Discurs rostit în deschiderea ediției a XI-a a simpozionului „Dimensiunea 

europeană a personalității lui Nicolae Iorga în conștiința lumii" 

Onorată asistenţă! Dle Preşedinte Mircea Cozma! 

Mărturisesc, sunt profund 

emoționată că anume mie mi s-a 

încredințat alocuțiunea „Nicolae 

Iorga - istoric". Studiind opera și 

biografia acestui titan al neamu-

lui nostru, m-am convins: e personalitatea care te provoacă să cauţi răspunsuri 

la o mulțime de întrebări, te întristează, te îmbărbătează, te face să lăcrimezi, 

să regreți, te face să resimți ce înseamnă cu adevărat să ai demnitate naţională. 

Citind file de istorie despre Mihai Viteazul, Alexandru Ioan Cuza, Mihail 

Kogălniceanu, Nicolae Iorga, îţi creşte sufletul asemenea Coloanei Infinitului 

lui Constantin Brâncuși şi te întristezi că anume pe ei, cei mai de seamă, nu 

suntem în stare să-i apreciem şi să-i susţinem la timp. 

A cunoaşte pe de-a întregul dimensiunile personalității lui N. Iorga este 

ca şi cum ai încerca să ajungi la Dumnezeu, pe parcursul vieţii el fiind istoric, 

poet, academician, ministru, cunoscător al mai multor limbi etc. Sunt sigură 

că niciodată nu-i vom cunoaşte opera integral, dar în fiecare an vom scoate 

de sub tipar sute de pagini prin care vom pune în lumină această eminentă 

personalitate ce va căpăta noi şi noi valențe de valoare. Pentru că aşa cum în 

literatura universală românii sunt reprezentați de Mihai Eminescu, în istorie 

îl avem pe N. Iorga. Vor trece secole, poate chiar milenii, până când Dumne-

zeu ne va trimite un nou Eminescu, un nou Cuza, un nou Iorga. 

Nicolae Iorga este un exponent ilustru al spiritualității neamului nostru, 

fără el am fi mai săraci. N. Iorga s-a dăruit ca nimeni altul poporului său până 

în ultima clipă a existenței pământești. 

A pornit în lume dintr-o veche familie de intelectuali moldoveni și fără 

niciun sprijin s-a ridicat prin puterea minții și a sufletului la cel mai de frunte 

loc pe care-l poate râvni cineva poate râvni ceva, devenind Apostol al nea-

mului său.  

Mă bucur de fiecare data când descopăr pagini încă necitite din vasta-i 

operă, mă bucur când pătrund subtilitățile gândului său. Mă impresionează 

logica uimitoare, coerența, înlănțuirea aproape perfectă de informaţii şi idei 

din care avem mereu ce învăţa pentru timpul de azi şi de mâine. Fără să vrei 

te laşi absorbit de tumultul de idei mai vechi şi mai noi. 



[52] 

 

N. Iorga este un model şi ar fi bine ca tinerii să-şi dorească să-l imite, să-

i urmeze învățăturile. Este un exemplar patriot, dedicat trup şi suflet cauzei 

progresului naţiunii sale. Nimeni altul nu ne-a lăsat moştenire un număr atât 

de mare de publicaţii, el fiind cel mai mare poligraf al romanilor, cu circa 

1.250 de volume de carte şi 25000 de articole. 

Opera sa istorică cuprinde diverse domenii: monografii despre oraşe, des-

pre domnii, familii, lucrări de istorie a bisericii, armatei, comerţului, literatu-

rii, tipăriturilor, călătoriilor în străinătate. A scris istorii despre Imperiul Bi-

zantin, Imperiul Otoman, despre râurile Dunăre, Rin, a semnat o serie de stu-

dii despre Marea Neagră, monografia despre Chilia şi Cetatea Albă. 

A adunat documente cu privire la istoria românilor în 25 de volume (1901-

1913), iar Istoria Imperiului Otoman a structurat-o în 5 volume. 

N. Iorga a fost preocupat de integrarea istoriei naţionale in context uni-

versal. El a contribuit substanțial la cunoașterea istoriei românilor în străină-

tate, deoarece considera istoria știință fundamentală a omenirii care îți tran-

smite mari învățăminte pentru viitor.   

„Istoria, afirma savantul, este viaţa omenească, problemele de odinioară 

sunt probleme de acum în altă formă, cu alţi oameni". N. Iorga cere ca nimic 

din ceea ce e sfânt în istoria poporului român să nu fie risipit, să păstrăm 

moștenirea străbună cu cea mai mare grijă. În viziunea lui, cea mai importantă 

misiune a omului venit pe pământ este datoria faţă de urmaşii săi, faţă de 

neam. Exemplu în toate i-au fost Alexandru Ioan Cuza şi Mihail Kogălni-

ceanu, despre care vorbea şi scria cu admirație. 

Având o memorie excepțională, cunoştea istoria universală şi, în special, 

istoria românilor până în cele mai mici detalii. Nu este cu putinţă să-ţi alegi 

un domeniu din istoria românilor fără să constați că Nicolae Iorga a trecut 

deja pe acolo şi a tratat tema în mod fundamental. De altfel, eminentul savant 

spunea: „Poporul românesc e în stăpânirea unei moșteniri, a unui patrimoniu 

de tradiţii, de datini, de istorie trăită, care face originalitatea lui, deci dreptul 

lui la viaţă şi îndreptarul lui neclintit. De la acest îndreptar pornim şi potrivit 

cu dânsul ne întoarcem către acest popor din care facem parte, cu sângele şi 

cu inima noastră, şi încercăm, printr-o muncă iubitoare, de fiecare clipă, să-l 

înălțăm către cultura modernă a neamurilor conștiente şi mândre". 

(Va urma) 

PÂRLEA-CONOVALI, Veronica. Contri-

buția lui Nicolae Iorga la studierea istoriei româ-

nilor (I)// Făclia. – 2012. - 8 decembrie. – pag. 3 

 

 

Pârlea-Conovali Veronica. Contribuția lui Nicolae Iorga la studierea is-

toriei românilor (II) 

Discurs rostit în deschiderea ediției a XI-a a simpozionului „Dimensiu-

nea europeană a personalității lui Nicolae Iorga în conștiința lumii" 

 

Continuare din numărul precedent 
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Nicolae Iorga în lucrările sale, înainte de Marea Unire, şi-a 

exprimat credinţa fermă că românii din provinciile înstrăinate 

vor reintra în hotarele româneşti. 

Şi dacă asupra unor rânduri am zăbovi mai cu luare aminte, 

am vedea că nu există un discurs mai cuprinzător decât cel ţinut 

de N. Iorga în Parlamentul României după Unirea cea Mare, un discurs pe 

care ar trebui să-l învăţăm ca pe „Tatăl nostru". 

În opera lui N. Iorga sunt exprimate clar principii diriguitoare, adevăruri 

general-umane, cu valoare perenă, gândite de o minte de geniu, scrise pe baza 

cunoașterii profunde a evoluției societăţii umane. 

Studiindu-1 pe Iorga, înțelegi că poporul român nu este un trib nomad, 

primitiv, degradat, ci un popor puternic, cu un important aport în istoria Eu-

ropei, în istoria umanității. Dialogul nostru cu sursele culturii universale s-a 

păstrat, în ciuda unor întreruperi de scurtă durată. Acum, în secolul XXI, este 

necesar poate mai mult ca oricând să ne întoarcem la opera acestui titan, să 

asimilăm învățături din ea, chiar dacă opera savantului este atât de vastă, încât 

probabil nimeni încă n-a citit-o în întregime. Dar, dacă-ţi propui, atunci, zi de 

zi, se poate. Iorga crede în poporul său, altfel nu i-ar fi lăsat atâtea opere, 

sfaturi, care nu pot echivala cu nicio bogăție din lume: „Viaţa unui popor, 

succesul lui în lunga luptă tăcută a națiilor nu le determină nici întinderea 

pământului, nici numărul populaţiei, nici bogăţia. Acestea se câștigă, dar ele 

nu stau la originea puterii. Izvorul acestei puteri este viaţa morală a unei co-

munităţi, seriozitatea cu care priveşte traiul, măsura cu care îşi alege țintele 

şi rigoarea cu care le urmărește, respectul adânc, cultul pentru realitatea lu-

crurilor." 

*      *       * 

Nicolae Iorga ne-a hărăzit să avem mai multă minte, mai multă demnitate 

de neam, dragoste de muncă, de carte, contribuind el însuși la propășirea nea-

mului prin deschiderea şcolilor, bibliotecilor, tipografiilor, muzeelor, teatre-

lor la dezvoltarea culturii noastre. 

Pentru a-i uni pe românii de pretutindeni, deschide în 1908 la Vălenii de 

Munte Universitatea de Vară, numită ulterior Universitatea Populară „Nico-

lae Iorga" (1922). Aici se țineau discursuri pe diferite teme istorice, romani-

tate, literatură, religie. Astăzi la Universitatea „N. Iorga" vin academicieni, 

profesori, scriitori, oameni politici - tematica în fiecare an este variată. 

Cu sufletul la gură îi ascultam pe Mircea Moliţă, Răzvan Teodorescu, Dan 

Berindei, Eugen Simion, Petre Țurlea, Gheorghe Buzatu, Mircea Dogaru, şi 

pe mulţi alţii, care continuă cu demnitate cauza lui Iorga. De cinci ani, deşi 

ajung cu mare greutate, vin şi eu aici. Pentru că sunt adepta ideilor lui N. 

Iorga şi studiez învățăturile urmaşilor lui. Întoarsă acasă, în Basarabia înstră-

inată, mă strădui să-mi expun punctul de vedere în articole pe care le public 

în săptămânalul „Făclia", la care sunt abonate toate instituţiile de învăţământ 

din republică. Câteva articole le-am publicat în ziarul „Vălenii de Munte" - 
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„Un mulțumesc din suflet din Basarabia înstrăinată", „Un pedagog în vâltoa-

rea evenimentelor istorice", „Cum să ajungi la o sută de ani sau o lecţie de 

viaţă". 

Mă susţine mult „Gazeta de Sud", redactor-şef Ion Ciumeică. 

*   *  * 

In anul acesta, la Vălenii de Munte am rămas impresionată de alocuțiunea 

președintelui judeţului Prahova, Mircea Cozma, pe care, la întoarcere, m-am 

străduit să o repet în toate articolele publicate. Pare-se, toţi ne dorim printre 

noi un Viteazul, un Cuza, un Iorga, care să ne arate cauza cea dreaptă şi eu 

cred că atâta timp cât sunt pe pământ adepți ai ideilor lui N. Iorga, vom reuşi 

în toate. 

Păstrez în memorie un citat din discursul lui N. Iorga la închiderea ediției 

din 1940: „Nu ne vom uita fraţii niciodată. Vitregia vremurilor o vom birui 

cu vrednicie şi cu hotărâre". Aşa se adresa el basarabenilor aflați la Universi-

tatea Populară în august 1940. El dorea să-i îmbărbăteze, să-i convingă că 

dreptatea istorică va triumfa şi neamul românesc va reveni la granițele din 

1918, mai devreme sau mai târziu. Căci spunea istoricul: „Să fim dârji şi să 

aşteptam, căci moara lui Dumnezeu macină încet, dar macină bine". 

Asemenea oameni, cu o minte atât de profundă, se nasc foarte rar şi e 

păcat că îi prețuim abia după ce dispar. Şi atunci când dispar, îi poţi ridica la 

rang de martiri. Moartea profesorului Iorga a fost cutremurătoare, violentă şi 

crudă. 

Dacă ar vedea Iorga câte şcoli s-au închis astăzi în urma aşa-zisei „opti-

mizări", ar prefera să mai moară o dată. El voia ca şcolile să rămână deschise, 

copiii să vină la şcoală cu drag, iar piloni ai tuturor disciplinelor să fie limba 

română şi istoria. El ne-a învăţat a crede în propria noastră ridicare şi de a ne 

înălţa în ochii proprii. Este cel care în istoriile sale ne mustră pentru neputință 

şi ne încurajează, ne dă puterea să mergem spre biruință, spunându-ne: „Cul-

tura sporește necontenit energia vitală şi conduce popoarele la realizarea as-

pirațiilor lor spre progres. Pentru a-şi asigura viitorul, fiecare popor trebuie 

să-şi însușească produsele ştiinţei şi civilizației... De aici, necesitatea institu-

țiilor care să înalțe, prin educaţie, nivelul cultural al populaţiei, să-i dezvolte 

aptitudinile, capacitatea de afirmare în competiția economică şi culturală". 

PÂRLEA-CONOVALI, Veronica. Contri-

buția lui Nicolae Iorga la studierea istoriei româ-

nilor/Veronica Pârlea-Conovali//Făclia. -  2012. 

- 15 decembrie. – pag. 10.  

 

 

Pârlea-Conovali Veronica. Cu dragoste de țară și frate... 

Dragi colegi de condei din oraşul Giurgiu, de 

104 ani, români de pretutindeni se adună la Uni-

versitatea de vară „Nicolae Iorga" din oraşul Vă-

lenii de Munte. Aici, la vatra distinsului savant 
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şi om politic, pentru a discuta problemele strin-

gente legate de istorie, cultură, religie, econo-

mie, şi alte domenii ale neamului românesc, din 

cele mai vechi timpuri şi până în prezent. 

Între cei veniţi, se face un util 

schimb de informaţie, experienţă, se 

abordează diferite teme şi se caută 

soluţii pentru rezolvarea probleme-

lor ce îi frământă pe scriitori. Dele-

gații se întorc la vatra cu noi cunoș-

tințe, seturi de cărţi, reviste, ziare 

etc. 

Cu câţiva ani în urmă, la Vălenii de Munte, unde suflarea românească vine 

la sfat cu Apostolul Unirii, Nicolae Iorga, am cunoscut-o pe poeta Dunia Pă-

lăngeanu, din oraşul Giurgiu. Distinsa doamnă este un mesager informaţional 

de clasa înaltă. Activă şi inteligentă, cu sufletul deschis şi sincer pentru cola-

borare, căuta să-şi aducă aportul în cultura naţională şi contribuind în acest 

fel la îmbogăţirea relaţiilor de colaborare şi prietenie a românilor din diferite 

colțuri ale ţării. Mai mult decât atât, am descoperit aici, la Vălenii de Munte, 

prin intermediul dumneaei, revista de istorie, literatură şi educaţie artistică 

„VALAHIA", care adună în paginile ei istorie de bună calitate, istorie cunos-

cută, dar şi mai puţin cunoscută sau scoasă la lumina tiparului, din arhive, 

pentru prima dată. Ori, ce este mai de preț în soarta unui popor, dacă nu istoria 

lui? Cum ar putea generaţiile care vin să se bucure de succesele strămoşilor 

şi să evite greșelile lor? 

Tot la Vălenii de Munte, am mai răsfoit şi revista de cultură şi educaţie 

„DONARIS ", editată de Asociația de tineret „ION VINEA" din Giurgiu, 

adresată celor care publică primele sclipiri literare. În ea am simţit sprijinul 

poetei Dunia Pălăngeanu şi a întregului Colegiu de redacţie, acordat tinerilor 

condeieri. 

În Basarabia, ne întoarcem grație d-nei Dunia Pălăngeanu cu literatura 

nouă, fapt îmbucurător pentru basarabeni, izolați mai multe decenii de ţară 

prin rapturile din anul 1812, după războiul ruso-turc, apoi conform Pactului 

Molotov-Ribbentrop, în 1940 şi 1944, când armata rusă "elibera" popoarele 

europene de cizma germană, dar, în realitate se lățea peste pământuri străine, 

inclusiv cele ale noastre. 
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Ţin, să mulțumesc, 

în numele tuturor celor 

prezenţi la Universita-

tea Populara de Vară 

„Nicolae Iorga "- istori-

cilor, profesorilor, bi-

bliotecarilor, oamenilor 

de cultură, Cenaclului 

literar „LUCEAFĂ-

RUL" din oraşul Giur-

giu, scriitorilor giurgiu-

veni, revistei culturale 

„VALAHIA", pentru utila colaborare. Sper că aceste tinere relaţii să fie de 

bun augur, să ne ţină grămăjoară, să dăm roade prielnice întregului neam ce 

se întinde de la „Tisa pân-la Nistru", Dunăre şi Marea Neagra. 

Vă doresc sănătate, prosperitate, să vi se dea mâna la creat, ca plugul la 

arat, şi mâna la semănat. Că ne ştim de fraţi, cu rădăcină din traci şi tulpina 

din geto-daci. 

Cu dragoste de ţară şi frate, pentru colegii de condei din oraşul Giurgiu.  

NOTA: La întoarcerea la Giurgiu, mă aştepta un mesaj de la poeta Vero-

nica Pârlea-Conovali în care menționa: „Astăzi am fost la săptămânalul FLO-

RILE DALBE, am vorbit cu redactorul şef, dumnealui este de acord la o co-

laborare strânsă între oraşele noastre şi reviste, cu editarea poeţilor şi scriito-

rilor din Giurgiu şi viceversa. D-nul Ion Anton, doreşte chiar o colaborare cu 

vizite, voi la noi şi noi la voi”. Urmează datele de contact şi telefoanele re-

dacției revistei „FLORILE DALBE", din R. Moldova. 

(Dunia Pălăngeanu). 

Va urma 

PÂRLEA-CONOVALI, Veronica. Cu dra-

goste de țară și frate... //Valahia. - 2012. – nr. 65. 

- august. – pag. 20-21. 

 

Pârlea-Conovali Veronica. Cu dragoste despre un suflet granitic 

Motto: Din măreția veșniciei tale – 

Ţine-mă clară în privirea ta,  

Lumină-a vieţii noastre, lină, moale.  

(Rugă de taină) Leonida Lari 
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În ultimul timp tot mai des mă 

prind cu gândul la Leonida Lari, 

poetă şi om politic de înaltă verti-

calitate în spațiul românesc. Mă 

gândesc la rolul pe care l-a avut ea 

în anii Renașterii Naţionale, la im-

portanţa activităţii sale pentru po-

porul român dintre Nistru şi Prut. 

Au trecut şapte ani de când poeta 

care a cântat limba română şi tot 

ce este românesc a plecat la Dom-

nul. De şapte ani nu se mai aude nimic despre creația sa, tac televiziunea, 

radioul şi toată presa. îţi creează impresia că mai nu a existat o asemenea 

personalitate. 

Îmi aduc aminte de Istoria religiilor scrisă de Mircea Eliade în care se 

vorbeşte despre lupta dintre civilizații, se explică clar de ce unele dintre ele 

dispar, altele dăinuiesc peste secole. Am selectat nişte gânduri aparte, care 

mi-au părut importante şi pline de adevăr, putere au primit din respectarea 

tradițiilor, a istoriei, din cântecele şi poeziile în care se cântau eroii, de la 

respectul pentru personalitățile care au fost de cotitură în clipe de restrişte 

pentru întreaga națiune, pentru ţară. Şi mă întreb: oare noi ştim a ne apleca la 

rădăcină, oare ştim cu adevărat, din suflet, a preţui tot ce este sfânt? 

Câteodată mi se pare că suntem mai mult fățarnici, şi din nou revin la 

poezia Leonidei Lari şi mă întreb, şi vă întreb: oare noi avem atât de multe 

poete luptătoare? 

Ştiu că fiecare din noi, în anii '80, şi-a adus aportul în măsura posibilități-

lor la lupta de eliberare naţională pentru a avea o ţară demnă. Poeta Leonida 

Lari a adunat în jurul ei lumea dornică de adevăr şi istorie, de limbă şi de 

neam, a fost huiduită şi urâtă de foarte multă lume, printre ei erau conaționali, 

colegi şi străini, mancurţi. 

Cu câtă ură i se lipeau pe fiinţă istorii false pe care duşmanii le povesteau 

cu lux de amănunte, aşa de parcă erau realitate. Îmi aduc aminte episodul cu 

parastasul de pomenire pentru Ştefan cel Mare, au mutilat acest eveniment 

creștin, transformându-1 într-o baladă de prost gust. Nimeni, nu a îndrăznit 

să iasă în faţă şi să spună că de fapt nu este aşa, că Leonida Lari are o familie 

frumoasă, un soţ minunat, trei fete bine educate. 

Fiind istoric, îmi dau seama că într-o mare măsură asta este soarta tuturor 

liderilor, a eroilor, care vin şi se nasc pe această palmă de pământ. Apropiaţii 

l-au omorât pe Burebista, pe Decebal, Mihai Viteazul, Alexandru Ioan Cuza, 

Mihai Eminescu şi alţii. Şi puţini înţeleg că în mâinile acestor lideri se află 

puterea energetică a unui popor, de ei depinde importanţa şi puterea între alte 

popoare. Am studiat atent istoria literaturii române şi am observat că în spa-

țiul dintre Prut şi Nistru nu a mai fost o poetă de o asemenea putere spirituală 

cum a fost Leonida Lari şi mi-am zis: cât de deştepţi au fost francezii şi au 

ridicat-o la rang de eroină pe Ioana D'Arc, care a trăit la începutul secolului 
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XV şi până azi este onorată. De ce nu am spune şi noi că Leonida Lari s-a 

manifestat destul de curajos când unii se temeau de fiara KGB-lui? 

Am cunoscut-o pe poeta Leonida Lari în primăvara anului 1991, în redac-

ția ziarului reîntregirii neamului „Glasul Naţiunii", venisem la redacţie cu un 

ciclu de versuri şi secretarul general de redacţie, Ion Proca, a rugat-o să mă 

asculte: s-a aşezat pe un scaun, m-a ascultat şi mi-a făcut câteva obiecții. Ţin 

minte şi azi ce emoţii am avut atunci. Am simţit-o foarte firavă şi deloc ro-

mantică, prin privirea serioasă am simţit o minte analitică, gânditoare şi nu o 

pasăre călătoare, o femeie cu picioarele pe pământ, care-şi dădea bine seama, 

mai mult ca alţii, ce se întâmplă pe această fâșie de pământ, care îşi făurește 

cu atâta dorinţă viitorul. 

Mă întreb dacă a fost întâmplătoare venirea Leonidei Lari în fruntea pri-

mului ziar intitulat „Glasul", apoi „Glasul Naţiunii". Ştim că în paginile: aces-

tui săptămânal se publica multă istorie, reînviau multe personalităţi, se pu-

blica tot ce până la '89 era interzis. 

În ziua când corpul neînsuflețit al regretatei poete Leonida Lari se afla la 

Teatrul de Operă şi Balet, creștinii îl sărbătoreau pe Sfântul Andrei. Am venit 

să-mi iau rămas-bun, gândindu-mă că nici ziua aceasta nu este întâmplătoare, 

pur şi simplu oamenii, fiind în goana muncilor de azi pentru a-şi menţine 

existența, s-au cam dezvățat a gândi şi a analiza profund evenimentele unei 

vieţi. Dar, revin la poeta Leonida Lari şi mă gândesc cu durere la zilele de 

mâine, la generaţiile care vin. 

Azi noi încă mai suntem o putere datorită înaintașilor noştri, Leonidei 

Lari, lui Grigore Vierii, Dumitru Matcovschi, Ion Vatamanu... 

Dacă nu se vor naşte oameni care să urmeze cauza Leonidei Lari, peste 

câteva decenii vom exista oare ca popor, sau, ca în Istoria religiilor lui Mircea 

Eliade, ne vor înghiți alte popoare? Mă refer la românii basarabeni dintre Prut 

şi Nistru, că cei de la Tisa până la Prut sunt mult mai mulţi şi ţara e mai mare. 

Noi având un trecut atât de zbuciumat de la 1812 încoace, colonizați de atâtea 

hoarde, fără a ne respecta liderii ieșiți din rândul băștinașilor, riscăm să nu 

avem viitor. 

Poeta Leonida Lari s-a dăruit total basarabenilor văduviți de soartă. A ars 

ca o lumânare, stingându-se la o vârstă când încă multe se puteau face, iar 

boala care a mistuit-o este una ce se formează din durere, din tristeţe, supă-

rare, cancerul este o boală energetică. Oamenii fericiţi nu sunt expuși la ase-

menea maladii. Mă întreb des cine totuşi din elita noastră îşi va aduce aminte 

de poeta Leonida Lari? Poeziile ei sunt variate, educă spiritul patriotic şi ar fi 

bine să fie introduse în programa şcolară dacă dorim să fim un popor prosper, 

să fim respectați de alte popoare. Am căutat să citesc ce s-a scris în aceşti ani 

despre importanţa operei Leonidei Lari în literatura română, dar nu am găsit 

nimic, şi povestea legată de monumentul lui Ştefan cel Mare ar fi bine să fie 

scoasă din circuit dacă suntem adevărați creștini. E timpul să înţelegem că, 

dacă ne mor eroii, murim şi noi. Doar prin măreția faptelor lor putem trece 

peste greutăți, ne putem afilia la popoarele puternice, înţelepte. 
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Nu ştiu dacă aceste meditații sunt bune pentru ochii cititorului, meditez 

pentru mine şi îmi dau seama că nu este în folosul nostru, al poporului basa-

rabean aflat între Prut şi Nistru. 

Mi s-a întâmplat să fiu prezentă la Filarmonica Naţională „Serghei Lun-

chevici", la un spectacol cu genericul „Dulcele foc" în memoria regretatei 

poete şi om politic Leonida Lari. Spectacolul a fost moderat de actrița Mari-

ana Bahnaru, un spectacol organizat cu simţ şi trăire românească, cu dor de 

poezia Leonidei Lari. Fiori mi-au dat solista Nina Crulicovschi şi discursul 

scriitorului Nicolae Dabija şi m-am gândit că ar fi bine să organizăm mai des 

asemenea serate, să dăm unei străzi numele Leonidei Lari, să-i apară un mo-

nument pe Aleea Clasicilor.  

Cu regret, în programa şcolară, ca obiect de studiu la literatura română în 

clasa a XI-a, din opera poetei a fost introdusă doar o singură poezie. 

PÂRLEA-CONOVALI, Veronica. Leonida 

Lari și tăcerea. Cu dragoste despre un suflet gra-

nitic//Literatura și Arta. – 2018. – nr. 40(3813). 

– 4 octombrie. – pag. 4. 

 

 

Pârlea-Conovali Veronica. Cum să ajungi la 100 de ani? 

(sau o lecţie de viaţă) 

Pe Eugenia Bragarencu am cunoscut-o la Vălenii de Munte, 

pe când avea 94 de ani, iar acum e în pragul extraordinarei vâr-

ste de 100 de ani (peste câteva luni).  

Casa ei a fost vizitată de zeci de basarabeni. 

Fostă profesoară şi director de şcoală, Eugenia 

Lehcoduh-Mihăiescu-Bragarencu s-a născut la 

20 mai 1913 în comuna Parcova, judeţul Bălţi. 

Şi-a făcut studiile la Şcoala Normală „Mihail 

Sturdza" din Iaşi, patronată de prinţesa Ileana, 

fiica regelui Ferdinand şi a Reginei Măria. A fost 

profesoară în 1933, în satul Rădoaia, acelaşi ju-

deţ, la Frumuşica Veche, Cetatea Albă. În 1940 

se retrage în România. Aici, a lucrat timp de 46 

de ani profesoară la Liceul „Nicolae Iorga ", apoi 

inspector şcolar, preşedinte al diferitelor comisii 

şcolare. 

Doriţi să aflaţi opinia unui onorabil veteran despre aşa-numita optimizare 

a şcolilor? 

Astă iarnă, îmi povestea ea, a văzut micuţi din clasele primare înotând 

prin zăpadă până la brâu, venind de la şcoală din satul vecin, situat la câţiva 

kilometri. Erau îngheţaţi bocnă şi cu ochii în lacrimi ... Guvernul şi autori-

tăţile locale au uitat să pună la dispoziţia elevilor autobuze. „Eu, când mer-

geam la şcoală în comuna Petroşani, judeţul Bălţi, aveam un singur profesor, 
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ne preda toate disciplinele, îmi spunea dna Bragarencu. Atunci statul lupta 

pentru deschiderea şcolilor, astăzi mergem înapoi spre întuneric". 

În continuare, veterana a punctat câteva momente ale specificului şcolii 

cu aproape un secol în urmă. 

- La Şcoala Normală „Mihail Sturdza" din Iaşi, unde am devenit profe-

soară, am învăţat şapte ani. Programul de lucru începea la 5.00 dimineaţa, 

stingerea era la ora 23.00. Dimineaţa, până la 7.30, efectuam lucrările de gos-

podărie. În sălile de studii şi în dormitoare făceam focul cu lemne. Curăţenia 

în dormitoare, bucătărie şi alte încăperi era sarcina noastră. La 7.30 începeau 

lecțiile, după masă făceam croitorie, țesătorie, broderie, desen, muzica şi 

dans. Aici învățam cum se dirijează o gospodărie, cum se serveşte masa, 

unele eleve nu ştiau nici cum să ţină furculiţa şi cuţitul. Erau zile când se 

preda numai desenul sau numai muzica. 

Dansam ca o balerină. 

Toate fetele purtau uniforme. Eram 

mândră când o îmbrăcam, pe mânecă 

aveam numărul de înmatriculare din re-

gistru. Nu se permitea să vină îmbrăcat 

care în ce vrea. Nu exista această concu-

renţă între eleve, acest cult al îmbrăcă-

mintei. Uniforma şcolară ne făcea egali în 

toate, indiferent din ce clasă socială erai. 

Eram şapte clase de diferite vârste şi ne deosebeam doar după cravata de la 

gât. De exemplu: clasa a VII-a purta cravată de culoare albastră, a VI-a - gal-

benă, a V-a - roşie etc. 

Principesa Ileana, patronul şcolii, era modestă, cultă. Servea masa împre-

ună cu noi, nu simţeam diferenţa, parcă nici pomină de îngâmfare, nici nu era 

din familie regală. Din păcate, astăzi un copil dintr-o familie mai înstărită se 

uită de sus la copiii din familiile social-vulnerabile. 

Împreună cu principesa Ileana venea la şcoală şi regele Mihai, care atunci 

era micuţ, frumuşel şi timid, îşi ascundea obrăjorul în poala mătușii. Când a 

împlinit vârsta de şcolarizare, pentru el s-a format o clasă de copii din toate 

păturile sociale, cu care a învăţat până la absolvire. Astfel el a crescut cunos-

când necazurile poporului pe care urma să-1 conducă. Unde aţi văzut azi copii 

ai demnitarilor care să înveţe împreună cu săracii? Ei frecventează şcoli de 

elită în Marea Britanie, SUA, Franţa etc. 

După vacanţă, când reveneam la şcoală, fetele treceau controlul medical, 

în şapte ani de studii a fost un singur caz când eleva nu a revenit din vacanţă 

virgină. Ea a fost exmatriculată imediat. Privind azi televizorul, te îngrozeşti 

când vezi şi auzi că în cutare sau cutare şcoală i-au prins pe el şi pe ea făcând 

sex în WC, nu mai vorbesc de cazuri când se nasc copii şi profesorii află în 

ultimul moment că eleva e la maternitate. 

La aceşti circa 100 de ani ai mei, cu o bogată experienţă pedagogică, eu 

consider că şcolile nu trebuie închise, ci perfectate şi strict respectate regula-

mentele şcolare. Părinţii nu trebuie să se implice în programa de învăţământ. 

O punte între generaţii de la suflet 

la suflet: Veronica Pârlea-Conovali 

alături de distinsa profesoară 
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Am avut un caz, în 1974, când un elev a venit la şcoală îmbrăcat ca la disco-

tecă - avea cămaşa legată mai sus de buric şi mirosea a tot ce vrei. Mama, 

chemată la şcoală, mi-a spus zâmbind: „Feciorului meu îi place o ţigară, un 

coniac şi femeile, ce-i rău în asta?". Băiatul avea doar 15 ani. Ce poate face 

şcoala dacă părinţii au o asemenea atitudine? 

La Şcoala Normală „Mihail Sturdza" erau importante toate disciplinele, 

dar istoriei şi limbii române li se acorda atenţie sporită. Profesoara de istorie 

era soţia prefectului de Iaşi. Anume aceste două discipline educau dragostea 

de ţară. Acum unii copii nu cunosc istoria, nu ştiu ce înseamnă identitate şi 

demnitate naţională. Poporul care nu-şi cunoaşte istoria poate avea viitor? 

Am trăit în diferite epoci, în perioada regilor Carol I, Ferdinand I, Carol 

II, Mihai I, a guvernelor lui Petru Groza, Gheorghe Gheorghiu-Dej, Nicolae 

Ceaușescu, a preşedinţilor Ion Iliescu, Emil Constantinescu, Traian Băsescu. 

Subliniez: anume şcoala pregăteşte viitori conducători de ţară, doctori, artişti, 

sudori, marinari etc. Cum să nu-şi cunoască aceşti oameni istoria? 

Mă întrebaţi cum mi-am păstrat luciditatea? Şi acum, la un secol de viaţă, 

uşa casei mele este deschisă pentru toată lumea bună şi cumsecade, indiferent 

de profesie. Toată viaţa am citit mult, vedeți aici teancuri de ziare, la unele 

sunt abonată, pe altele le procur. Lectura, comunicarea, schimbul de infor-

maţie mă fac să trăiesc. 

Aş recomanda părinţilor să nu mai crească copiii, mângâindu-i numai cu 

bunuri materiale. Bibliotecile sunt pline de cărţi, majoritatea îşi aşteaptă citi-

torul zeci de ani, praful le acoperă. Întoarceți-vă, tinerilor, cu faţa spre carte, 

atunci când ții în mână o carte, un ziar, credeți-mă, încărcătura spirituală e 

mare şi viaţa e mai lungă. 

Când făceam studiile la Şcoala Normală „Mihail Sturdza", aveam şi un 

ziar al şcolii cu doar două pagini, ce reflecta viaţa instituţiei, însuşită, primele 

scrieri literare, alte succese. Alături de şcoală se afla un liceu teoretic, un liceu 

militar, o şcoală eparhială, Iașul era un centru al culturii. Între licee exista o 

colaborare strânsă, mergeam în vizită unii la alţii, pe terase speciale se orga-

nizau serate sub supravegherea pedagogilor. Profesorii îşi făceau munca cu 

dăruire, nicidecum a lehamite. Indiferența duce la pierire. Toate proiectele 

venite din Occident sunt monstruoase, iar noi ne aruncăm după ele ca copiii 

la dulciuri. De ce nu păstrăm tradiţiile? Asta ne demonstrează că nu aveam 

conducere statornică, chibzuită, în stare să vadă peste ani. 

P.S. Cinci zile, cât au durat cursurile la Universitatea Populară „N. Iorga", 

dna Eugenia Bragarencu a fost prezentă în sală. A acordat mai multe intervi-

uri jurnaliştilor din România şi Republica Moldova. I-a strâns mâna ex-vice-

prim-ministrului Ion Negrei, au discutat, au pozat. A avut un dialog de 6 ore 

cu redactorul „Jurnal de Chişinău"- Ilie Gulica. Toţi declară unanim că 

această distinsă doamnă e un fenomen. Dumneaei ne respinge afirmaţia, spu-

nând: „Doar munca mă face să mă deosebesc dintre cei care au fost sămaşii 

mei. Toate le-am făcut cu măsură, ponderat. (V.P.C.) 
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PÂRLEA-CONOVALI, Veronica. Cum să 

ajungi la 100 de ani? (sau o lecţie de viaţă)//Fă-

clia. – 2012. – 15 septembrie. – pag. 14 

 

 

Pârlea-Conovali Veronica. Cum trebuie să fie un director de scoală 

În "Făclia" din 29 ianuarie 2005 am citit articolul profesoarei E. Teşcu-

reanu din satul Zăluceni, Florești – „Cum trebuie să fie directorul". 

De patru luni mă întreb şi eu, ca şi colega mea, acelaşi lucru. Eu ştiu însă 

cum trebuie să fie - modelul unui director îl am, viu, întipărit în memorie. Pe 

parcursul vieții am lucrat în mai multe echipe, atât ca profesor de bază, cât şi 

prin cumul. Am văzut mai mulţi directori. Le comparam metodele, stilul, ati-

tudinea fată de oameni. Dintre toţi îl pot evidenția pe unul singur. 

Timp de aproape 10 ani am lucrat la Colegiul Naţional de Comerţ din 

Chişinău, unde de mai bine de 20 de ani funcţia de director o deținea Mihai 

Roibu, matematician, învățător emerit, în momentul angajării eu aveam doar 

21 de ani. Ţin minte şi azi cum, la primul consiliu pedagogic, am fost prezen-

tată şi acceptată în colectiv (o echipă mare, circa 140 de lucrători de bază şi 

aproape 100 de cumularzi) La finele ședinței membrii colectivului se apro-

piau de mine şi mă felicitau cu prilejul acestui debut. Din acea zi nu m-am 

mai simţit singură. Profesorii, mulţi de vârsta părinţilor mei, mă tratau ca pe 

o fiică. O bunăvoință care acum înţeleg de unde venea - de la director. Cu o 

finețe deosebită, el îşi alegea un nou specialist, importante erau nu numai 

calitățile profesionale, dar şi cele sufletești, atitudinea faţă de copii. Când era 

angajat un lucrător nou sau un tânăr specialist, niciodată nu era împovărat 

(din primele săptămâni de lucru), cu lecţii deschise, cu exigente prea aspre. 

Ținutului specialist i se creau toate condiţiile pentru a se acomoda în colectiv, 

era invitat la lecțiile deschise ale profesorilor cu experienţă. La consiliile pe-

dagogice i se oferea cuvântul. Pedagogului i se acorda un termen de încercare, 

foarte delicat i se oferea ajutor. Dacă profesorul mai şi greșea, era invitat şi, 

la fel de binevoitor, i se arăta greșeala. Eram mai multă lume nouă în colectiv, 

mai mulţi tineri specialişti, dar n-am simţit niciodată din partea profesorilor 

în vârstă să ne trateze ca pe nişte tineri care multe lucruri nu le cunosc. În 

colectiv nu se făcea diferenţa între lucrători, Mihai Roibu îi respecta pe toţi. 

Ca șefă a secţiei de cadre, aveam misiunea să-1 previn câte zile de naștere 

sânt pe parcursul săptămânii, lunii. În ajun îi aminteam, să zicem, că mâine e 

ziua de naștere a femeii de serviciu sau a profesorului cutare, sau a lemnarului 

etc. A doua zi dimineaţa Mihai Roibu intra în clădirea Colegiului cu un bu-

chet mare de flori, mergea direct la omagiat şi îl felicita. În aceeaşi zi, la o 

oră mai târzie, administrația şi sindicatele, împreună cu directorul, îl mai fe-

licitau o data. Dacă sărbătoritul marca o aniversare importantă, M. Roibu pu-

nea de la el bani mai mulţi, zâmbea şi îmi spunea că are un salariu ceva mai 

măricel decât al unui tânăr specialist. 

Pentru sărbătorile de 8 Martie, Anul Nou, Ziua Profesorului etc, toată lu-

mea era premiată prin ordin (dacă era rezervă de bani), nimeni nu era uitat. 
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La asemenea sărbători se cânta, se recita şi se dansa. Directorul o invita pe 

fiecare doamnă la dans, pe parcursul seratei nu dansa de două ori cu una şi 

aceeaşi; dansa frumos vals şi tango. 

Mă rugam lui Dumnezeu să nu mă invite la tango, căci dumnealui spunea: 

„Învaţă-te, domniță, a dansa tango, şi te vei simţi în viaţa şi mai bine!". Tango 

dansa cu intendentul - o fostă profesoara de română, care - să-i dea Dumnezeu 

sănătate şi ani înainte - trecuse de mult de 70 de ani. Vârsta şi funcţia nu 

conta, important era să nu fie jignit nimeni. Ştia să cânte, să recite. Cântecele 

vechi româneşti de mult uitate erau cântate pentru noi, cei tineri, cu atât mai 

mult că în colectiv aveam profesoare cu voci melodioase, care s-ar fi întrecut 

cu vestitele cântărețe din tot spaţiul românesc. Zinaida Tudorov, profesoara 

de matematica, Elena Romanovschi, profesoara de limba franceză, şi Larisa 

Guţu, profesoară de limba engleză, au organizat un cerc de cântec, unde noi, 

cele tinere, mergeam şi învăţăm a cânta. Mulţumesc dumnealor - astăzi unde 

m-aş duce, cânt. Ştiu cântece multe. Directorul venea, se uita, asculta şi pleca. 

Nu ţin minte să fi existat bârfe în colectiv, doamnele profesoare şi domnii 

profesori erau aleși pe sprinceană, inteligenți şi cu suflet mare. Această cor-

dialitate şi bunăvoință domnea în fiecare zi. În timpul vacanței, pentru colec-

tiv se organizau călătorii. Ţin minte, ne aflam la cimitirul Bellu, în faţa mor-

mântului poetului Mihai Eminescu, când directorul mi-a propus să recit o po-

ezie. M-am uitat mirată la el şi am zis: Cum aşa, aici, sa recit?... M-a privit 

îndelung şi a tăcut, nu a spus nimic. Acum, peste ani, am înţeles că voia să 

zică: învaţă-te să vorbești.., învaţă-te a te arăta lumii. 

Mihai Roibu venea la serviciu primul şi pleca ultimul, verifica orice încă-

pere să vadă dacă totul e în ordine, îl durea sufletul după fiecare scaun sau 

masă stricată, preţuia averea statului. Dacă cineva se îmbolnăvea serios, mă 

întreba dacă i s-a acordat un ajutor bănesc, dacă a fost vizitat bolnavul. Nu 

ţin minte să fi lipsit de la serviciu vreodată. Dar dacă ar fi lipsit, cred că nici 

unul dintre membrii colectivului n-ar fi profitat ca să nu predea lecțiile sau să 

nu vină la serviciu. Şi nu pentru că ar fi fost rău, dar din stima şi respectul 

faţă de el. Nu l-am văzul niciodată amărât, enervat sau să ridice vocea la ci-

neva. Poate că avea şi el probleme, dar în colectiv nu i le ştia nimeni. 

Studenții îl iubeau ca pe un părinte pentru calitatea de a-i înţelege. Ei în-

cercau să-1 bucure prin reușita la învățătură, prin diplomele de merit de la 

olimpiade. În care colegiu a mai existat un teatru în limba franceză? La noi 

era condus de Elena Romanovschi, care de multe ori pe banii proprii cumpăra 

costume pentru copii. Ani de-a rândul Victor Ciorbă-Gutium, director adjunct 

pentru educaţie, a condus cercul TVC, se făceau competiţii intre echipele co-

legiilor, la care CNCC mereu ocupa locul I. Colegiul avea un cor profesionist, 

un ansamblu instrumental şi unul folcloric, precum şi o bibliotecă cu mii de 

cărţi. Directorul se străduia ca în colegiu să fie de toate. Profesorului care a 

venit la lecţie cu o metoda nouă sau a organizat o serată frumoasă i se aduceau 

mulțumiri. Fiecare lecţie era interesantă în felul ei, lecţii standard nu existau. 

Problemele din anii 1997-98 legate de edificiul colegiului au dus la dez-

membrarea colectivului. La ultima ședință a consiliului pedagogic M. Roibu 
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îşi lua rămas bun de la noi, toată lumea plângea, bărbaţii cu greu îşi stăpâneau 

emoțiile. Am fost comasați cu Academia de Studii Economice şi mulţi dintre 

noi am fost reduși. Au trecut de atunci opt ani, cu mulţi dintre ei mai păstrez 

legături strânse, iar când ne întâlnim, îl pomenim pe Mihai Roibu pe care 

credem că timpul nu 1-a schimbat. A rămas acelaşi - om deştept, inteligent, 

talentat. Înzestrat de la natura cu un simţ aparte al omeniei, fiind creierul, 

inima şi sufletul colectivului; pedagog al pedagogilor şi director al directori-

lor. 

Aş dori, stimată doamnă E. Teşcureanu, să-mi scrieți, poate aceste trăsă-

turi de caracter le căutați în directorul şcolii dumneavoastră? 

Şi poate unii directori îşi vor însuși unele metode administrative ale fos-

tului director al Colegiului Naţional de Comerţ din Chişinău (CNEC), M. 

Roibu? 

De mai multe ori aud de la fostele mele colege de grupă, că n-au fost 

prezentate colectivului, câte jumătate de an erau trase de mânecă şi întrebate 

cum le cheamă şi de unde vin. 

Aici mă întreb: dar oare noi, profesorii, întotdeauna suntem corecți, oare 

nu greșim niciodată? O zicală veche spune: „Ceea ce meriți, aceea ai". Poate 

că un anumit colectiv s-ar cere să fie format nu numai de însuși directorul, 

dar poate că trebuie să depună mult suflet aici toţi membrii colectivului? 

Toţi suntem oameni, toţi greșim, dar dacă putem învăţa ceva frumos, de 

ce să nu o facem.  

P.S. Nu l-am mai văzut pe Mihai Roibu de opt ani. Aş dori în numele 

tuturor celor care i-au simţit căldura, să-i mulțumim pentru toate şi să-i dă-

ruim, la rândul nostru, un pic de căldura, pentru că a meritat. 

PÂRLEA-CONOVALI, Veronica. Cum tre-

buie să fie un director de scoală//Făclia. – 2005. 

– 21 mai. – pag. 7 

 

 

Pârlea-Conovali Veronica. Daniel Ciugureanu - martirul neamului pen-

tru reîntregirea României mari 

"Istoria omenirii este desfășurarea cugetării lui Dumne-

zeu. Nu se mişcă un fir de păr din capul nostru fără știrea lui 

Dumnezeu", spunea poetul Mihai Eminescu. 

Iar istoricii au de realizat mai multe sarcini. Una dintre 

ele este să-i comemorăm pe înaintaşii noştri care şi-au dat 

viaţa pentru ţară şi popor. 

Eu am hotărât astăzi să vorbesc despre unul dintre arhi-

tecții României Mari luptător distins pentru emanciparea ro-

mânilor basarabeni, un deschizător de drumuri şi sursă de inspiraţie şi curaj 

pentru liderii românilor din celelalte provincii istorice asuprite de străini. O 

personalitate fără de care nu se realiza Unirea, pentru că fără cuvântul, voința 

şi dăruirea dumnealui, rândurile luptătorilor ar fi fost mult mai slabe. Astăzi, 
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această personalitate, cu părere de râu, a fost dată uitării, despre care puţin s-

a scris şi doar în cercuri restrânse mai este amintit. 

Numele lui Daniel Ciugureanu a fost interzis o lungă perioadă de timp, 

astfel pe timpurile comuniste nici nu s-a pomenii de el. Istoria a fost scrisă 

fără să fie luată în seamă personalitatea lui. Nu se doreşte scoaterea la lumină 

a destinului acestui martir, pentru că asta ar însemna să rescrii istoria. 

Scoaterea din umbră a personalității sale ar putea fi sursă de inspiraţie 

pentru generaţiile ce vin. Rolul lui Daniel Ciugureanu în Unirea Basarabiei 

cu România a fost crucial. A fost prim-ministru al Basarabiei care, la 28 mar-

tie 1918, la o zi după ce Sfatul ţării a votat Unirea cu România, împreună cu 

Pantelimon Halippa, Ştefan Ciobanu şi Ion Pelivan a făcut parte din delegația 

care a dus la Iaşi ACTUL UNIRII, pentru a i-l înmâna regelui Ferdinand 1. 

Daniel Ciugureanu a Fost prim-ministru al Republicii Democratice Mol-

doveneşti, membru-fondator al Sfatului ţării. Făuritor al Unirii Basarabiei cu 

România în anul 1918 ca şef al Executivului, Ministru şi Parlamentar în Ro-

mânia Mare, Martir al neamului. 

S-a născut la 9 decembrie 1885 în satul Șirăuți, judeţul Hotin (astăzi Bri-

ceni). A fost fiul preotului Alexandru şi a profesoarei Ecaterina Ciugureanu. 

Grație mamei sale, când a mers la şcoală ştia deja a citi şi a scrie. 

Absolvă şcoala primară din salul natal, apoi urmează liceul din Bălţi. A 

făcut studii la Seminarul Teologic din Chişinău şi la Facultatea de Medicină 

a Universităţii din oraşul Kiev, unde a deţinut doctoralul in medicină, Era 

pasionat de istorie şi literatură. Activitatea de medic o îmbina de minune cu 

cea de luptător neînfricat. Încă din anii de studenție s-a manifestat ca un ade-

vărat patriot. În timpul studiilor este arestat de autoritățile țariste pentru acti-

vitatea sa cu caracter naţional în cadrul Societăţii "Deșteptarea" a studenţilor 

moldoveni din Kiev. Pentru că a îndrăznit să-şi spună opinia şi să-şi manifeste 

dragostea de libertate pentru poporul său asuprit este dus în detenție în Sibe-

ria. Din Siberia îndepărtată, friguroasă şi săracă va găsi posibilitatea să eva-

deze şi să se reîntoarcă în Basarabia. Aici nu va sta mult pe gânduri, el, îm-

preună cu un grup de intelectuali din Chişinău, printre care Nicolae Alexan-

dru, Gheorghe Stârcea, Pan Halippa şi Simion Murafa fondează revista "Cu-

vânt Moldovenesc" (1913), care a avut un mare rol in viaţa spirituală a Basa-

rabiei. În paginile ziarului puteai citi materiale cu caracter naţional, misiunea 

directă fiind luminarea populaţie basarabene, deșteptarea compatrioților, 

lupta pentru scuturarea jugului cotropitor şi Unirea cu România. 

Daniel Ciugureanu a fost unul dintre fondatorii Partidului Naţiunii Mol-

dovenesc - gruparea forțelor luptei de emancipare a românilor dintre Prut şi 

Nistru, ia parte la diferite întruniri, conferinţe, congrese pregătind terenul 

pentru obținerea autonomiei Basarabiei - scop atins în luna octombrie 1917, 

participă activ la constituirea Sfatului ţării, formarea Guvernului etc. Se in-

forma în cel mai serios mod despre evenimentele de pe front şi din interiorul 

Rusiei, care vedea Basarabia ca pe o provincie sovietică, iar la ucraineni, în 

împărțire administrativă a ţării lor, Basarabia figura ca o gubernie ucraineană. 
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Daniel Ciugureanu este ales deputat în Sfatului ţării, în toamna anului 

1917, iar în ianuarie 1918 este ales să îndeplinească onorata misiune de a fi 

preşedintele Consiliului de Miniștri ai Republicii Democratici Moldoveneşti. 

Atmosfera din Sfatul ţării, divizat în două tabere, nu era una stabilă. Da-

niel Ciugureanu caută căi de soluționare a problemei care putea să scape de 

sub control. El a fost cel care a trebuit să combată tendințele expansioniste 

ale Ucrainei, stat nou format, dar şi fracțiunea prorusă din interiorul Sfatului 

ţării. 

În felul acesta, Daniel Ciugureanu trece la acţiuni strict necesare, trimite 

o delegație în România şi solicită ajutor militar. Astfel, Divizia a XI-a a ar-

matei române, în frunte cu generalul Ernest Breșteanu, vine la Chişinău pen-

tru stabilirea ordinii în ţară. Apoi îl deleagă pe Teofil Ioncu la Petrograd pen-

tru respingerea pretenţiilor anexioniste ucrainene asupra teritoriului Basara-

biei. La rândul său, la Chişinău, reuşeşte, la 24 ianuarie 1918, să determine 

Sfatul ţării să proclame independența Basarabiei. Tot Daniel Ciugureanu va 

trimite un act diplomatic de recunoaştere a independenței Basarabiei urmă-

toarelor ţări: Anglia, Austria, Danemarca, Elveția, Franța, Germania, Grecia, 

Italia, Norvegia, Olanda, Portugalia, Spania, Suedia, Statele Unite ale Ame-

ricii, Turcia. 

Rolul doctorului Daniel Ciugureanu în pregătirea Basarabiei pentru des-

prinderea de imperiul rus a fost mare. A participat la zeci de conferinţe, con-

grese şi întâlniri. A fost un personaj-cheie şi în obținerea autonomiei Basara-

biei, şi în organizarea guvernului și Sfatului ţării, precum şi în trasarea reven-

dicărilor moldoveneşti privind independența Bisericii din Basarabia, organi-

zarea sistemului de învăţământ în limba română, reforma agrară şi interzice-

rea colonizării provinciei cu străini. 

Fără efortul acestui mare patriot, al cărui nume astăzi e ţinut în umbră, 

Unirea teritoriului românesc dintre Prut şi Nistru cu ţara s-ar fi înfăptuit cu 

mult mai târziu sau nu s-ar fi înfăptuit deloc... 

În calitatea sa de prim-ministru, se deplasează de câteva ori la Iaşi, pentru 

a discuta cu oficialii români chestiunile legate de Unire. A discutat personal 

cu Majestatea Sa Regele Ferdinand I al României, cu Alexandru Averescu, 

Alexandru Marghiloman şi cu Nicolae Iorga. 

La 27 martie/ 9 aprilie 1918 Sfatul ţării, în frunte cu Ion Inculeţ, a votat 

cu majoritatea de voturi pentru Unirea Basarabiei cu România, iar Daniel 

Ciugureanu, în calitatea sa de prim-ministru a susţinut această decizie. 

În 1919-1920, Daniel Ciugureanu, împreună cu Ion Pelivan, ministru de 

Externe al Basarabiei, participă la Conferinţa de Pace de la Paris din 1919-

1920, ca reprezentanți ai Basarabiei, unde s-a pus punctul definitiv în chesti-

unea Unirii Basarabiei cu România. Tot în această perioadă, dumnealui par-

ticipă la mai multe congrese la Londra şi Paris. În cadrul acestor întruniri, 

înflăcăratul patriot vorbeşte publicului european despre esența unirii naţio-

nale a românilor, militând pentru apărarea integrității teritoriale a României 

şi sporirea prestigiului ei în lume. 
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În cuvântările sale sublinia că nu există provincie mai românească decât 

Basarabia, că aceasta este o parte vie a unui corp prin care pulsează sânge din 

aceeaşi inimă. Cu adânc sentiment el accentua că nu poate concepe Basarabia 

în afara renașterii şi întregirii naţionale. Era consecvent în ceea ce spune şi 

asta pentru că avea cunoștințe temeinice în domeniul istoriei românilor. Da-

niel Ciugureanu a fost un mare gânditor şi politician, înţelegea mai profund 

decât alţi oameni politici din epocă faptul că bolșevismul poate deveni o forţă 

uriașă, care poate să aducă teroare şi suferinţă asupra unei mari părţi a lumii.  

Daniel Ciugureanu a fost ales parlamentar în repetate rânduri: deputat de 

Chişinău (1919), deputat de Cetatea Albă (1922), vicepreședinte al Camerei 

Deputaților (1922-1923), deputat de Lăpușna (1926), deputat de Hotin 

(1933), senator de Tighina (1935), vicepreședinte şi preşedinte al Senatului 

Regatului României Mare (1936-1937). 

Doctorul Daniel Ciugureanu a fost unul dintre oamenii de seamă a vieţii 

politice româneşti din secolul trecut. De el a depins şi Ziua Unirii, şi chiar 

Unirea, pentru că Sfatul ţării a votat Unirea, iar el ca prim-ministru a tradus-

o în fapte. Regele Ferdinand l-a decorat cu toate distincțiile posibile: 

Ordinul Coroana României în gradul de Mare Cruce, 30 Martie 1918 

Ordinul Steaua României în gradul de Mare Ofițer, 21 Octombrie 1922 

Crucea Comemorativă a Războiului 1916-1918 fără barete, 15 Februarie 

1924 

Ordinul Ferdinand I în gradul de Mare Ofițer, 3 Aprilie 1931 

Medalia Ferdinand I, 31 Martie 1932 

Ordinul Naţional "Serviciul Credincios" în gradul de Mare Ofițer, 7 Apri-

lie 1933 

Semnul onorific Vulturul României în gradul de Comandor, cl. 11-a, 9 

Mai 1935 etc. 

Pe lângă faptul că avea o viaţă politică tumultoasă, Daniel Ciugureanu a 

lucrat medic-chirurg, efectuând un număr impunător de operații complicate. 

Era un medic ilustru, un psiholog excelent, un om înzestrat de la Dumnezeu 

cu mare tact şi răbdare. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, el şi-a 

operat propriul fiu, grav rănit în timpul luptelor. Către sfârşitul războiului 

presimțea că România va deveni ţară sovietică. A fost sfătuit să plece în Oc-

cident pentru a-şi salva viaţa. A avut timp suficient să părăsească România, 

dar nu şi-a permis s-o facă. A dovedit că avea demnitate şi onoare, înţelegea 

ce statut are şi a dorit să rămână exemplu pentru urmaşi şi pentru neam! 

Viaţa eroului naţional Daniel Ciugureanu se va termina în circumstanţe 

neclare, misterioase, într-o noapte de mai 1950. În noaptea de 6 mai a fost 

arestat de către securiști şi dus de acasă, în drum spre închisoarea de la Si-

ghetu Marmației suferă un enigmatic atac de congestie cerebrală şi moare. A 

fost înmormântat în taină, noaptea, la Cimitirul Fără Morminte din Sighet, 

fără sicriu şi fără mormânt. Cei care l-au cunoscut personal știau că a fost un 

om sănătos, voinic. Iar moartea lui nu a fost altceva decât asasinare. 

Daniel Ciugureanu a fost primul dintre cei 34 de foşti miniștri ai României 

Mari, care au murit în această închisoare. Unde este înmormântat în realitate 
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nimeni nu ştie. În actul de deces sunt o serie de informaţii false: părinţii de-

cedatului poartă alte nume Gheorghe şi Ana, ei nu aveau nici studii, nici ocu-

pații. Însuși Daniel Ciugureanu este fără studii, fără ocupație. Este reprezentat 

ca un boschetar. Dar cel mai intrigant este că ar fi decedat pe 5 mai 1950, la 

ora 9.00. Or, în acel moment nici nu fusese încă arestat. Iar în alt act de deces, 

apare data de 19 mai 1950. În prima jumătate a anilor 2000 s-au efectuat să-

pături în cimitirul din Sighet, dar osemintele lui nu au fost găsite. Totuşi, fiul 

său, Gheorghe, a instalat acolo o troiță, iar la Cimitirul Cernica a înălțat un 

cenotaf. 

Prin această comunicare scurtă mi-am propus să popularizez această per-

sonalitate marcantă, una dintre cele mai mari şi mai luminoase figuri ale Ma-

rii Uniri din 1918, în felul acesta să scot la lumină cât mai multe informaţii 

despre acest mare om de stat, despre acest corifeu al românilor din Basarabia, 

pe nedrept uitat sau intenționat ignorat! Un destin nedeslușit. Un martir al 

neamului, numele căruia şi astăzi este ţinut în umbră, în tăcere. O familie de 

intelectuali cu vechi tradiţii româneşti huiduită, distrusă, uitată. Avere naţio-

nalizată. Arhivă distrusă. Membrii familiei arestaţi, împuşcaţi. Cred că a venit 

timpul să reparăm noi greșelile conducerii de cândva. Daniel Ciugureanu nu 

trebuie să rămână în istorie ca un politician umbrit, dat uitării. Cu el trebuie 

mers în frunte azi ca un ideal pentru făurirea Unirii Republicii Moldova cu 

România. 

El s-a jertfit atunci când alţii nu se încumetau, a acționat când alţii tăceau. 

Solicit ca numele românului basarabean, martirului Daniel Ciugureanu să fie 

scos din anonimat. Atât istoria, cât şi noi, contemporanii, trebuie să-1 așezăm 

pe Daniel Ciugureanu în locul care i se cuvine între eroii şi martirii neamului. 

Să luptăm pentru a-l reabilita, 

Oare noi nu suntem adepții puterii rusești de cândva dacă tolerăm tăcerea 

şi indiferența? Ruşii au avut destule motive pentru a-l condamna pe Daniel 

Ciugureanu la moarte în contumacie, adică fără judecată, întrucât el s-a evi-

dențiat ca un patriot curajos, un luptător pentru emanciparea românilor basa-

rabeni, sincer, cu verticalitate în lupta pentru destinul comun al românilor de 

pe ambele maluri ale Prutului. Duşmanii îşi dădeau foarte bine seama cui se 

"datorează" pierderea Basarabiei în 1918. 

Curajul, verticalitatea şi patriotismul acestui om sunt un exemplu de ur-

mat pentru toţi basarabenii! Pentru întărirea spiritului naţional, nu avem drep-

tul moral să dăm uitării astfel de personalităţi, care se nasc foarte rar. 

Daniel Ciugureanu, opunându-se Rusiei, a reuşit, împreună cu alţi iubitori 

de ţară şi Neam, să aducă Basarabia acasă, în România, în 1918. 

"Suntem un neam care a trăit sfâșiat, robit şi prigonit de sute de ani. Dacă 

astăzi putem spera la zile mai bune, dacă ne vedem întruniți în hotare mai 

drepte, o datorăm biruinței principiului naţional. Cu cât acest principiu va 

triumfa mai departe, cu atât temelia însăți a neamului nostru se va găsi mai 

întărit?". (Daniel Ciugureanu) 

Dumnezeu e cu noi! Dumnezeu ne ajută. 
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Ciugureanu - martirul neamului pentru reîntregi-

rea României mari //Lumini stelare Ploieşti. 

Amurg sentimental - 2020. – 1 septembrie. – 

pag. 2, 12 

 

 

Pârlea-Conovali Veronica. Destinul celor dintre doua ape 

Istoria Ţării, Republica Moldova este plină de evenimente zbuciumate, 

care împletindu-se cu istoria destinului poporului ei, şi cu a fiecăruia în parte, 

ar forma o scară pe care am 

ajunge la cer. 

Basarabia, sau teritoriul din-

tre Prut şi Nistru, de 200 de ani 

îşi frământă adâncurile şi nu 

cred că nu se va naşte un proroc 

care-i va limpezi soarta, ru-

gându-se lui Dumnezeu să-i facă 

dreptate așteptată de veacuri. 

În familia Sofiei şi a lui Ilie 

Rujavniţă, oficial în documen-

tele de arhivă, erau 4 copii - 

două fiice şi doi feciori, Vera, Nadejda, Dionisie şi Constantin. Anume în 

acele 4 zile de evacuare a părăsit Basarabia Nadejda Rujavniţă (Rojevet) cu 

câteva boarfe în valiză. Sora Vera nu a putut pleca, era căsătorită cu Timofte 

Cibotaru şi avea de acum 2 copii. 

Din amintirile Elenei Cibotari-Romanovschi: „Tata avea pământ mult, li-

vadă, pădure proprietate privată şi şapte copii. Pe parcursul vieţii a construit 

6 case, una a ars, alta a luat-o apa, una a fost bombardată, alta s-a ruinat în 

urma alunecărilor de teren etc. Când au venit sovieticii şi s-a început colecti-

vizarea ne-au luat pământurile, pădurea a fost distrusă şi pe acolo mai târziu 

prin anii 1959 trecea linia electrică de la Dubăsari. A fost defrișată livada. Ţin 

minte era o livadă mare cu pomi diferiți: de măr, de păr, cireși, nuci, zarzări 

au fost smulse cu tot cu rădăcină. Nu înţelegeam când tata ne interzicea să ne 

jucăm în pădurea noastră şi de ce acum nu-i a noastră? Fratele nu înţelegea 

de ce nu se poate acum să mâncăm din nucile cele mascate de soi vechi. Îl ţin 

minte pe tata strângând iarbă printre perii din pădurea noastră, apoi ca un 

țăran căruia îi este drag tot ce-i aparţine se culca în ea, în iarba mătăsoasă, iar 

noi ne jucam în jurul lui. Aceste zile au fost scurte, restul vieţii l-am văzut 

abătut, îndurerat, trist. 

În timpul operației Iaşi-Chişinău am fost evacuați la Cărpineni, la Topor, 

ne-au spus că pentru trei zile. Am îngropat toate lucrurile de valoare în beci 

şi vaca tot în beci am băgat-o, lăsându-i mâncare pe trei zile. 

Satul e pe vale, când eram cu căruța pe culmea dealului, soldații scoteau 

vaca din beci. Am găsit numai icoana, probabil s-au temut s-o ia. 
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Nu era nici urmă de casă, era doar scrum şi cenușă? În acea noapte şi 

următoarele nopți ne-a adăpostit sub coroana lui nucul din curte rămas nea-

tins. Când s-a început formarea colhozurilor tata categoric nu s-a înscris în 

rândurile colhoznicilor. În livretul militar, care şi astăzi îl păstrez scrie "kres-

tianin-edinolicinik". 

Tata lucra la Cornești în anii 1948-1950 la construcții, a construit clădirea 

şcolii, spitalului, casei de cultură, a sovietului sătesc etc. Mama lucra în col-

hoz la ceapă în timpul războiului au murit părinţii mamei. Fraţii Dionisie şi 

Constantin au fost duşi unul în Volgograd, altul în 

Crimeea. Mult timp nu s-a ştiut de ei. 

Pe mama o interesa şi soarta surorii Nadejda. 

Până în anul 1956 nu s-a ştiut de ea nimic. Apoi din 

satul natal al mamei, Pârlita, consătenii ne-au adus 

la Cornești o scrisoare. Întreba de noi. Şi ne poves-

tea că s-a căsătorit cu un român din Galaţi, Apostol 

Toni, procuror. S-a început corespondența, de câ-

teva ori ne-a vizitat, ultima dată a fost în Basarabia 

în luna decembrie 1963 - ianuarie 1964. Apoi am primit înștiințare că a murit 

la 4 iunie 1965 în vârstă de 44 de ani. Nu a fost nimeni s-o petreacă în ultimul 

ei drum, nu s-a permis. Tocmai în anul 1968 mamei i-au dat voie la mormânt. 

Mama a murit într-un an cu fratele ei mai mic. Mama a decedat în martie, 

fratele în decembrie, nu s-au petrecut unul pe altul. Au fost înstrăinați, dar 

dorul din suflet nu s-a stins niciodată. Poate că s-au întâlnit acolo în cer sau 

poate nici azi nu dorm somnul de veci în linişte. 

Când s-a deschis hotarul între România şi Repu-

blica Moldova, mi-am îndreptat paşii încolo, peste 

Prut, să-mi caut mătuşa. La cimitirul Bellu, o cău-

tam printre morminte, dar n-o găseam. Voiam să-i 

aduc ţărână din Basarabia de la mormintele pă-

rinţilor ei şi al surorii, făcând acest gest poate îmi 

voi liniști şi eu sufletul şi îmi voi găsi liniştea. 

La 23 august curent am fost la Bucureşti. Mi-am 

îndreptat paşii pe vechea adresă pe care o cunoșteam. Am găsit casa în care a 

locuit. Am sunat la uşă si mi-a răspuns o voce de femeie, i-am explicat doam-

nei de unde sunt şi cine sunt. Mi s-a deschis uşa. Aşa am făcut cunoştinţă cu 

Florica Toni, a doua soție a lui Apostol Toni. Am stat trei ore la sfat. Mi-a 

spus: „Spune-le tuturor rudelor din Basarabia că 

Apostol Toni, a rămas văduv la 40 de ani, 19 ani nu 

s-a căsătorit (el era mai mic ca Nadejda cu 4 ani) şi 

cât l-au dus picioarele a mers la cimitir şi 40 de ani 

a ars candela întruna zi și noapte. Acum merg eu la 

mormintele lor, vreau să fiu înhumată lângă ei". 

Florica Toni, povestește E. Cibotari-Romanovschi, 

m-a servit cu două cafele - una pentru Nadejda, alta 

pentru Apostol şi am plecat. 
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Am ajuns la cimitir şi am căutat aleea III, figura 2/2. Zadarnică căutare, 

crucea de lemn, pe care mi-a descris-o mama înainte de a muri, n-o găseam. 

Poate a putrezit şi a mâncat-o pământul, m-am gândit? Am început să mă 

neliniștesc, întuneca. Doamne, am zis, ce e asta? Nu putea Florica Toni să-

mi dea o adresă greșită? Şi parcă cineva m-a atins de umăr, ea stătea chiar la 

spatele meu, mătuşa mea, mă privea tânără şi frumoasă de pe fotografia unui 

monument frumos. Am strigat aşa de tare că probabil m-a auzit şi cel de sus. 

A doua zi am venit din nou cu dulciuri şi fructe pe care le-am dat de po-

mană la poarta cimitirului. Am luat flori de la mormânt ca să le sădesc la 

mormântul mamei şi am plecat. 

De la Chişinău i-am sunat Floricăi Toni şi i-am mulțumit pentru grijă. Mi-

a spus că câteva zile îi stă în faţa ochilor silueta mea care nu-mi trădează 

vârsta". 

Elena Romanovschi are o fiică Natalia, pictoriță, jurnaliștii de la „Florile 

Dalbe" şi „Alunelul" o cunosc, a lucrat câţiva ani la ambele redacții. Natalia 

locuiește în SUA, statul Ohaio, oraşul Cleveland. Şi Florica Toni are o fiică 

pictoriță, care locuiește în acelaşi oraș, Cristina, a emigrat în SUA în anul 

1969. Natalia atunci avea câteva luni de la naștere. Pictorițele nu se cunosc. 

Dar sper că se vor întâlni şi izvor de inspiraţie vor fi aceste rânduri. Sau poate 

această istorie va servi o lecţie pentru noi şi generaţiile viitoare. 

P. 5: Ştiu că această istorie nu este unică în felul ei, pentru că atunci, în 

anii 1940-1945, s-au împrăştiat mii de familii, asemeni cenușii, când o bate 

vântul. 

Scrieți-mi la redacție istoria familiei voastre. Şi să ajutăm istoricilor să 

adune din cele ce nu s-au spus, ce au rămas în umbră. 

Iar eu sper că poate și pe adresa mea îmi va scrie cineva și-mi va spune 

că locuiește la Bucureşti, în raionul Tudor Vladimirescu, șoseaua Vitan, 183, 

în casa unchiului meu Constantin a lui Iacob Pârlii din Basarabia. La înmor-

mântarea căreia bunicul meu, Andrei Pârlii a lui Iacob, a stat în vamă la Un-

gheni şi nu i s-i permis să-l petreacă în ultimul drum. 

Şi eu am rătăcit prin cimitirul Bellu, căutând un mormânt odată cu Bena 

Cibotari-Romanovschi, un mormânt cu o cruce putredă, distrusă de vreme 

sau poate... cine ştie… 

PÂRLEA-CONOVALI, Veronica. Destinul 

celor dintre doua ape//Glasul Națiunii. – 2005. – 

22 septembrie. – pag. 17 

 

 

Pârlea-Conovali Veronica. Dimensiunea europeană a personalității lui 

Nicolae Iorga în conștiința lumii 

La 26 noiembrie 2012, în orăşelul Cimişlia, Liceul „Minai Viteazul", di-

rector Gabriela Garaba, în colaborare cu „Academia Populară" condusă de 

Parascovia Colţa, a organizat ediţia a XI-a a simpozionului „Dimensiunea 

europeană a personalității lui M. Iorga în conștiința lumii". 
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Invitați de onoare au fost: Mircea Cozma, preşedintele Consiliului Ju-

deţean Prahova, poetul Nicolae Dabija, Nicolae Buaru, directorul Bibliotecii 

judeţene „N. Iorga" din Ploieşti şi subsemnata. 

Înainte de începerea simpozionului am depus flori la bustul domnitorului 

Mihai Viteazul şi la monumentul lui Ştefan cel Mare, Apoi ne-am îndreptat 

paşii spre primăria oraşului Cimişlia, unde ne-am reunit în sala de ședințe a 

Consiliului raional. Au fost prezenţi deputatul Parlamentului RM, Andrei Va-

carciuc, originar din Cimişlia, primarul Gheorghe Răileanu, vicepreședintele 

raionului Cimişlia, Sergiu Surugiu, elevii claselor a X-a - a XII-a de la Liceul 

„M. Viteazul", elevi de la Liceul „Ştefan cel Mare" din satul Mihailovca, de 

la Gimnaziul din satul Sagaidac, de la Gimnaziul Cimişlia. 

Moderatoarea simpozionului a fost directoarea Liceului „M. Viteazul" 

dna Gabriela Garaba. în sala arhiplină, s-au rostit discursuri la temele: „N. 

Iorga - om politic", „Nicolae Iorga- scriitor" şi „N. Iorga - istoric". 

Oratorii au subliniat că savantul N. Iorga a lăsat urmaşilor o valoroasă 

operă, fără precedent în istoria noastră. Noi, moștenitorii, trebuie să o promo-

văm, să o cunoaştem pentru binele nostru şi al viitoarelor generaţii. 

Elevii, profesorii şi oaspeţii de onoare au participai activ la discuții. Apoi 

am mers cu toţii la Liceul „M. Viteazul", unde în sala de festivități s-a însce-

nat ședința Consiliului de Coroană din 27 iunie 1940, la care s-a abordat 

soarta Basarabiei şi a Bucovinei de Nord. La masa de ședință, ca pe vremuri, 

au stat cei 21 de membri în frunte cu regele Carol al 11-lea. Elevii s-au pre-

zentat bine, fiind pregătiţi de profesoara de istorie Elena Gabura, inspector la 

Direcția Generală învăţământ, Tineret şi Sport. 

Anume Nicolae Iorga a fost unul dintre cei 6 membri care s-au opus ulti-

matumului impus de URSS. În paralel erau prezentate filme documentare 

care reflectau realitatea istorică a anilor 1939-1940. 

Scopul acestui simpozion a fost de a dezvălui plurivalenta personalității 

lui N. Iorga, rolul lui în viaţa politică a României, contribuția sa la promova-

rea cauzei naţionale prin ridicarea poporului român la nivelul altor popoare 

din Europa. S-a ajuns la concluzia că savantul merită titlul de Apostol al Nea-

mului. Avea dreptate și Călinescu când spunea că Nicolae Iorga a jucat în 

cultura română în primii ani ai sec. XX rolul lui Voltaire. 

A fost unul dintre cei mai prodigioși cărturari ai timpului, a avut o putere 

de muncă titanică cum nu a fost altul până la el în istoria neamului nostru. A 

fost omorât în după-amiaza zilei de 27 noiembrie 1940, lângă Strejnie, îm-

puşcat de nouă ori. După aflarea veștii despre asasinarea lui N. Iorga, 47 de 

universităţi şi academii din întreaga lume au coborât drapelele în bernă. 

La 27 noiembrie 2012 se împlinesc 72 de ani de la monstruoasa dispariție 

a marelui cărturar. Elevii de la Liceul „M. Viteazul" nu vor uita această zi, 

am citit asta în ochii lor. Sper că nu vor ocoli operele lui Iorga şi se vor apleca 

mai des asupra paginilor scrise de el. Am înţeles că aici creşte o generaţie de 

adevărați patrioți care ştiu a-şi spune cuvântul cu capul sus, prin dârzenie şi 

luptă. Nu le-a fost deloc uşor să interpreteze rolurile unor mari politicieni ai 



[73] 

 

acelor timpuri, au conștientizat că profesia de actor e una care îţi cere ardere 

interioară. 

La finalul simpozionului, am subliniat încă o dată necesitatea de a răs-

pândi în rândurile tinerei generaţii cât mai multe idei valoroase ale lui Nicolae 

Iorga. 

PÂRLEA-CONOVALI, Veronica. Dimensi-

unea europeană a personalității lui Nicolae Iorga 

în conștiința lumii//Făclia. – 2012. – 1 decem-

brie. – pag. 10 

 

 

Pârlea-Conovali Veronica. Doi orfani au fost izgoniți în stradă 

Acum câțiva ani, într-un răstimp foarte scurt, dispar tragic și dubios Nina 

și Vladimir Bucățel, domiciliați în stradela Sfântul Andrei. în urma lor lăsau 

o căscioară, construită ca anexă la casa ce aparținuse lui Săndel Croitor, cum-

părată în anul 1976, dar fără dreptul de a fi înregistrată la BIT (Biroul inven-

tarierii tehnice). Mai apoi, prin adresa din 8 august 1980. comitetul executiv 

Frunze al capitalei permite cetățeanului Bucatei să locuiască aici împreună cu 

familia până i se va da locuință. 

Dar  vremurile  s-au  schimbat. Locuință de stat n-au mai primit şi , au 

fost duşi la cimitir tot din cocioaba cu pricina. 

Nu se usucă bine țărâna de pe mormintele celor doi dispăruţi, că apare  un  

pretendent la aceasta casă.    Îi  zice  P.   Bacalîm.  El  se adresează   la   pretura   

Râșcani, motivând  că   spațiul  locativ  din vecinătate îi aparține şi roagă ca 

cei doi orfani să fie evacuați cât mai grabnic. 

Nu se ştie cum  se face,  dar dosarul e transmis în sectorul Ciocana, care 

va spune că dosarul nr. 2 din 31  iulie  1995  nu intră în competența instanțelor 

judecătorești. Timp de un an orfanii s-au tot adresat la pretura sectorului Râș-

cani pentru a perfecta actele de înregistrare a casei, dar în zadar. 

Iată ca în primăvara curentă cineva de la Direcția Generală Arhitectură şi  

Urbanism a municipiului Chişinău  parvine  către  pretura Râșcani următoarea 

adresă: DGAU intervine cu rugămintea de a pregăti actul de dare în folosință 

a casei particulare, situată în str. Sf. Andrei, 56 Lit. „V”, în care locuiește 

Grăjdean Irina. 

Irina se apucă ca înecatul de ultimul pai, dar află că Judecătoria sectorului 

Râșcani a emis deja o decizie, prin care se confirmă că P. Bacalîm este pro-

prietar al casei în întregime, precum și al anexei „V”. 

Straniu e că cei doi orfani nici n-au fost măcar invitați la judecătorie. 

Irina a rămas că fie tutore a fratelui Eugen, minor, rămâne fără acoperiș    

deasupra    capului nemaivorbind de o bucată de pâine. Eu ca vecină îi ajut 

cu ce pot. Dar cum să trecem  acest  zid  al indiferentei, unde oamenii legii 

îşi bat joc de nişte copii neajutorați aruncându-i în stradă  acum în pragul 

iernii, deşi vecinii toţi pot confirma că această anexă a fost cumpărată de pă-

rinţii lor?! 
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Mă adresez personal domnului Preşedinte Mircea Snegur să facă tot po-

sibilul pentru a ajuta aceşti copii nenorociți,  pentru că au pătimit îndeajuns 

când şi-au pierdut părinţii. Să-i ferim de lăcomia domnului P. Bacalîm care 

mai crede că minciuna va sta mereu în capul mesei şi va ocupa tot cartierul 

prin înșelăciuni şi călcare în picioare a celor mai slabi. 

PÂRLEA-CONOVALI, Veronica. Doi or-

fani au fost izgoniți în stradă / Veronica Pârlea-

Conovali. // Glasul Națiunii. – 1996. – 25 sep-

tembrie. – pag. 2 

 

 

Pârlea-Conovali Veronica. Dragostea și iertarea sânt de la Dumnezeu 

În acea zi memorabilă, îndreptându-mi paşii spre casa prietenilor mei, 

ploaia mi-a dejucat toate planurile. M-au primit cu bucurie, ca de obicei, La 

masa rotundă ședeau deja câţiva oaspeţi, Am fost prezentată cu amabilitate, 

după care s-a încins o discuţie zgomotoasă şi degajată. 

Aflându-mă printre oameni necunoscuți, am preferat să discut cu stăpânul 

casei, deşi mă străduiam să urmăresc și firul discuției comune, încercând să-

mi fac o închipuire despre cei prezenţi. Atenţia mi-a fost atrasă de un bărbat 

în vârstă cu exterior interesant. Privirea lui azurie părea să emane o lumină 

interioară, o bunătate sufletească deosebită. Observându-mi interesul, s-a 

apropiat de mine şi s-a prezentat: „Anatol, medic-psiholog". M-au cuprins 

dintr-odată nişte emoţii inexplicabile, aşa că am îngăimat: „Se vede că aţi fost 

pe timpuri un om foarte bun". La care el mi-a răspuns, zâmbind: „De ce pe 

timpuri? Sânt om bun şi acum!" Reușind să-mi depășesc timiditatea, am în-

ceput să răspund la întrebările lui. Treptat, discuţia a trecut din plan personal 

în cel general. Meditațiile lui Anatol asupra evenimentelor istorice, Testa-

mentului Vechi şi celui Nou au suscitat interesul tuturor celor prezenţi, Cu 

cât se aprofunda în temă, cu atât mai interesant era să-l asculţi. Era un om 

deştept, nu puteai să nu observi acest lucru. 

Am plecat împreuna din casa prietenilor. Am mers un timp în tăcere. În 

preajma unui zid înalt şi lung s-a oprit brusc, îndreptându-și privirea spre 

floarea încrustată în piatră. „Coroana de piatră", a rostit cu greu, încercând, 

probabil, să-mi explice comportamentul său bizar. L-am privit şi mai să nu-l 

recunosc: aveam în faţă un copil neajutorat de 50 de ani... „Dacă veţi avea 

răbdare să ascultați, am să vă povestesc Istoria coroanei de piatră". Vocea îi 

era calmă, resemnată. 

„... Cu ani în urmă, pe fundalul acestei flori am fotografiat-o pe Sanda. Şi 

petalele de piatră îi înconjurau capul, de parcă ar fi fost o coroană... Ea venea 

la Chişinău din Bender, eu - din Orhei. Rătăceam zile întregi prin oraș fără să 

schimbăm o vorbă - ne înţelegeam din priviri, dintr-o ușoară atingere de mâ-

ini. Între noi exista o compatibilitate absolută... Apoi Sanda a plecat într-o 

delegație de durată: era medic şi ea. Între timp am întâlnit o altă femeie... A 

fost o dragoste fulgerătoare, a venit ca un trăsnet şi s-a stins la fel de repede, 
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lăsându-ne sufletele pârjolite. Se deosebea totalmente de Sanda, iar eu, in-

conştient, căutam în fiecare femeie trăsăturile ei. 

Sanda s-a întors, altfel decât plecase: privirea agitată vădea o durere su-

fletească insuportabilă. „M-ai înșelat, m-ai trădat", mi-a spus. „De ce vorbești 

aşa?" am încercat să contest, deşi am înţeles că ştia totul. „Nu trebuie să 

minți", mi-a răspuns. Văzându-i tulburarea, m-am gândit s-o liniștesc cumva, 

chiar dacă va trebui să insist în minciuna. În cele din urmă mi s-a părut că am 

reuşit... 

Curând Sanda s-a mutat la Chişinău. Pentru a fi alături de ea, am făcut 

acelaşi lucru. Dar fericirea noastră a durat doar două săptămâni. Sanda se 

schimbase mult: era frământată în permanenţă de gânduri neclare, chinui-

toare. Nu mai era cea de altă dată - calmă, capabilă să inspire celor din jur 

încredere şi pace. Lucrurile nu mai puteau continua astfel. Şi atunci am pro-

vocat-o la o discuţie sinceră. „Totuşi, ce se întâmplă?”. Răspunsul a fost ulu-

itor: „Nu mai putem fi împreuna, mi-s gândurile la alt bărbat”. Ce puteam să-

i spun? I-am mulțumit pentru sinceritate şi am plecat. Pentru totdeauna. 

Mi-a scris de câteva ori, dar nu despre ce aş fi vrut eu. M-a rugat întruna 

din scrisori să-i trimit copia unei fotografii pe care i-o făcusem în timpurile 

noastre fericite. O pusese la cel mal vizibil loc, astfel că toţi oaspeţii rămâneau 

surprinși de lumina ce o emana. Secretul acestei lumini îl cunoșteam doar eu. 

Era reflecția dragostei mele pentru Sanda - pasionată şi, totodată, nepămân-

tească. Această femele a ştiut să fie pentru mine şi iubită, şi copil adorat. Eram 

cu sa un tot întreg: cu sufletul şi rațiunea.... Toate acestea se imprimaseră pe 

fotografia care, îmi scria Sanda, fusese deteriorată „În timpul reparației din 

apartament". 

Am ascultat istorisirea lui Anatol şi, în liniştea ce se instaurase, am avut 

senzaţia că-i aud, bătând năvalnic inima. „Nu vă mal necăjiți atâta. Se vede 

că soarta n-a dorit să fiți împreună. Bucurați-vă de ce aveţi, de familie, de 

copii, de lucrul pe care îl profesați.,.", am încercat eu să-l consolez. Dar am 

dat greș: „Nu am nici familie, nici copii. După Sanda n-am mai dorit să cu-

nosc alte femei. Ea a fost unica mea dragoste... Cine ştie, dacă aş fi spus în 

acea zi fatală adevărul, poate că toate problemele s-ar fi rezolvat de la sine..." 

„Dar cu Sanda ce s-a întâmplat?" „Este singură şi ea. Nu s-a căsătorit, nu are 

copil". 

... O istorie de dragoste ca atâtea altele. Dar lecția, pe care o conţine, este 

obligat s-o însușească fiecare din noi, E vorba de capacitatea noastră de a 

ierta. Căci anume pentru că nu şi-au putut ierta greșelile, doi oameni, în esenţă 

minunați, şi-au ratat șansa de a fi fericiţi. S-au încrâncenat contra naturii 

umane şi soarta i-a privat de cea mai elementară fericire. A ierta este un lucru 

intrinsec naturii umane. Sanda şi Anatol n-au dorit sau n-au putut să înțeleagă 

acest lucru, să-şi salveze prin iertare dragostea, acest dar neprețuit. Domnul 

(sau soarta, daca vreţi) le-a hărăzit să fie împreună, punându-i la încercare. Şi 

au ratat testul, lăsându-se conduși de ambiții şi orgolii distrugătoare. Şi cine 

ştie de-şi vor găsi cândva aleanul. Iertarea nu cunoaşte limite. Mai mult, a 

ierta nu e târziu nicicând. 
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Domnul v-a hărăzit să fiți împreună. Deci, trebuie să vă acceptați aşa cum 

sunteţi. 

PÂRLEA-CONOVALI, Veronica. Dragos-

tea și iertarea sânt de la Dumnezeu// Dimineața. 

– 1997. - 1 ianuarie. – pag. 3. 

 

 

Pârlea-Conovali Veronica. Durerea basarabeanului Terente Balaur 

După ce, în anul 2008, împreuna cu Ma-

ria Gavriliţă am editat cartea „Cu dragoste 

pentru vârsta a treia", am început lucrul la 

volumul doi. Din nou am ascultat multe isto-

rii emoționate. Pe Terente Balaur l-am văzut 

de nenumărate ori lângă monumentul din faţa 

clădirii Guvernului, închinat foştilor deţinuţi 

şi exilați. Acest bărbat înalt, viguros se uita la monument, apoi îşi ațintea pri-

virea tristă în zare. M-am gândit că asemenea bărbaţi erau în garda de onoare 

a regelui de pe vremuri. Într-o zi. am hotărât să-i vorbesc. Doream să ştiu ce 

ascunde în suflet și ce-l apasă atât de mult 

Terente Balaur îşi începu povestirea astfel: „Sunt născut în satul Ulmu din 

raionul Ialoveni în luna martie 1932. Am fost la părinţi doi feciori. 

Satul nostru e situat la mijlocul Codrilor, rădăcinile lui se trag din secolul 

XV. Lângă un ulm era un izvor la care veneau să-şi potolească setea ostaşii, 

trecătorii care plecau la târg. Mulţi s-au aşezat apoi cu traiul aici, întemeind 

o nouă aşezare omenească. 

Ulmu a fost un sat bogat. În 1940 aici erau 5 

mori de vânt, o moară mecanică, o velniţă de fă-

cut spirt, 5 dughene, maşini de secerat grâul. Sa-

tul avea bancă de economii condusă de Oachim 

Plămădeală, poreclit „Bancarul". Copiii satului 

învăţau la trei şcoli: şcoala din deal, din vale şi 

din Halipa, aşa se numea o zonă a satului. Mari 

gospodari erau Costache Vîlcu, Vasile Zosim, 

Vera lui Mitrofan, Gheorghe a Verei, toţi aveau 

mori de vânt. Nicolai a lui Costache şi Grigore 

Budean aveau mori de scuturat grâul şi oloiniţe. 

Anica lui Ocsinte a avut moară de măcinat grâu 

şi baraban cu abur care scutura grâul. Baraban 

cu abur avea şi Colea lui Mustilă. 

Prăvălii în sat aveau evreii: Şmil, Chelban, 

Fişer, Etla, fiica lui Brama. Mai avea prăvălie şi Ion a lui Gavril. 

Când au venit ruşii au stricat toate morile, de-au ajuns sătenii să facă făină 

la râşniţă. Cea mai mare crimă a lor a fost arestarea, în miez de noapte, a patru 

săteni duşi fără nici o vină în direcţii necunoscute. Nici până astăzi nu se ştie 
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care le-a fost soarta: Afanasie Bulgaru cu feciorul lui Nicolae, învăţătorul Ion 

Ursu şi notarul primăriei, ucraineanul Morozov. 

Afanasie Bulgaru a venit în sat cu negustoria, vindea sineală. Satul şi oa-

menii i-au plăcut, şi el a rămas aici cu traiul. Era harnic, bun gospodar, mai 

producea şi cârnaţ de o calitate rară. 

Doi săteni au fost împuşcaţi în faţa casei. Unul, Dumitru Guţu, avea pră-

vălie, altul, Filip Casian, lucra curier la primărie. Nimeni nu ştie ce anume nu 

le-a plăcut autorităţilor sovietice, dar au fost împuşcaţi fără judecată. 

Sărăcie mare a venit peste noi în anul 1944, când au început a strânge de 

la săteni toate produsele alimentare pentru front. Au luat toţi bărbaţii între 18- 

60 ani la război. 

Eu nu aveam tată, gospodăream cu mama şi bunicul, aveam de toate. Ca 

lăcustele s-au năpustit asupra noastră. Până atunci fiecare era stăpân pe 

munca lui, cum munceai, aşa aveai. Uite atunci pentru prima dată am auzit 

noţiunea de „stat". În 1944 au fost încărcate căruţele cu saci de grâu, la prima 

căruţă era înfipt un drapel pe care scria: „Toată lumea cedează benevol pâinea 

la stat". Grâul era adus la Chişinău, depozitele se aflau pe strada Uzinelor. De 

fapt, sub cerul liber, grămezi de saci stăteau în ploaie. Sovieticii nu plăteau 

nimic, nici pentru transport, nici pentru produse, nici pentru muncă. Apoi, tot 

în 1944, a fost emisă o lege prin care erai impus să dai lână la stat, indiferent 

dacă aveau oi sau nu, să dai ouă chiar dacă nu ai găini. Foametea a venit peste 

noi din cauza lor; sovieticii sunt vinovați de toate victimele de atunci. Se vor-

beşte de 150-200 de mii de oameni care au murit, în 1946-1947, de foame, eu 

cred că au fost mult mai mulţi. 

În 1949 au deportat din sat 40 de familii, i-au urcat în maşini şi au fost 

ţinuţi pe un şes la ieşire din sat, câteva zile, în soare. Gospodăriile lor au de-

venit proprietate a colhozului. Au luat tot: boi, cai, căruţe, boroane. 

Ţin minte, în fiecare familie erau cazaţi câte doi ruşi care-şi ziceau 

„уполномоченные". Erai obligat să-i hrăneşti şi să-i tratezi cu ospitalitate. 

Ei se îmbătau şi o chemau pe mama să bea cu ei. N-am să uit niciodată sufe-

rinţele noastre. Dacă nu te supuneai, te trimiteau în Siberia. 

Eu nu am fost deportat, nici familia mea, n-am ştiut nici gulagurile, dar 

le-au cunoscut alţii, au suferit mult şi fără motiv. Nu sunt naţionalist, dar mă 

deranjează că nu avem dreptul să punem o piatră - monument în memoria 

victimelor ocupaţiei sovietice şi ale regimului totalitar comunist. Chiar şi 

ruşii, la emisiunile radio-televizate şi în presă, recunosc: crimele acelui regim 

au avut loc. Noi, băştinaşii, le negăm. Probabil, tăvălucul cel groaznic trebuia 

să vină peste flecare casă pentru a ne ţine grămadă. Oare se poate una ca asta? 

Conducerii de la Moscova îi reuşeşte şi astăzi să ne dezbine. Ţin minte cum 

într-o emisiune radiotelevizată tovarăşul Luchianov, Preşedintele Sovietului 

Suprem, s-a exprimat: „Moldova doreşte independenţă, îi vom arăta indepen-

denţă, vom face din ea trei Moldove". Eu cred că trebuie să ascultăm de apelul 

lui Mihai Ghimpu, pe care îl doare tot ce se petrece cu noi. Un alt M. Ghimpu 

se va naşte, poate, peste o sută sau două de ani, când va fi pentru noi şi mai 

greu de schimbat ceva. Istoria a demonstrat că de la Mihai Viteazul au trecut 
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peste două sute de ani, ca să poată veni Alexandru Ioan Cuza. Iar după Cuza 

a venit un străin care a avut mare dragoste de ţară şi popor. Istoria rar de tot 

se repetă. Cred că e timpul să ne gândim să-1 păstrăm pe Mihai, pentru că e 

de-al nostru. Iată la ce mă gândesc când privesc la această piatră." 

P.S. La 12-13 iunie 1941, potrivit datelor de arhivă, din Basarabia au fost 

ridicate 18392 de persoane - 4507,,capi de familie" arestaţi (4342 din consi-

derente politice şi 165 cu dosare penale) şi 13885 persoane deportate". 

În rezultatul operaţiunii „Юг", în noaptea de 5-6 iulie 1949, au fost de-

portate 35796 de persoane, dintre care 9864 bărbaţi, 14033 femei şi 11889 

copii. Un raport trimis lui Stalin releva că numărul moldovenilor deportaţi 

„pentru totdeauna" cu statutul de "colonişti speciali" era de 94792 persoane. 

Iată pentru ce suferă Terente Balaur. Mare nedreptate a fost! Ea mai con-

tinuă chiar şi astăzi, în acest stat democrat. Cine ne va apăra dacă nu ne apă-

răm noi singuri? Voinţa şi bărbăţia, credinţa ne poate aduce victorie. Altfel, 

fabula „Racul, broasca şi ştiuca" ne va juca festa. 

Terente Balaur în curând va rotunji frumoasa vârstă de 80 ani. Din toată 

discuţia noastră am înţeles că suferă mult pentru soarta ţării, pentru gene-

raţiile care vin. Prin ochii lui inteligenți am descoperit un suflet nobil, o bo-

gată experienţă de viaţă. E un om care are ce ne spune. Rămâne doar să fim 

înţelepţi şi să ascultăm, nu în zadar, în secolele trecute, sfatul bătrânilor ho-

tăra soarta ginții, tribului, a oraşelor-state, a imperiilor. Nimeni nu se împo-

trivea voinţei lor şi siguranţa le era garantată. 

PÂRLEA-CONOVALI, Veronica. Durerea 

basarabeanului Terenti Balaur.//Făclia. – 2011. – 

4 iunie. – pag. 5 

PÂRLEA-CONOVALI, Veronica. Durerea 

basarabeanului Terenti Balaur. [Accesat 

11.06.2011]. Disponibil: 

https://www.pl.md/libview.php?l=ro&idc=75&i

d=2479  

PÂRLEA-CONOVALI, Veronica. Piatra bu-

clucașă și durerea noastră // Curierul Agricol. – 

2011. – nr. 23(264). – 17 iunie. – pag.  

 

 

Pârlea-Conovali Veronica. Durerea care nu se stinge... (I) 

(Mărturiile unui deportat care a cunoscut surghiunul siberian) 

De câteva ori mi s-a spus să nu mai scriu des-

pre deportaţi, căci s-au scris atâtea. De fiecare 

dată mă întristez, dar tac, nu fac comentarii, deşi 

aş putea spune multe... Prefer să continui aceeaşi 

linie, să scriu. Intuitiv, simt că doar câteva pro-

cente dintre cei care au suferit în urma acestui 

coșmar au fost auziți, ascultați. Când descopăr 

încă o familie de deportaţi de la care aflu noi 

https://www.pl.md/libview.php?l=ro&idc=75&id=2479
https://www.pl.md/libview.php?l=ro&idc=75&id=2479
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mărturii ce nu au fost publicate nicăieri, nu pot 

rămâne indiferentă, urmaşii noştri trebuie să le 

ştie pe toate. 

În faţa mea, pe masa de scris, stă întinsă 

harta „Союз Советских Социалисти-

ческих Республик", editată în 1991 la 

Moscova, de către Comitetul de geodezie 

şi cartografie al URSS. Departe de Basara-

bia se află orăşelul Cegdomîn din regiunea 

Habarovsk, unde se extrage cărbune în can-

tități mici. Anume aici a fost deportată fa-

milia Mogorenilor din satul Ruseni, raionul Edineț - Maria Mogoreanu, năs-

cută în 1892, care la momentul deportării avea 57 de ani; Iulia Mogoreanu, 

născută la 6 iulie 1924, care avea pe atunci 25 de ani; fii ei - Iacob, născut în 

1942, Nicolae, născut în 1944 şi Alexandru, născut în 1946. Copiii aveau între 

3-5 ani. Când a fost ridicată, familia îl îngrijea şi pe verișorul Grigorii Mogo-

reanu, de doar 5 anișori. Mama băiatului era arestată de către autorități, iar 

tata rămăsese peste Prut odată cu închiderea hotarelor în 1944. Grigorii Mo-

goreanu a urmat calea deportaților alături de verișorii săi. 

De ce au fost deportaţi aceşti oameni? De ce noile autorități au hotărât să-

i ducă atât de departe de baștină? Toate acestea urma să le aflu de la un des-

cendent al Mogorenilor, pentru că Preşedintele Asociației Culturale „Par-

cova-Nova", dl Ion Bâlba, care mi-a vorbit pentru prima oară despre soarta 

acestei familii, nu putea să-mi răspundă. Aşa m-am pomenit într-o zi de 

toamnă stând la sfat cu dl Nicolae Mogoreanu, profesor universitar, doctor în 

ştiinţe energetice, decan al Facultăţii Energetică al UTM între anii 1989-

2000, ultimul rămas în viaţă dintre cei trimiși în exil. 

Îşi aminteşte că privea săptămâni întregi prin geamurile mici şi opace ale 

vagoanelor, păzite de soldaţi înarmați, la cerul ba înstelat, ba însorit, şi nu 

putea pricepe de ce nu mai coboară odată. De ce bunica şi mama vorbesc în 

şoaptă, de ce opririle sunt atât de rare şi de ce el trebuie să plece de acasă? 

Discuţia noastră a durat aproape 5 ore. Interlocutorul meu îmi istorisi to-

tul, de parcă ar fi fost la sfânta spovedanie. La un moment dat, mi-am zis: 

„Omul deştept, cu intelect bine dezvoltat, prin vița lui deştept rămâne, indi-

ferent de situaţii şi regimuri. Şi acum, peste ani, acele evenimente i-au rămas 

în memorie de parcă toate s-au întâmplat mai ieri". 

Bunicul domnului profesor, Mitea Mogoreanu, era coborâtor dintr-o fa-

milie de răzeși. Marele cărturar şi om de stat, Constantin Stere, în lucrarea sa 

„Documentări şi lămuriri politice", i-a consacrat câteva pagini memorabile. 

Am mers la bibliotecă, unde am mai descoperit şi un articol al regretatului 

jurnalist Ion Stici - „De neamul Mogorenilor", publicat la 6 iulie 1999, când 

se împlineau 50 de ani de la deportările în masă din iulie 1949. 

Marele cărturar Constantin Stere, născut în Ciripcău, judeţul Soroca, 

scrie: 
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„Am făcut cunoştinţă cu Mitea Mogoreanu într-o seară, când, sosind cam 

târziu în Ruseni, i-am cerut găzduire. În cerdac am fost întâmpinat de o fru-

museţe de bărbat, sprinten şi înalt ca bradul, a cărui alură mi-a sugerat între-

barea: „Ai fost în garda imperială?". Luându-şi îndată poziţia, mi-a „raportat" 

soldățește (vădit mașinal, în rusește): „Plutonierul major al escortei personale 

a Majestății Sale Imperiale, țarul Nikolai al II-lea....". 

Intrând în casă, care vădea o oarecare culturalitate, cum şi belşug solid, - 

văzui în camera din faţă, pe perete, portretul regelui Ferdinand şi al reginei 

Măria. 

Într-o cămăruță din spate am zărit însă şi chipul încadrat al țarului Nikolai.  

- Îl păstrați şi pe acesta? 

- De, sărmanul! Atâta vreme viaţa lui a fost în mâinile mele. Dumnezeu 

să-1 ierte, ia îl ţin acolo, să se vadă din Cer că mai este un suflet creștinesc 

care-1 pomenește. Dar pe ai noştri i-am pus aici, la lumină. 

Redau aceste detalii pentru că cititorii să-şi dea seama de fizionomia mo-

rală a omului. Dacă vom adăuga că Mitea Mogoreanu, răzeș de baștină, are 

în proprietate vreo 40 de hectare de pământ, că ţine în arendă alte vreo 40, că 

are nu ştiu câte sute de oi şi de porci, şi zeci de cai şi de vite cornute - consider 

că pentru oricine caracteristica lui socială nu mai lasă nimic de dorit". 

M-au bucurat aceste câteva rânduri şi încă o dată am conștientizat cât de 

important este să scrii. Demult nu mai este nici scriitorul, nici eroul, iar noi 

putem citi despre ei... 

Acest Mitea Mogoreanu a avut 4 feciori - Ion, Alexandru, Vladimir şi 

Nicolae. Cel din urmă a fost deportat în 1940 în Extremul Nord, oraşul 

Nadîm. 

Profesorul Nicolae Mogoreanu este feciorul celui de-al treilea fiu - Vla-

dimir. Iată ce povestește dumnealui despre ziua deportărilor: „Listele au fost 

pregătite din timp. De întocmirea lor se ocupau agenții speciali, care aveau 

misiunea să denunțe. Bunicul meu, Mitea Mogoreanu, era răzeș, gospodar 

cinstit, fruntaș în sat, cu hrisoave în ladă de la Ştefan cel Mare, membru al 

Partidului Liberal. Şi acum în sat se spune - la Pădurea lui Mitea Mogoreanu, 

căci bunelul avea în posesie şi o bună parte din pădure. Deci, în liste ne-au 

inclus pentru că neamul nostru, cu adevărat, era foarte harnic şi gospodăros. 

Către 1949 bunelul nu mai era în viaţă, a murit în 1940, la numai 56 de ani. 

Tata era la închisoare încă din 1947, venise de pe front fără un picior, dar l-

au luat, incriminându-i nişte crime pe care nu le-a comis. Capul familiei era 

bunica, Maria Mogoreanu, iar ordinul de arest a venit pe numele ei". 

Am în mână un document secret, ţinut mai ieri în arhive, sub zeci de la-

căte. Citesc: „Din denunțurile agenților speciali, absolut secret, ИСТ „Гром" 

(probabil, este numele secret al agentului), informaţia a fost primită de către 

Anisimov Derjavin la data de 25/4 - 1949. 

Mogorean Măria Procopie, cetățeanca satului Ruseni, raionul Ocnița, 

RSSM, chiabură, are în gospodărie 38 de hectare de pământ, 200 de oi, 3 vaci 

cu lapte, porcine, folosește munca năimită. Doi feciori au fugit în România, 

unde şi locuiesc, un fecior a fost deportat în 1941. Un alt agent special cu 
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numele secret ИСТ „Долгунов", la rubrica absolut secret, în aceeaşi zi, in-

forma: „Mogoreanu Maria Procopie, până în anul 1940 a avut batoză cu aburi 

(паровая молотилка), 50 de hectare de pământ, avea în arendă moară, multe 

animale. 

În perioada ocupaţiei 1941 -1944, a avut doar pământ şi animale. 

Semnat - căpitan Anisimov este cel care a primit toată informaţia. 

După cum am scris ceva mai înainte, erau deportate două femei şi patru 

copii, toţi de 3-5 anișori. 

Privesc atent la bărbatul din faţa mea şi aştept cu nerăbdare să-şi adune 

gândurile încărcate de dragoste faţă de mama şi bunica, femeile care au re-

zistat greutăților doar pentru ca cei 4 băieți să crească puternici şi deştepţi - 

adevărați bărbaţi din neamul Mogorenilor. 

„Pe data de 5 iulie am tăiat porcul, că a doua zi era ziua de naștere a ma-

mei. Poate că mama şi bunica ştiau deja câte ceva. Bunica a cerut sare de la 

vecini pentru a săra carnea. Cu această came bine sărată, cu făină de popușoi 

şi câteva boarfe, ne-au urcat în maşini. Ne-au ridicat la 6 iulie, iar pe 28-29 

august am ajuns într-o localitate cu 30 de case şi câteva barăci. În acest sătuc 

eram singura familie din Basarabia. Nu ştiam niciun cuvânt în rusă. Ne-au 

dus într-o baracă care semăna cu o sală de sport sau cu un depozit gol. Aici 

au fost cazate mai multe familii. Fiecare avea spațiul său, podeaua era însem-

nată cu cretă, nu aveai voie să treci peste linie, căci intrai pe teritoriul altei 

familii. Dacă treceau 10 cm peste linie, se certau, se băteau. Mai apoi au în-

ceput să facă pereţi din scândură pentru a se separa unii de alţii. La început, 

mama mea a lucrat la spălatul aurului. 

Mai târziu am fost mutați în alt sătuc, cu mai puține case. Mama lucra la 

un depozit mare de cartofi. Aici era ceva mai bine, mama ne lua cu ea, fierbea 

sau cocea cartofi şi ne hrănea, în Cegdomîn ne-au dat o baracă cu pereţi trai-

nici, unde au trăit prizonierii de război sau deținuții politici. Ei munceau la 

construcția drumurilor, la căi ferate şi alte lucrări. Aici intram în iarnă cu un 

poloboc de 200 kg de ciuperci murate, diferite pomușoare cum ar fi merișoa-

rele, din care făceam chiseliță. Ţineam vaci, dar nu le scoteam la păscut, pen-

tru că zona era mlăștinoasă şi ele s-ar fi înecat în smârc. Fiecare din noi aduna 

iarbă, ca vaca să aibă hrană. 

Dacă la început nu prea aveam haine, apoi cu încetul am căpătat câte ceva. 

Ne-au dat la şcoală. Clasa noastră era împărțită în 3 sectoare - I, II şi III şi 

aveam un singur învățător. 

Între timp, a venit la noi şi tata, eliberat din închisoare. El a început a scrie 

scrisori peste scrisori la Moscova". 

 (Va urma) 

PÂRLEA-CONOVÂLI, Veronica. Durerea 

care nu se stinge.// Făclia. – 2013. – 2 noiembrie. 

– pag. 6 
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Pârlea-Conovali Veronica. Durerea care nu se stinge... (II) 

(Mărturiile unui deportat care a cunoscut surghiunul siberian) 

Continuare din nr. precedent 

De câteva ori mi s-a spus să nu mai scriu des-

pre deportaţi, căci s-au scris atâtea... De fiecare 

dată mă întristez, dar tac, nu fac comentarii, deşi 

aş putea spune multe... Prefer să continui aceeaşi 

linie, să scriu. Intuitiv, simt că doar câteva pro-

cente dintre cei care au suferit în urma acestui 

coșmar au fost auziți, ascultați. Când descopăr 

încă o familie de deportaţi de la care aflu mărtu-

rii ce nu au fost publicate nicăieri, nu pot rămâne 

indiferentă, urmaşii noştri trebuie să le ştie pe 

toate. 

Interlocutorul meu profesorul de la UTM, Nicolae Mogoreanu, îmi arată 

un document secret din dosarul personal al lui Vladimir Mogoreanu, expediat 

de către Moscova Ministerului Afacerilor Lăuntrice (aşa scrie) al RSS Mol-

doveneşti, data de 7 septembrie 1955, secţia specială nr. 1, în care scrie: 

„Către Ministerul Afacerilor Interne al URSS s-a adresat cu cerere cetă-

țeanul Mogoreanu Vladimir, participant la Marele Război pentru" Apărarea 

Patriei, rănit în bătălie, invalid de grupa a II-a. 

Mogoreanu roagă să-i fie eliberată familia, în componenţa căreia sunt 

mama, soţia şi copiii din localităţile de tip special. 

Pentru a rezolva această întrebare, rog să fie executată următoarea hotă-

râre: 

1. De studiat dosarul personal la Comisariatul Militar al cetățeanului Mo-

goreanu şi de menţionat dacă cu adevărat a făcut serviciul militar în Armata 

Sovietică şi este invalid de război. 

2. De interogat 2-3 martori care îl cunosc bine pe V. Mogoreanu şi de 

văzut ce gospodărie a avut împreună cu tatăl lui, dacă au folosit munca nă-

imită, au avut alte surse de venit paralel cu cel agricol. 

Îndeplinirea acestui ordin să fie 

încredințată unei persoane cu expe-

rienţă. Dosarul nr. 2071 a 31 fișă; 

semnat - şeful Secţiei speciale nr. 1 

a Ministerului Afacerilor Interne a 

RSS Moldovenească colonelul Ba-

tişcev". 

La 5 octombrie 1955 Sovietul 

Miniștrilor al RSS Moldoveneşti în Hotărârea nr. 426-55 a decis: 

1. Luând în considerație că Mogoreanu Vladimir Dumitru a făcut serviciul 

militar în rândurile Armatei Sovietice, este invalid de război", are la întreți-

nere mama în vârstă şi trei copii minori - de socotit posibilă întoarcerea la 

baștină din localităţile de tip special a Mariei Mogoreanu, născută în 1892, a 
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fiului ei Vladimir, anul nașterii 1924, a nurorii Iulia, născută în 1924 şi a 

copiilor lor minori, fără a le înapoia (retroceda) averea confiscată. 

Semnatarii - locțiitorul președintelui Sovietului Miniștrilor MSSR - N. 

Melikov". 

„Între timp noi continuam a ne duce traiul în acest groaznic exil. Odată cu 

venirea tatei, multe lucruri s-au schimbat. Am agonisit ceva bani şi am cum-

părat o casă cu o cameră şi o tindă. Tata lucra în mină; mama, tot acolo, avea 

grijă de nişte pompe ce aruncau afară apa ce se aduna în mină. Era o muncă 

grea, în apă rece, însă ea nu ştia carte, nu ştia rusește şi au pus-o la cea mai 

dificilă operație. Bunica muncea ca femeie de serviciu la magazin, iar noaptea 

- paznic. Ne-a salvat şi mașina de cusut „Zingher" a mamei, ea se pricepea şi 

cosea pentru noi, şi pentru alţii. 

Nici tatei nu-i era uşor, lucra aşa într-un picior, pentru că alte munci nu 

găseai. 

Fratele Iacob mergea la şcoală, dar nu cunoştea rusa deloc. Ne străduiam 

să-i ajutăm pe părinţi, vara lucram şi noi, curățeam de coajă bârnele care se 

montau în mină ca să ţină podul. Pentru aceasta ni se dădeau ceva bani. La 3 

km de sat mergeam la un râu să prindem peşte, veneam cu căldările pline şi 

câteva zile aveam mâncare din peşte. Peștele îl ţineam în minele părăsite, 

acolo era frig şi se păstra în frigider. Vinerea trebuia să măturăm ograda. Pri-

măvara săpam cei 25 de ari pentru a semăna pământul, a pune cartofi. Nimeni 

nu se eschiva de la obligații. 

În orăşelul Cegdomîn (a cărui denumire înseamnă piatră neagră, adică 

cărbune), 3 sferturi din populaţie erau deportaţi. Noi trăiam gard în gard cu 

directorul minei, peste drum era o familie cu un copil. Capul familiei vâna 

păsări - gâște, rațe - aici erau foarte multe. Tot peste drum locuia o familie de 

evrei cu fântână în ogradă, de la ei luam apă. Iarna, când se fă-cea gheață în 

uluc, pe praguri şi în jurul colacului fântânii, ne dădeau o rublă ca s-o spargem 

gheaţa. 

Apoi tata a construit o casă nouă, din bârne, cu temelie de beton, care era 

cea mai frumoasă în sat. Având un singur picior, tata a ridicat în viaţa lui trei 

case. 

Între timp, a venit din închisoare şi mama verișorului Grigore. Ei au trecut 

cu traiul în altă parte. 

Printre cei deportaţi erau mulţi intelectuali, nemți, evrei ş.a. La şcoală 

aveam profesori puternici. Medicii erau foarte buni. Când m-am întors la Par-

cova, eram cel mai bun la matematică, chimie. Aveam probleme doar cu 

limba maternă, pe care o cunoșteam prost", povestește dl Mogoreanu. 

Ascultând trista narațiune, eu caut să revin la calea spre Siberia, pentru că 

mulţi deportaţi anume la acest lung drum stăruie cel mai mult în relatarea lor. 

Iată ce momente evocă domnul profesor: „În vagoane ne-au urcat la Ocnița, 

lucrurile mai de preț ni le-au luat soldații, pe drum au fost două opriri în cazuri 

de urgență majoră - un vagon s-a aprins, iar altul s-a stricat. Din când în când 

trenul staționa acolo unde era apă pentru a ne spăla şi a spăla rufele - toţi 
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aveam păduchi. Aceste opriri durau câte o zi, femeile scoteau pirostriile şi 

fierbeau mâncare proaspătă din alimentele pe care le aveau la îndemână. 

Când m-am întors din Siberia, eram deja mare, trecusem în clasa a VIII-

a. Clasele a VIII-a - a X-a le-am făcut la Parcova, pentru că la acea vreme în 

comuna Ruseni nu era şcoală medie. La Parcova locuia o soră de-a bunicii, 

care n-a avut copii".  

*     *    * 

Printre actele de pe masă zăresc şi atestatul de absolvire a şcolii din Par-

cova, raionul Edineț. Nicolae Mogoreanu şi-a încheiat studiile cu nota „5", 

doar la română şi geografie a avut „4". 

Am dorit să aflu cât mai multe lucruri despre sistemul de învăţământ de 

cândva. Mă interesa îndeosebi viziunea personală asupra acelor vitregi vre-

muri, asupra destinului intelectualității. „Eu, personal, am început să citesc 

devreme, în Siberia fiecare elev primea 2-3 cărţi pe care trebuia să le vândă. 

Desigur, până găseai un cumpărător, le citeai. Noi eram 4 băieți, aveam în 

total 12 cărţi, televizoare nu erau, de aceea timpul liber îl petreceam cu ochii 

în carte. Dragostea de lectură mi-a intrat în sânge. Am făcut 3 ani de serviciu 

militar şi în unitate ofițerii mă dădeau drept exemplu de bun cititor. Foarte 

mulţi reprezentanți ai elitei intelectuale basarabene pe atunci au plecat în Ro-

mânia, alţii au fost exilați în Siberia. Astăzi, deşi trăim în condiţii mult mai 

bune, situaţia intelectualității din Republica Moldova nu e deloc îmbucură-

toare". 

Povestitorul tace. Îi urmăresc privirea şi simt că amintirile îl mai dor, deşi 

au trecut atâția ani. Ca specialist s-a învrednicit de înalte onoruri, este un sa-

vant respectat, dar suferă şi azi la gândul că ființele dragi au avut atâtea de 

îndurat. „Mama,   spune   profesorul Mogoreanu, avea săraca doar 25 de ani, 

4 copii în grija ei şi o muncă istovitoare. Acum, de-ar mai fi în viaţă, aş da 

orice să-i creez cele mai bune condiţii, să-i compensez acei ani groaznici care 

i-au distrus sănătatea. Însă nu mai poţi schimba nimic. Tata a decedat în 1998, 

avea tuberculoză din închisoare, dar fuma ca să nu adauge kilograme, căci 

într-un picior îi venea greu să meargă. 

Mama s-a stins din viaţă în 2000, doar doi ani a mai trăit fără tata. 

Fratele Iacob, născut în 1942, a absolvit Institutul Politehnic, Facultatea 

de Energetică. A lucrat în sectorul energetic, apoi în GOSPLAN aproape două 

decenii. A ajuns la posturi importante, a fost vice ministru a Economiei în 

anii 1989-1991. Când s-a format structura CSI, cu sediul la Minsk, era repre-

zentantul Moldovei pe toate problemele tinerei republici. Apoi a fost numit 

director al Terminalului Giurgiulești, dacă nu era fratele meu, nu ştiu dacă 

astăzi exista portul. Persistau problemele teritoriale între Republica Moldova 

şi Ucraina. Fratele s-a adresat fostului preşedinte al GOSPLAN-ului, Vladis-

lav Cutîrchin, cu care, de pe vremuri, aveau legături strânse. Împreună, cu 

ajutorul vechilor relaţii, au adus de la Moscova actele, harta delimitării fron-

tierelor între Ucraina şi RSSM, altfel nu ar fi început construcția terminalului 

Giurgiulești. 

Fratele Iacob a decedat în 2007. 
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(Va urma) 

PÂRLEA-CONOVALI Veronica. Durerea 

care nu se stinge... // Făclia. – 2013. – 9 noiem-

brie. – pag. 6 

 

 

Pârlea-Conovali Veronica. Durerea care nu se stinge... (III) 

(Mărturiile unui deportat care a cunoscut surghiunul siberian) 

Continuare din nr. precedent 

De câteva ori mi s-a spus să nu mai scriu des-

pre deportaţi, căci s-au scris atâtea... De flecare 

dată mă întristez, dar tac, nu fac comentarii, deşi 

aş putea spune multe... Prefer să continui aceeaşi 

linie, să scriu. Intuitiv simt că doar câteva pro-

cente dintre cei care au suferit în urma acestui 

coșmar au fost auziți, ascultați Când descopăr 

încă o familie de deportaţi de la care aflu mărtu-

rii ce nu au fost publicate nicăieri, nu pot rămâne 

indiferentă, urmaşii noştri trebuie să le ştie pe 

toate. 

Profesorul Nicolae Mo-

goreanu continuă şirul tris-

tei povestiri cu o voce 

stinsă, sugrumată de 

emoţie: „Alexandru, mezi-

nul, a absolvit Colegiul Fe-

roviar. Mergând în vizită la 

fratele tatei, deportat în 

1940 în Extremul Orient, 

oraşul Nadîm, s-a stabilit 

cu traiul acolo. A ajuns la 

un post important în zona aceea. Era administrator principal al tuturor tipuri-

lor de transport - pe uscat, pe apă, în aer. În 1981,1a serviciu s-a produs un 

accident grav, soldat cu moartea a 6 persoane, printre care şi fratele Alexan-

dru, care avea doar 35 de ani. A urmat drumul lung de la Nadîm spre satul 

natal, unde îşi doarme somnul de veci". 

Abia îmi puteam stăpâni lacrimile, mă întrebam: „Doamne, câtă durere 

poate îndura un suflet de om?! 

Această familie cu rădăcini viguroase pătimește foarte mult, apoi se ri-

dică, îşi demonstrează verticalitatea şi dorinţa de a nu fi rupți de neam şi da-

tina străbună, trece cu destoinicie prin toate greutăţile şi chinurile impuse de 

un regim despotic. Iar azi, după atâția ani, rănile încă mai dor...". 

Profesorul Nicolae Mogoreanu acum înţelege bine că poate ar fi atins şi 

alte înălțimi în cariera sa de cercetător, dar dosarele deportaților îi .puneau 

piedici. În anul 1971 a fost emisă o directivă de a goni din şcolile superioare 



[86] 

 

profesorii care au fost deportaţi. Dumnealui era pe atunci lector superior, în 

1973 a plecat la Moscova să facă doctoratul. În acea perioadă erau persecutate 

cadrele care au fost deportate, feciorii de preoți, evreii cu rude în diasporă. A 

fost nevoit să meargă singur la Secţia de cadre, să scrie o anexă la biografie, 

căci la admitere nu indicase toate datele despre părinţi. Cu mare dragoste îl 

pomenește pe regretatul rector Sergiu Rădăuţanu, care ţinea mult la fraţii Ia-

cob şi Nicolae Mogoreanu, băieți deştepţi şi cu perspective, dar care mereu 

erau opriți în ascensiunea lor de cei cu misiuni speciale din Secţia nr. 1, ser-

vicii secrete. Rectorul îi susținea şi îi apăra cum putea. 

Într-una din zile, Nicolae Mogoreanu nu a mai putut răbda, a mers singur 

la Ministerul de Interne şi a făcut o declarație, povestind totul despre scriso-

rile tatălui adresate Sovietului Suprem din Moscova. I-au arătat dosarul. Ho-

tărârea Consiliului de Miniștri al Moldovei din anul 1955 le permitea întoar-

cerea în sat, dar familia Mogorenilor nu era nici pe departe reabilitată. Tot la 

Ministerul Afacerilor Interne, un locotenent-colonel le-a spus cu voce apăsată 

să scrie pe viitor corect biografia: „Era absolut necesar să expuneți şi Dvs., şi 

copiii Dvs. aceste fapte în biografie. Doar aţi aparţinut unei clase de „exploa-

tatori". Deci, feciorul născut în 1970 trebuie să scrie că taică-său, bunelul, 

străbunica au fost deportaţi". Aceasta nu însemna altceva decât condamnarea 

pe viaţă a mai multor generaţii. 

Mulţi ani la rând, şeful Departamentului de investigații ştiinţifice, Nicolae 

Mogoreanu, nu putea pleca cu vreo misiune peste hotare. Era deseori inclus 

în liste, pregătea toate actele necesare, dar când să plece, se găseau diferite 

motive şi îl scoteau din listă. Frica că într-o bună zi poate fi concediat 1-a 

urmărit până când Republica Moldova s-a declarat independentă. Regretă că 

în acele timpuri unii colegi se ridicau în picioare la ședința comitetului şi îi 

respingeau candidatura pentru a merge la stagii în Germania, Ungaria, Ce-

hoslovacia. Aşa şi nu a ajuns nici în 1978, nici în 1983 în Polonia. La Minis-

terul învăţământului îi spuneau pe șleau: „Cum Dvs., cu aşa biografie, îndrăz-

niți să plecaţi în străinătate?!". Deşi de 8 ani era doctor în ştiinţe energetice, 

avea două cărţi publicate, brevete. Aceste piedici i-au ruinat sănătatea, căci 

muntele e munte şi tot îl macină cataclismele naturii, darămite omul, fiinţă 

atât de mică în această lume mare. 

Dumnezeu însă le-a îndreptat pe toate, a pus capăt nedreptăților. După 

1989, când s-a destrămat URSS, profesorul Nicolae Mogoreanu a fost la sta-

gii în Rusia, Cehoslovacia, Germania, India, Franța, Canada, SUA etc. A ela-

borat un mare număr de lucrări ştiinţifice şi didactice: peste 70 de publicaţii 

în reviste, 9 monografii şi manuale, 3 brevete de invenție, participări la con-

ferinţe şi simpozioane naţionale, internaţionale şi mondiale. 

Este Preşedintele Asociației Consumatorilor de Energie din Moldova, 

membru al Consiliului de Conducere al Confederației Naţionale a Patronate-

lor etc. 

Apele parcă s-au limpezit. Azi profesorul Nicolae Mogoreanu e plin de 

forțe şi se consacră cu dăruire profesiei îmbrățișate în tinereţe. Planuri, per-

spective, activităţi. În ochii lui însă văd o umbră de tristeţe, de durere, pe care 
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o ascunde în tainițele sufletului. Nu e numai durerea dumnealui, e durerea 

mamei şi a întregului neam care a suferit fără motiv, doar pentru că erau oa-

meni gospodari. 

P.S. Profesorul Mogoreanu are un prieten de copilărie la care ţine foarte 

mult. E vorba de Mihail Ignatiuc, deportat şi el în regiunea Baikal, or. Ulan-

Ude. Când se întâlnesc, îşi amintesc prin ce urgii au trecut, având puterea şi 

să mai glumească, cică, care a fost ' mai gospodar, l-au dus mai departe de 

baștină...  

Nicolae Mogoreanu are un fiu, Ghenadie, şi un nepot, Alexandru, care 

sunt lăstarii tineri ai acelor Mogoreni cu hrisoave de la Ştefan cel Mare. Ei 

locuiesc în Canada şi cred că acolo, departe de Basarabia, vor păstra în inimă 

şi cuget, ca o icoană sfântă, istoria neamului. 

PÂRLEA-CONOVALI, Veronica. Durerea 

care nu se stinge... // Făclia. – 2013 – 16 noiem-

brie. – pag. 14 

 

 

Pârlea-Conovali Veronica. Ghidul ce ne luminează calea spre succes. 

Pe data de 12 noiembrie, se împlinesc 16 ani din ziua în care am păşit 

pentru prima dată pragul săptămânalului „Făclia". De atunci vin aici înconti-

nuu. Mă simt în redacţie ca acasă. Sunt așteptată, primită cu drag, iar eu, la 

rândul meu, le răspund cu mare admirație. 

În aceşti ani s-au schimbat multe lucruri în redacţie. O revistă, ca şi un 

om, trece prin greutăţi, zbucium, urcușuri şi coborâșuri. Dar „Făclia" a lumi-

nat mereu, în pofida oricăror dificultăți. Pentru că flacăra ei sacră are misiu-

nea de a încălzi sufletele a mii de cititori. 

În aceşti ani, grație paginilor de informaţie, am învăţat multe. Autorii ma-

terialelor sunt diferiți: unii laudă, alţii critică, dar, în esenţă, toate cele scrise 

sunt lecţii de viaţă şi dezvoltare 

personală şi profesională. 

Oriunde m-aş afla, mă strădu-

iesc să nu pierd nici pentru o clipă 

liantul spiritual ce ne leagă. Dacă 

sunt plecată undeva, revenind, 

neapărat o studiez. Sunt articole 

pe care le citesc de 2-3 ori şi mă 

conving, iar şi iar, cât este de ne-

cesară „Făclia" pe masa fiecărui 

pedagog. 

Fiecare şcoală, liceu, instituţie de învăţământ superior din republică tre-

buie să fie abonate la „Făclia", care ne aduce informaţii proaspete din sfera 

învăţământului — de la proiecte de lecţii, schimburi de opinii, polemici, pană 

la articole despre învățământul de ieri şi de azi. 
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În paginile „Făcliei" pedagogii lasă mesaje istorice generațiilor care vin. 

Toate sunt menite să ne înveţe cum putem dirija mai eficient lecția, şcoala, 

copiii, pentru a educa adevăraţi profesioniști şi patrioţi înflăcărați. 

„Făclia" este prietenul tuturor pedagogilor care vor să evolueze şi să de-

vină specialişti mai buni decât au fost ieri. Nu trebuie să ne supărăm pe arti-

colele care conţin note critice, pentru că anume critica te îndreaptă pe drumul 

cel bun, dacă eşti înţelept. Republica Moldova are nevoie de profesori buni, 

dar nu numai pentru a-i instrui pe alţii, dar şi pentru a se instrui pe sine, pentru 

că un profesor bun învaţă toată viaţa, colaborează, face schimb de idei etc. 

Aş vrea să spun că imaginea săptămânalului „Făclia", sufletul ei, este 

echipa de creație, în frunte cu redactorul-şef Tudor Rusu. Apreciez mult efor-

tul pe care îl depune zi de zi. Pentru apariția fiecărui număr e nevoie de Ta-

lent, Inspiraţie, Chemare. 

Cu prilejul frumosului jubileu, vreau să le urez colaboratorilor acestei pu-

blicaţii încredere în ziua de mâine şi forţă de creație. Sănătate şi prosperitate, 

să rămâneți tot aşa cum v-am cunoscut - primitori, buni, omenoşi, harnici, să 

se înmulțească rândurile cititorilor. Sunteţi o echipă împlinită, pentru că în 

aceşti ani aţi cules roade bogate. „Făclia" este citită nu numai de pedagogi, 

dar şi de oameni de cultură, savanți. 

Vă felicit pentru temele pe care le abordați, pentru laudă şi critică, pentru 

sfaturile indispensabile pe care ni le daţi. Vă doresc inspiraţie, gânduri fru-

moase, idei, proiecte. La mulţi ani! 

Cu drag, Veronica PÂRLEA-CONOVALI, magistru în istorie, scriitoare, 

membru al Uniunii Ziariştilor din România. 

PÂRLEA-CONOVALI, Veronica. Ghidul ce 

ne luminează calea spre succes.//…………. 

 

 

Pârlea-Conovali Veronica. Istoria unei familii. 

Fiecare familie şi casa are istoria sa, ca şi fiecare sat, oraș sau ţara. E vorba 

de o legenda, o balada, o poveste tainică plină de mister sau poate de adevăr. 

Cred ca la temelia familiei Ninei şi a lui Vladimir Bucățel de asemenea stă o 

istorie mai puţin ori mai mult interesantă. S-o fi căsătorit şi ei din dragoste, 

întâlnindu-se undeva pe aici pe străzile Chişinăului. M-aş opri aici cu poves-

titul dacă ar fi fost numai asta de spus. Dar «buba» e alta. Au avut o soartă şi 

o viaţă aparte. Ar trebui s-o iau de la început, ca să mă înțelegeți, dragi cititori, 

mai bine. Deci, prin anii 70 Vladimir Bucățel, bărbat în toată legea, șofer de 

curse lungi, o întâlneşte în capitală pe Nina, care de acum fusese căsătorită şi 

era văduvă cu o fetiță de 8 luni. Aşa-i fu, se vede, soarta că primul soţ al ei, 

Alexei să-şi facă serviciul militar pe un submarin, şi peste doar câteva zile 

după eliberare să-şi găsească moartea într-un bazin cu apă. Fiind un bărbat de 

o bunătate rară, aşa ca toţi cei născuți în anul Dragonului, Vladimir se căsă-

torește cu Nina devenindu-i tătic bun și fetiței Inna. La câtva timp apare pe 

lume şi un fiu pe care îl numesc Eugeniu. 
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Desigur, să mai locuiască la socrii Ninei (adică la părinţii primului soţ) nu 

se putea, cu toate că erau oameni buni. Vladimir începu a căuta o odăiță pen-

tru a-şi aranja familia. Şi iată că norocul sau nenorocul î1 aduce pe strada 

Sfântului Andrei 66, unde cumpără de la evreul Şendel Iosipovici micuța sa 

căsuță, care nu era altceva decât o construcţie adaptată, compusă din două 

odăițe mici, umede şi întunecoase. Această căsuță avea un document cu ho-

tărârea nr. 17/8.2 de la 28.IX.1976 cu dreptul de a fi puși la evidenţă ca loca-

tari ai acestei case, dar fără dreptul de a o înregistra la Biroul inventarierii 

tehnice. Un document de acelaşi fel este oferit de către comitetul executiv 

Frunze. Ceva mai târziu - la 08.08.1980 şi, în care se menţionează faptul că 

luând în considerație criza de spaţiu locativ în oraș şi că în familia respectivă 

sunt doi copii mici, comitetul executiv permite dlui V. Bucățel, până la pri-

mirea apartamentului meritat conform legii, să locuiască în locuința respec-

tivă. Astfel familia Bucățel au trăit în această căsuță 19 ani. Nu i-a mai ajuns 

rândul să primească apartament... 

La 2 septembrie 1994 Nina Bucățel, în vârstă de 40 de ani, moare tragic 

şi destul de tainic într-un spital al capitalei. La numai jumătate de an de la 

moartea soției,  la  1 martie 1995, pleacă din viaţă şi Vladimir, în vârstă de 

43 de ani. La cimitirul de pe Muncești stau trei morminte. Alexei Grăjdean, 

Nina Bucățel şi Vladimir Bucățel... Necăutând la aceea că Nina a fost înmor-

mântată lângă primul său soţ, Vladimir s-a cerut să-şi doarmă somnul de veci 

lângă ea. Aşa că doi copii Irina şi Eugen vin aici de mânuţă la trei părinţi, 

care au trăit o viaţă scurtă şi destul de aspră. Ştiau oare, sărmanii, că li se va 

curma viaţa atât de repede şi vor rămâne copiii în voia soartei? Pecetea sin-

gurătății a lăsat amprenta pe chipurile orfanilor. Irina, care avea doar 19 ani 

când murise părinţii, imediat depuse cerere la pretura sectorului Râșcani pen-

tru a i se permite să instituie tutelă asupra fratelui orfan - Bucățel Eugen. 

Printr-o decizie de la 26.04.95, în conformitate cu Hotărârea Guvernului Re-

publicii Moldova din 16 aprilie 1993 «Cu privire la protecţia copiilor şi fa-

miliilor socialmente vulnerabile», a-i oferi tutorelui Grăjdean Irina o subven-

ție lunară de 36 de lei, pentru îngrijirea fratelui Astfel Irina devine tutela fra-

telui necăutând faptul că singură mai avea nevoie ca cineva s-o îndrumeze. 

Toate parcă se limpezeau, se încălzeau copiii cu mahalaua, că părinţii au fost 

oameni buni şi au lăsat urme adânci în inimile vecinilor. Uşa în faţa lor se 

deschidea tot timpul. 

Dar, de la un timp, cuiva i-a căzut pe plac căsuţa copiilor. Astfel apare 

prima învinuire precum că căsuţa nu este a lor, ci aparţine vecinului de ogradă 

- domnului    P.    Bacalâm. Dumnealui se adresează cu o  plângere către  

pretura sectorului  Râșcani,  cu o pretenție neîntemeiată, cerând ca să fie eva-

cuați copiii din casă. De la instanţa respectivă i s-a răspuns că nu este în com-

petența lor să hotărască asemenea lucru. Astfel e intentat primul proces care 

trebuia să aibă   loc   la   Judecătoria sectorului Râșcani, evident cu prezenţa 

câtorva reprezentanți de la pretura sectorului numit.  Dar nu se ştie din care 

motive, procesul este anulat, ca mai apoi să se desfășoare la Judecătoria sec-

torului  Ciocana din Chişinău, în urma căruia apare    hotărârea:   «În   baza   
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articolului 218.  p.   1,  articolul  219, 222-224, cod de procedură civilă, se 

decide de a înceta   procedura  civilă  pe acţiunile  lui   Bacalâm   P., către   

pretura   sectorului Râșcani   oraşul   Chişinău pentru recunoașterea dreptului 

de proprietate asupra construcției   şi   acțiunea dumnealui   către   Grăjdean 

Irina A. în privința evacuării, deoarece nu sunt în competența instanțelor ju-

decătorești asemenea lucruri. Dosarul nr. 2 1327/95 de la 31 iulie 1995» (ex-

tras din hotărârea în cauză). 

In perioada de un an de zile, copiii s-au adresat la pretura sectorului Râș-

cani pentru a li se permite de a înregistra căsuţa lor la Biroul inventarierii 

tehnice. S-au adresat şi la Primăria oraşului în câteva rânduri. Zadarnic. Nu 

s-au ales cu nici un răspuns. Dar iată, în primăvara aceasta de la Primăria 

municipiului Chişinău, Direcția generală arhitectură şi urbanistică, sectorul 

Râșcani îi este expediat un document în care se spune: «Direcția generală 

arhitectură şi urbanism intervine cu rugămintea de a pregăti actul de dare în 

exploatare a casei de locuit particulară aflata pe strada Sf. Andrei, 66, lit. «V» 

în care locuiește Grăjdean Irina nr. 166 din 15.07. 1996...» Câteva săptămâni 

mai târziu Irina se adresează la secţia Coordonare cu asociațiile de locatari şi 

arhitectură a preturii sectorului Râșcani. dar mare-i fu mirarea când, cu un aer 

de milă, un domn, se vede că bun la suflet, din această secție, îi lămuri precum 

că ca……………….. 

care nu este altceva decât hotărârea raionului Râșcani de la 10 iunie 1996, 

dosarul 2. 1489/96 prin care se anunţa hotărârea judecății de «a-l recunoaște 

pe domnul Bacalâm P. proprietar al casei şi construcției în cauză». Din spu-

sele acestui domn, Irina află, că pretura sectorului Râșcani nu a fost informată 

de această judecată şi că de la instanţa dumnealor nu a fost nimeni prezent în 

sala judecății, precum nu a fost prezentă nici Irina, nefiind invitată. Procesul 

s-a desfăşurat cu uşile închise şi fără prezenţa celor implicați... 

Aceasta e trista poveste care poate avea un final tragic. Irina s-a adresat 

în această perioadă Judecătoriei Supreme, in acest răstimp cineva le-a spart 

geamurile casei. La venirea poliţiei de sector s-a motivat că nu iau amprente 

de pe pietre şi copaci. Astfel viaţa copiilor a devenit insuportabilă. Sunt bru-

talizați, amenințați zilnic. Cine să-i apere? Unde să se ducă alungați din cuibul 

lor?.. 

P.S. Nu mi-e teamă să iau apărarea acestor copii: Şi, dacă aş cunoaşte 

locul unde «doarme» dreptatea, ași trâmbița ori ași merge pe jos pană acolo 

cu gândul la Dumnezeu. Dar, deoarece aici, între noi, legile şi rezolvarea lor 

ne aparțin, adresez aceasta scrisoare oamenilor care apără drepturile cetățeni-

lor ţării... 

PÂRLEA-CONOVALI, Veronica. Istoria 

unei familii. // Patria tânără. - 1996. - Nr. 34. - 

12 octombrie. - pag. 15  
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Pârlea-Conovali Veronica. Îndemn spre neuitare. Pagini din istoria Ba-

sarabiei 1940-1949 

Acum un an, în luna august 2018, am chit 

cartea „Îndemn spre neuitare. Pagini din istoria 

Basarabiei 1940-1949", scrisă de Anastasia Am-

bul-Balmuş. 

Lecturând volumul în timpul cursurilor de vară ale 

Universităţii Populare „Nicolae Iorga" din Vălenii de 

Munte, judeţul Prahova, România, am rămas profund 

impresionată de bagajul informaţional pe care autoa-

rea îl aduce la cunoştinţă cititorilor. 

Vara trecută am recitit cartea şi am decis să îmi 

prezint reflecțiile de lectură, convinsă fiind că este o 

lucrare valoroasă şi merită să o cunoască cât mai multă 

hune. Volumul solid de 272 de pagini a fost editat în 

2016, la editura Dorinţa, Cimişlia - Ploieşti. Un „Cu-

vânt înainte" prezintă domnul profesor, doctor în ştiinţe istorice Constantin 

Manolache din România. Prin prefața sa, dumnealui dă cărţii o notă de lirism 

profund, încât nici nu bănuiești că doar peste câteva pagini te vei confrunta 

cu neverosimile drame umane, durere, lacrimi şi moarte. 

Constantin Manolache descrie cu încântare drumul parcurs de la Ploieşti 

până la Cimişlia. Vede ca pe nişte minuni ale pământului holdele cu mireasmă 

îmbietoare de pâine şi aroma de vin plutind în aer. Atmosfera fascinantă parcă 

te-ar provoca să te scufunzi în lanurile de grâu ca în apele mării. O prezintă 

cu aleasă considerație pe autoarea volumului, despre care scrie: „Anastasia 

Ambul-Balmuş este președinta Asociației Obștești „Societatea istorică „Şte-

fan cel Mare şi Sfânt", personalitate de o distincție aparte, activă şi răzbătă-

toare, cu o structură sufletească puternică şi, în acelaşi timp, de o mare sensi-

bilitate". 

Prefațatorul subliniază faptul că această carte a fost binecuvântată spre 

editare de trei mari personalităţi: preşedintele Societăţii cultural-istorice „Mi-

hai Viteazul" din Ploieşti, inginerul Mircea Cosma, scriitorul-academician 

Nicolae Dabija şi profesorul universitar, directorul Institutului de Istorie So-

cială „Pro Memoria", Anatol Petrencu. Toţi trei adevărați patrioți români, 

promotori tenace ai valorilor naţionale. 

Fără îndoială, cartea „Îndemn spre neuitare..." merită o lectură atentă şi o 

apreciere pe măsură, fiindcă este purtătoare de adevăr şi trebuie să ajungă la 

compatrioții noştri atât de puţin cunoscători de istorie. Este o lucrare în care 

sunt relatate evenimentele dramatice petrecute în Basarabia în timpul ocupa-

țiilor sovietice din anii 1940-1941 şi 1944-1949, cu referire directă la satele 

raionului Cimişlia din sudul Basarabiei. La pagina 19 a cărţii, autoarea 

Anastasia Ambul-Balmuş notează un tulburător omagiu: „Dedic această carte 

consângenilor mei din raionul Cimişlia, circa 10 mii de oameni, care au su-

ferit de pe urma calvarului stalinist-comunist în anii 1940-1949, memoriei 

rudelor mele din familiile lui Miron şi Vasile Blonschi, pierduți fără urmă, şi 
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celor 15 oameni dragi din familia bunelului Efrim Ambul, a unchiului Serghei 

Ambul şi a mătușii Măria Jiricov, victime ale deportărilor". 

Cercetătoarea folosește materiale din arhivă, apelează la relatările marto-

rilor oculari şi la mărturiile pătimiților care mai sunt în viaţă. Scopul acestei 

lucrări a fost de a aduce în atenţie soarta cruntă a oamenilor din satul de baș-

tină Hîrtop, precum şi din alte sate ale raionului Cimişlia, care au suferit în 

perioada terorii comuniste. 

Am citit cartea „Îndemn spre neuitare..." cu răsuflarea întretăiată. Limba-

jul nu este deloc complicat, însă este aproape imposibil să citeşti mai mult de 

10 pagini pe zi în fiecare rând răsună jalea şi tânguirea celor rupți cu forța de 

la vatră şi duşi în Siberia, în stepele Kazahstanului şi în alte regiuni pustiite 

ale fostei Uniuni Sovietice. Au fost mânaţi la muncă silnică sau omorâţi 

mişeleşte în lagăre, fără judecată, fără vină şi fără drept la apărare. În aceste 

pagini se face auzit ecoul plânsetelor de copii orfani, râmași fără mamă şi 

tată, căinarea familiilor dezbinate. Plâng florile, iarba, copacii, păru de la 

porţile străbune. Plânge pământul, plâng casele şi fântânile dărâmate, dar ne-

uitate. 

Pe alocuri am fost profund mişcată de lirismul şi sensibilitatea autoarei, 

alteori m-a frapat curajul verticalitatea şi faţa lăuntrică de care dă dovadă. 

Ghidându-se neabătut de adevărul istoric, autoarea a avut posibilitatea să dis-

cute personal cu martori ai evenimentelor din anii 1940-1949, le-a simţit du-

rerea de parcă ar fi atins rana încă sângerândă a jertfelor calvarului comunist 

Ea vine către cititori cu rugămintea de a citi, de a cunoaşte, de a conștientiza 

gravitatea faptelor. Doar istoria se poate repeta: ieri tiranii au fost unii, mâine 

pot fi alţii. 

Cartea este o oglindă a durerii, a disperării şi a morţii. Autoarea ne în-

deamnă să nu fim nepăsători faţă de cei care au avut de suferit, cei care şi azi 

din morminte cer, tăcut, îndurare şi neuitare. 

Graţie harnicei cercetătoare, care a adunat cu acribie şi responsabilitate 

informațiile, nici o familie din raionul Cimişlia, nici un sat nu au rămas uitate. 

Pentru fiecare familie care a pătimit, Anastasia Ambul-Balmuş a găsit cuvin-

tele potrivite de consolare, mângâiere, susţinere şi îndrumare. A căutat să-i 

înalţe din suferinţe, aşa de parcă tot raionul Cimişlia îi sunt fraţi, surori, pă-

rinţi şi rude. 

Ca cititor, m-au cutremurat dramele familiilor din satele Ialpugeni, Batir, 

Hîrtop, Ciucur-Mingir, Mihailovca, Selemet, Sagaidac etc. Din paginile cărţii 

am aflat şi despre soarta unor membri ai familiei autoarei: Ecaterina Ambul, 

Miron şi Vasile Blonschi, Larisa Ambul, Grigore Ambul, precum şi din fa-

milia tatălui socru Timofei Balmuş. Destine crunte care trebuie neapărat să 

fie cunoscute de noile generaţii. 

O atenţie aparte autoarea acordă şi nemților din satele Marienfeld, Blu-

mental şi Ecaterinovca. Ea menţionează că, între anii 1812-1842, în Basara-

bia au fost înființate 24 de colonii nemțești. Țarismul a creat condiţii favora-

bile cetățenilor străini veniţi în Basarabia din Germania, Bulgaria, Elveția, 

Polonia etc. Din descrieri înțelegi că în satele nemțești din sudul Basarabiei 
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erau gospodării de invidiat. Nemţii erau uniţi, organizați, capabili să facă lu-

cruri mari, construcții durabile, de toată frumusețea. 

Evacuarea nemților din Basarabia a avut loc între 15 septembrie şi 15 no-

iembrie 1940. Circa 100 de mii de nemţi au fost obligați să lase autorităţilor 

sovietice tot ce făuriseră timp de câteva generaţii prin munca lor. 

Anastasia Ambul-Balmuş nu lasă în umbră nici familiile de evrei care pe 

atunci locuiau în număr mare în oraşele provinciei şi, desigur, şi în Cimişlia. 

Centrul oraşului era împânzit de dughenele lor, înghesuite una lângă alta. Pe 

de o parte, ei erau persecutați de NKVD pentru spiritul întreprinzător, iar pe 

de alta - pentru implicarea în viaţa publică încă înainte de 1940. În cele din 

urmă, proprietățile lor au fost confiscate. 

Acest gest de respect faţă de conlocutorii basarabenilor pe care 1-a făcut 

Anastasia Ambul-Balmuş ar trebui, poate, preluat ca un bun exemplu şi de 

alte naționalități care au locuit alături de basarabeni. Atunci când îşi scriu 

istoria, să le acorde atenţie şi băștinașilor, să nu ignore aceste pagini de istorie 

comună. 

Cercetătoarea Anastasia Ambul-Balmuş descrie cu lux de amănunte cine 

arau cei incluşi în listele deportaților, câtă avere aveau la momentul deportă-

rii, cum aveau loc arestările, cine făcea denunțurile, în ce condiţii „duşmanii 

poporului" erau condamnați la moarte, care era soarta copiilor râmași fără 

părinţi şi cât de greu era drumul deportărilor până în Siberia sau Kazahstan. 

Autoarea face o legătură directă între soarta oamenilor, a proprietății per-

sonale şi a celei naţionale. Se subliniază că sufereau oamenii, dar şi patrimo-

niul imobil Tot ce putea fi transportat bolșevicii duceau în Rusia, iar restul 

distrugeau fără milă, aruncau în aer clădiri şi alte bunuri. 

Este semnificativ faptul că aproape toţi cei condamnați la deportare sau la 

moarte erau profesori, ingineri, preoți, primari şi țărani buni gospodari. Se 

lovea intenționat în inima intelectualității cu scopul de a distruge valorile unui 

popor, de a lichida oamenii cu verticalitate şi cunoscători ai istoriei. 

O altă mare dramă a basarabenilor aşezaţi cu traiul între Prut şi Nistru a 

constituit-o foametea organizată din anii 1946-1947. De-a dreptul înfioră-

toare sunt poveştile de viaţă ale familiilor Antoci, Scorțescu, Butucel, Curcă, 

Goncear, Ciornîi ş. a. 

Încă un subiect de profunzime ce se regăsește în această carte îl reprezintă 

istoria lăcașelor de cult. Ridicate secolele trecute, în zilele de sărbătoare şi 

duminică, bisericile primeau creștinii dornici să găsească aici un refugiu, un 

sfat sau, pur şi simplu, o clipă de linişte sufletească. Fiecare om pornea pe 

drumul vieţii prin creștinare, la biserică primea împărtășania, se cununa şi tot 

aici era petrecut pe ultimul drum. 

Persecuțiile împotriva bisericilor şi credincioșilor au pornit în anul 1944, 

tot atunci a început şi prigoana preoților. În carte e relatată soarta groaznică 

a parohului bisericii din Cimişlia - Haralampie Sambulschi, arestat în iulie 

1941 şi exterminat în închisoarea din oraşul rusesc Penza în 1942. Au urmat 

Ştefan Cecati, Profirie Gondiu, Nicodim Onu, Elpidifor Zaviţchi ş.a. 
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Au fost închise mănăstirile Căpriana, Suruceni, Zloţi, Hârjauca, bisericile 

din satele raionului Cimişlia: Sagaidac, Basarabeasca, Bogdanovca, Abaclia 

etc 

O altă formă de distrugere a populaţiei aşezată cu traiul între Prut şi Nistru 

a fost folosirea ca forţă de muncă ieftină pentru șantierele de construcții, în-

treprinderile industriale şi minele de cărbuni Oamenii erau supuși unor munci 

extenuante în industria lemnului, cimentului, petrolului etc. Între anii 1948-

1960, pe „marile șantiere comuniste" au fost trimise de pe meleagurile noas-

tre 196 de mii de persoane. La minele din Donbass şi pe șantierele din Siberia 

condiţiile de muncă erau inumane, se folosea pe larg munca tinerilor, iar cine 

nu se supunea era pedepsit crunt prin bătăi intimidări de orice gen, ajungându-

se până la exterminare. Metodele staliniste erau draconice, nemiloase şi anti-

umane. E o pagină neagră în istoria neamului De aceea consider cu atât mai 

important efortul de cunoaștere a acelor evenimente de către fiecare cititor 

care se va apleca asupra acestei valoroase cărţi. 

În încheiere, mă adresez cu profund respect autoarei: „Stimată doamnă 

Anastasia Ambul-Balmuş! Vă spun cu toată sinceritatea că aţi scris o carte 

demnă de a se afla pe rafturile bibliotecilor din lumea întreagă. Vă adresez 

cordiale felicitări şi mărturisesc că voi aştepta următoarea apariție editorială 

semnată de Dumneavoastră cu nerăbdarea unui cititor avid de noutăţi" 

PÂRLEA-CONOVALI, Veronica. „Îndemn 

spre neuitare. Pagini din istoria Basarabiei 1940-

1949": Reflecții asupra cărții//Gazeta de Sud. – 

2019. – nr. 36(1182). – 11 octombrie. – pag. 5 

 

 

Pârlea-Conovali Veronica. Întâlnire de suflet la Liceul Teoretic Costu-

leni 

Icoana copilăriei e cea mai luminoasă. Sfinte 

sunt amintirile despre casa părintească, despre 

satul natal, despre şcoală şi colegii de clasă. Cu 

câtă râvnă adunam noi odinioară folclor de la bă-

trâni pentru a pregăti ungheraşul „Luceafărul". 

Cu câte emoţii aşteptam să-mi vină rândul pentru 

a recita poezia pe scena Casei de cultură. Cât de 

exaltată eram știind că la căminul cultural vin 

oaspeţi de la Chişinău! Toate aceste amintiri le 

datorez sătenilor şi profesorilor. A fost, este şi va 

fi un mare păcat să laşi copiii satului fără atenţie. 

Halal de acei directori de şcoală sau primari ne-

păsători care, ajunşi în fotolii, sunt interesați 

doar de propriul beneficiu. Ferice de cei care au 

grijă oamenii pentru al căror bine sunt responsa-

bili, de cei ce pun preț pe carte, pe înălțarea spi-

rituală. 
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Recent, în Liceul Teoretic Costuleni, Ungheni, direcția instituţiei în frunte 

cu Silvia Cornileac, ajutată de bibliotecara Galina Moraru şi primarul Sorin 

Gurău au organizat o întâlnire cu jurnalistul şi scriitorul băștinaș, Andrei Vi-

ziru, însoţit de poetul Iulian Filip şi subsemnata. Sala de festivități era arhi-

plină. Elevele Ana-Maria Solomon şi Măria Cibotaru din clasa a VIII-a au 

vorbit despre cele două cărţi editate de Andrei Viziru şi publicate în anii 2002 

şi 2004 - „Autografe pe cer şi suflet" şi „Cei şapte ani de acasă sau cele şapte 

miracole ale copilăriei", în prefaţă, marele Grigore Vieru menționa: „Am as-

cultat cu interes de-a lungul anilor la radio multe din dialogurile publicistului 

Andrei Viziru cu diverse personalităţi de pe ambele maluri ale Prutului. Pri-

ceperea de a-şi alege partenerul de conversație, întrebările incitante, nebanale 

şi ne întortocheate, formularea lor într-o frumoasă limbă română, cât şi, bi-

neînțeles, răspunsurile celor intervievați, te captivează, îţi înnoiesc sufletul, 

îţi înalţă clipa şi te fac să crezi că Basarabia n-a murit. Cartea lui Andrei Vi-

ziru „Autografe pe cer şi suflet" este un dar de suflet. Să-i mulțumim pentru 

ea". 

În acest an, Andrei Viziru împlinește 30 de ani de când muncește la Com-

pania de Stat „Teleradio Moldova". 

Este pasionat de arta fotografică, a avut expoziţii importante în ţară şi 

peste hotare. în 2012, la Universitatea Populară „Nicolae Iorga" de la Vălenii 

de Munte a prezentat o expoziție de fotografii închinată vieţii şi activităţii 

regretatului Grigore Vieru. La 17 octombrie, cu prilejul aniversării a 55-a, a 

inaugurat la Biblioteca Naţională o expoziție cu imagini pitorești din spaţiul 

de la Nistru până la Tisa. Expoziția a fost deschisă două luni de zile. 

De mulţi ani, scriitorul publicist Andrei Viziru studiază cu migală istoria 

satului natal. Adună informaţii la Arhiva Naţională a Republicii Moldova, în 

arhivele din România, de la bătrânii satului. A strâns o colecție impunătoare 

de fotografii de epocă. Monografia va cuprinde aproape 600 de pagini. 
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Elevii de la Liceul din Costuleni ne-au întâmpinat cu un recital de cântece 

şi poezii. Ne-a emoționat prestația Ansamblului folcloric „Frunzișoară, lozi-

oară", condus de Iurie Vizir. Am rămas frapată de liniştea din sală, de 

ochişorii luminați de bucurie a picilor din clasele primare. 

M-am bucurat că elevii cunosc cântecele patriotice ale duetului Doina şi 

Ion Aldea-Teodorovici. De asemenea, copiii au recitat cu ardoare versuri din 

creația lui Iulian Filip. În mod special, ne-a impresionat talentul oratoric al 

Nicoletei Obor. 

Toţi invitații au făcut şcolii şi bibliotecii câte o donaţie de carte. Iulian 

Filip şi Vlad Crețu au oferit 1500 de exemplare, în valoare de 22 mii de lei. 

Pornindu-te la drum, niciodată nu ştii cu cine te vei întâlni. M-am convins 

de aceasta şi la Costuleni. În discuţia cu sătenii Iulian Filip a spus la un mo-

ment dat că se află pentru prima dată la Costuleni. Dar cineva din sală i-a 

replicat: „Eu pot să vă demonstrez că nu aveţi dreptate". Vasile Sîrbu, un 

băștinaș venit aici din anii tinereții, se ridică în picioare, ţinând în mâini o 

carte veche a lui Iulian Filip. Pe coperta cărţii am văzut autografele autorului, 

a lui Vasile Romanciuc, dar şi a Valentinei Cojocaru şi semnăturile altor 20 

de poeţi şi cântăreți care, în 1982, au venit cu un concert la Casa de Cultură 

din Costuleni. „O păstrez ca pe-o icoană sfântă, ca lumina ochilor, ca pe un 

izvor de sănătate ce-mi bucură sufletul", a spus Vasile Sîrbu. 

Mai târziu, el avea să-mi povestească despre anii când a învăţat la Şcoala 

de Arte de la Soroca, fiind într-o grupă cu unchiul meu, actorul Gheorghe 

Pârlea. 

Îmi ziceam atunci în gând: „...Iată de ce oamenii trebuie să se întâlnească 

- pentru a ţine vii amintirile, pentru a nu uita unii de alţii". 

Poetul Iulian Filip a avut mari emoţii: cartea a fost fotografiată şi, cu si-

guranţă, va avea istoria ei în monografia satului Costuleni scrisă de Andrei 

Viziru. 

Direcția şcolii a organizat şi o expoziție de fotografii dăruite şcolii de An-

drei Viziru cu diferite ocazii. 

Admir conducerea acelor sate care au făcut reparație în casele de cultură 

şi adună tineretul la o vorbă bună. Îi îndemn pe cei care au distrus căminele 

culturale să deschidă altele, cât de mici, ca tinerii care nu au plecat în lume 

să găsească căldură la vatră. 

Şi din nou m-au copleșit aducerile-aminte. Parcă văd clubul din satul meu. 

Pe vremuri fusese grajdul lui moş Zavastin Carauş, deportat în Siberia în 

1947. Doamne, câtă lume venea în „grajdul" moşului! Câte concerte, filme şi 

manifestări festive am văzut acolo! Aici veneau cu concerte Nicolae Sulac, 

Nicolae Glib, Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, Gheorghe Urschi, teatrele 

„Luceafărul" şi „M. Eminescu" de la Chişinău, „V. Alecsandri" de la Bălţi 

circul de la Leningrad şi Chişinău. Astăzi, pe acest loc pasc gâștele şi anima-

lele satului. 

Au trecut anii, iar eu tot mă întreb: oare când a mai fost cineva de la ca-

pitală pe la satul meu? Mă adresez şcolilor de la sate: „Colaborați cu noi, 

invitați-ne - vom veni cu mare drag. Nu uitați că academicienii, profesorii, 
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pictorii, scriitorii şi alţi oameni de cultură au pornit de la sat - despre sat au 

scris, satul l-au cântat, satul l-au imortalizat pe pânză. 

Să ne susţinem unul pe altul dacă dorim să prosperăm, să fim un popor 

mândru de avuţia noastră spirituală. 

PÂRLEA-CONOVALI, Veronica. Întâlnire 

de suflet la Liceul Teoretic Costuleni // Făclia. – 

2013. – 16 martie. – pag. 10 

 

 

Pârlea-Conovali Veronica. La Vălenii de Munte - Cultură, Educaţie şi 

Identitate 

Am mers la Vălenii de Munte pentru a patra oară. Anul acesta a avut loc 

ediţia-103 a Universităţii Populare „N. Iorga". De 103 ani aici se reunesc ro-

mânii de pretutindeni pentru a învăţa istoria adevărată. Pe vremuri, cursurile 

se desfășurau sub conducerea nemijlocită a marelui cărturar și savant. După 

dispariția lui din viată în noiembrie 1940, de mai multe decenii, la Vălenii de 

Munte se adună discipolii lui, care la rândul lor, caută mesageri tot atât de 

serioși pentru a duce mai departe această nobilă cauză. 

Comoara lăsată de N. Iorga este unică, nu mai există un alt istoric care ar 

fi scris atât de mult. În fiecare an descoperim rânduri, pasaje, pagini întregi 

necitite din impresionanta-i operă. N. Iorga a căutat să le demonstreze tuturor 

că românii sunt un popor vechi, cu istorie, origine şi tradiţie. Luptător aprig, 

el şi după moarte, prin fiecare rând, caută să ne trezească sufletele amorțite. 

Prima zi a cursurilor coincide cu una din cele mai mări sărbători creștine 

- Sfânta Marie Mare. De dimineaţă, lume multă, copii şi maturi îmbrăcaţi în 

haine de sărbătoare, defilează pe strada centrală. E o paradă a portului popu-

lar. Actualul primar, Mircea Niţu, bun gospodar şi adevărat patriot, ţine si-

tuaţia sub control. Bat clopotele în lăcașele sfinte - credincioșii se grăbesc la 

serviciul divin. 

În faţa căminului cultural, grupuri de copii veniţi din comunele învecinate 

prezintă un spectacol folcloric. Alături e monumentul lui Nicolae Iorga, scăl-

dat într-un potop de flori. 

Localnicii, de la mic la 

mare, împreună cu primarul 

Mircea Niţu, an de an, caută să 

îmbunătățească aspectul urbei. 

Gardurile îngrijite, straturile de 

flori, străzile asfaltate şi ilumi-

nate noaptea, terenurile de 

joacă pentru copii frumos ame-

najate, copaci proaspăt sădiţi - 

toate parcă te cheamă să revii în acest oraș. 

*    *    * 

În faţa căminului cultural s-au adunat câteva sute de cursanţi veniţi din 

Basarabia, Bucovina de Nord, Maramureșul istoric, Valea Timocului, Serbia, 
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Banatul Sârbesc etc. Ei îşi strâng mâinile, se îmbrățișează, unii plâng - lacri-

mile lor sunt sincere.   

Şi iată-ne pe toţi in picioare, cu inimile zvâcnind în piept, ascultăm imnul 

„Deşteaptă-te, române!". Primarul Mircea Niţu vine cu un mesaj de salut. Fi-

ecare cuvânt rostit îţi marchează fiinţa. Edilul subliniază că, în fiecare an, în 

pofida problemelor economice, se străduiește să ne adune la Vălenii de 

Munte. 

Mircea Cozma, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, nu-şi ascunde 

dragostea pentru cei veniţi din Basarabia. Tot atât de deschis el şi-o exprimă 

şi în vizitele sale la Chişinău. 

Constantin Stere, directorul executiv al Direcţiei Judeţene pentru Cultură, 

Culte şi Patrimoniu Naţional Prahova, monitorizează atent situaţia. 

În fiecare an, grație atenției dumnealui, programul manifestărilor este res-

pectat riguros. 

*   *    * 

Tema cursurilor din acest an a fost „Cultură, educaţie, identitate". Împre-

ună cu academicienii Mircea Malița, Eugen Simion, Andrei Eşanu, Mihai 

Cimpoi, Răzvan Teodorescu, Dan Berindei şi doctorii în ştiinţe Ion Bulei, 

Valeriu Rîpeanu, Ecaterina Andronescu, Andrei Marga, Petre Ţurlea, Gheor-

ghe Buzatu, Dumitru Mazilu, Ioan Scurtu ş.a., am pus în discuţie situaţia în-

văţământului din întreaga ţară. 

În ultimul timp, şi în România, şi în Republica Moldova s-au închis şi se 

vor mai închide un număr mare de şcoli. Ce se întâmplă? Vom ajunge să fim 

lipsiți de cultură şi educaţie spirituală? În ce se vor transforma satele noastre 

fără şcoli şi cămine culturale? Marele N. Iorga spunea că un popor nu este 

bogat prin pământurile pe care le are, ci prin cărturarii săi. De ce noi azi nu 

mai ascultăm învățămintele înaintașilor? De ce rămânem surzi la chemarea 

înțeleptului cărturar? 

*   *    * 

În cadrul programului s-au produs mai multe lansări de carte, vernisaje de 

pictură şi gravură, recitaluri de poezie, de muzică instrumentală şi corală. 

Lansări de carte au avut Valeriu Matei, Andrei Eşanu şi Claudia Matei, Ion 

Bocioacă. Valeriu Rusu, Teodor Roșculeț, Amalia Dragomir ş.a. Lucrări de 

pictură şi gravură au expus Iurie Matei, Vasile Anghelache, Valentin Popa, 

Toni Avram - toţi găzduiți de Iulia Mărgăritescu. directoarea căminului cul-

tural, o doamnă de o larghețe sufletească deosebită şi o inteligenţă rară. 

În fiecare an, doctorul Constantin Găucan oferă tuturor cursanților un pro-

gram special în locuința sa de la Vălenii de Munte, situată într-o zonă pito-

rească, de unde se văd crestele munţilor, pădurile seculare şi malul drept al 

râului Teleajen. Biblioteca bogată a dumnealui este pusă la dispoziţia cerce-

tătorilor invitați. 

Profesorul Constantin Manolache are grijă să ne înmâneze an de an pa-

chete de cărţi, ca să le studiem şi să transmitem tuturor învățătura cuprinsă în 

aceste pagini. 

*     *    * 
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Ţin să mulțumesc conducerii universității populare „Nicolae Iorga" pen-

tru tot ceea ce face pentru noi, basarabenii şi romanii de pretutindeni. Rămâ-

nem optimişti: cât timp mai trăiesc urmaşii lui cauza lui Nicolae Iorga e vie! 

PÂRLEA-CONOVALI, Veronica. La Văle-

nii de Munte - Cultură, Educaţie şi Identitate // 

Făclia. – 2011. – 10 septembrie. – pag. 10 

 

 

Pârlea-Conovali Veronica. La Vălenii de Munte se face istoria 

Sâmbătă, 13 august, m-am întâlnit cu colegii mei din Chişinău la Liceul 

„Gheorghe Asachi" din capitala Republicii Moldova de unde urma să ne por-

nim spre Vălenii de Munte, România. Din primele priviri am simţit entuzias-

mul tuturor. Parcă mânați de vânt şi înaripați de dorul cântecului românesc, 

ne-am urcat în autocar. „La Văleni, la Văleni", fiecare murmura aşa de parcă 

eram un cor care interpreta un vechi cântec românesc al Vălenilor de Munte. 

Pe parcursul călătoriei, ne împărtășeam cu sufletul la gură sentimentele ce ne 

leagă de acest colţ de rai. Nici nu am apucat să ne dăm seama când deja into-

nam imnul acestei urbe despre Vălenii de Munte şi Universitatea „Nicolae 

Iorga". 

O SINGURĂ MAMĂ — ROMÂNIA 

Prin geam vedeam bogățiile toamnei. Ajunşi aproape de Buzău, am avut 

impresia că mă apropii de Cahul - landșaftul natural semănând întocmai cu 

cel din sudul Basarabiei, ca un frate geamăn. Cineva s-a exprimat: „Cum să 

nu confunzi lucrurile, dacă ambele oraşe aparțin unei singure mame, pe care 

o cheamă România". 

Când au apărut crestele munţilor, din 

nou am strigat: „Se văd Vălenii, în câ-

teva clipe ajungem la Universitatea „Ni-

colae Iorga". Fraţilor, a zis academicia-

nul Andrei Eşanu, eu nu văd, dar simt su-

fletele voastre care triumfă dornice de a 

se arunca în braţele calde ale părinţilor 

după o despărţire lungă de pribegie". 

Număram fiecare căsuță întâlnită în 

cale, priveam toate tarabele ce vindeau bogățiile naturii. Dorul, speranţa, aș-

teptarea unei noi întâlniri ne înălțase spiritele, încât semănăm cu nişte copii 

care-1 aşteaptă pe Moş Crăciun. 

Aerul de la Vălenii de Munte e altul, Nicolae Iorga, de sus, ne susţine şi 

se întâmplă ceva ce nici pana nu poate reda. 

STARTUL CURSURILOR DE VARĂ 
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Am fost cazaţi la hotelul 

„Ciucaş". A doua zi, cu paşi 

grăbiţi, purtând haine de sărbă-

toare, am mers la Centrul Cul-

tural, unde de 103 ani se adună 

românii de pretutindeni. Ne sa-

lutăm cu bucovinenii, care au 

aceeaşi soartă vitregă ca şi noi, 

basarabenii. Îi văd şi pe româ-

nii din Serbia, şi pe cei din Va-

lea Timocului, ne strângem 

mâinile, unii lăcrimează... Şi iată clipa mult așteptată, când, cu inimile zvâc-

nind de emoţii, în picioare, aducem onor Imnului „Deşteaptă-te, române". 

Numai cei dezrădăcinați de pe ogorul patriei şi fără simțul de neam pot ră-

mâne indiferenți la auzul acestei chemări. 

Primarul Vălenilor de Munte, Mircea Niţu, ne salută, spunând: „Prin tra-

diţie, îmi revine, în calitate de primar, privilegiul şi onoarea de a vă ura, în 

numele locuitorilor şi Consiliului local al oraşului Vălenii de Munte, un căl-

duros salut de „Bun venit!" la o nouă ediție a cursurilor Universităţii de Vară 

„Nicolae Iorga"... Conform tradiției, am fost salutați de domnul Mircea 

Cosma, Preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, pe care în nenumărate 

rânduri l-am menţionat ca pe un orator extraordinar, erudit, cu rădăcini care 

pot ţine piept celor mai puternice vânturi. Domnia Sa urmărește cu o atenţie 

deosebită dinamica situaţiei din Basarabia. Aceasta am observat-o şi în tim-

pul vizitelor sale la Chişinău. Domnul Cosma spune tare şi răspicat că Basa-

rabia îl doare şi a venit timpul schimbării cardinale a situaţiei create de anul 

1812. 

Constantin Stere, Directorul executiv al Direcţiei Judeţene pentru Cultură 

şi Patrimoniul Naţional Prahova, asemenea unui vultur, monitorizează si-

tuaţia, urmărește fiecare discurs, intervine cu diverse comentarii şi, în acelaşi 

timp, te învaţă şi te susţine. Simt acest lucru, an de an, fraţii adunaţi de pre-

tutindeni. Ca nimeni altul. Dumnealui are o cauză, un devotament, o demni-

tate şi dăruire de sine de invidiat. 

BOGĂŢIA UNUI POPOR SE TINE PE CĂRTURARII SĂI 

Anul acesta tema cursurilor a fost: „Cultură, educaţie şi identitate". Nu în 

zadar Nicolae Iorga ă susţinut şi a contribuit la deschiderea unui mare număr 

de instituţii de învăţământ, cămine culturale în spațiul românesc. El afirma că 

doar un popor cărturar poate rezista la toate greutăţile. Bogăţia unui popor se 

ţine pe cărturarii săi. O viaţă asigurată şi un popor fericit depind de conducă-

torii pe care îi are acest popor şi ce ne facem dacă nu avem cărturari? Or, noi 

toţi venim din popor. 

Acum, în România şi în Republica Moldova, sub diferite pretexte, se în-

chid un număr mare de şcoli. Satele noastre uitate, fără şcoli şi cămine cultu-

rale, se vor transforma în aziluri de bătrâni şi copii fără părinţii plecaţi peste 

hotare la muncă. Care forţă dirijează acest program monstruos, cine vrea să 
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ne vadă slabi, neputincioși şi goi? Această întrebare am discutat-o cu acade-

micienii Eugen Simion, Mircea Malița, Andrei Eşanu, Mihai Cimpoi, Dan 

Berindei, cu profesorii universitari Gheorghe Buzatu, Petre Ţurlea, Constan-

tin Buşe, Dumitru Mazilu, Ioan Scurtu, Constantin Hlihor, Ioan Lăcătuşu şi 

cu mulţi alţii. 

Au fost organizate mai multe mese rotunde, expoziţii, prezentări de carte, 

vernisaje de pictură şi gravură, serate şi recitaluri de poezie, de muzică corală 

şi instrumentală. Au inaugurat şi moderat aceste minunate întâlniri de suflet 

Valeriu Matei, Andrei Eşanu, Claudia Matei, Petre Ţurlea, Ion Bocioacă şi 

alţii. Cu expoziţii de pictură şi gravură au venit Iurie Matei, Vasile Anghela-

che, Valentin Popa şi Toni Avram, susţinute de directoarea Căminului cultu-

ral, Iulia Mărgăritescu, al cărei suflet mare ne-a încălzit pe parcursul acestor 

cursuri.  

Timp de aproape O săptămână am discutat problemele actuale ale româ-

nilor de pretutindeni. Misiunea celor veniţi e să transmitem în localităţile de 

unde am venit mesajul acestor lecţii. Să nu permitem închiderea şcolilor sub 

niciun pretext, să aruncăm întunericul cât mai departe de noi, deoarece nu e 

nimic mai groaznic ca întunecimea minții. 

O ADRESARE CĂTRE GAZDE 

Dragi fraţi şi surori de la Vălenii de Munte, vă iubim mult. Durerea noas-

tră e mare, situaţia ne este precară şi iată de ce sufletul nostru a fost răvășit 

atunci când, într-o ședință, primarul Mircea Niţu ne-a întâmpinat cu cântecul 

„Noi suntem români", interpretat de maestrul Nicolae Iancu Furdui. Când a 

urmat melodia „Cântă cucul, bate-1 vina, de răsună Bucovina", fraţii de la 

Cernăuți plângeau. Lacrimile lor fiind sincere, miau cutremurat adânc sufle-

tul, în acel moment înălțător, neam simţit aproape de Dumnezeu. Ne-am adus 

aminte de cuvântarea marelui Kogălniceanu, rostită în Parlamentul României 

la 9/21 mai 1877, când s-a declarat independența României. O cuvântare de 

o valoare inegalabilă şi cred că ar fi de un bun augur ca toată suflarea româ-

nească s-o cunoască pe dinafară. 

O MARE ÎNCĂRCĂTURĂ SPIRITUALĂ 

În ultima zi, în acelaşi mod solemn, după înmânarea diplomelor şi inter-

pretarea imnului „Deşteaptă-te, române", ne-am spus la revedere, asumându-

ne obligaţia de a transmite cele învăţate oamenilor dornici de a le auzi. 

Ne-am întors pe la casele noastre cu o mare încărcătură spirituală. Profe-

sorul, dr. în istorie, Constantin Manolache, a avut grijă să nu venim cu mâi-

nile goale. Dumnealui ne-a înmânat pachete de cărţi, pe care urmează să le 

studiem. Acest lucru îl face an de an, cu dragoste, mărinimie şi devotament. 

În numele delegațiilor din Republica Moldova, (de la Chişinău, din regiu-

nea transnistreană, din raioanele Cimişlia, Cantemir, Căușeni, Ştefan Vodă 

etc.) ţin să mulțumesc pentru căldura şi ospitalitatea acordată tuturor celor 

care au organizat deplasarea noastră la Universitatea „Nicolae Iorga" de la 

Vălenii de Munte. Cultura, educația şi identitatea noastră naţională nu ne va 

fi distrusă de nimeni, atâta timp cât e vie cauza lui Nicolae Iorga. 

EXEMPLUL DEMN DE URMAT AL CIMIŞLIENILOR 
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În acest context, în oraşul Cimişlia din Republica Moldova a fost des-

chisă, cu sprijinul Președintelui Consiliului Judeţean Prahova, Mircea 

Cosma, şi a primarului Vălenilor de Munte, Mircea Niţu, o Academie Popu-

lară. „Misiunea acestei Academii, spune directoarea instituţiei, Parascovia 

Colţa, este să iluminăm în continuare oamenii de rând în ceea ce priveşte 

progresele şi eșecurile ce au loc în lume şi în primul rând să le vorbim despre 

soarta românilor de pretutindeni. La această Academie sunt admiși toţi dori-

torii. Obiectivul de bază al activităţii noastre este contribuirea la asigurarea 

unui viitor prosper şi pașnic al naţiunii.". 

„N-am putut altfel, continuă primarul oraşului Cimişlia, Gheorghe Răi-

leanu. 

Între Vălenii de Munte şi Cimişlia există o înfrățire care are rădăcini să-

nătoase, cu tradiţii de nezdruncinat, o cauză să ne ştim de fraţi, să ne susţinem 

şi să ne ajutăm reciproc, în ciuda tuturor intemperiilor timpului şi duşmanului 

văzut şi nevăzut. În fiecare an venim aici, la Văleni, cu adevărați patrioți ai 

neamului, oameni destoinici, care au misiunea să transmită mai departe, ge-

nerațiilor care vor veni, cauza noastră. Nu cred că cineva poate să ne distrugă 

această unitate spirituală, dar, dacă vor îndrăzni s-o facă, există arma bume-

rangului. Pe acest pământ au trecut atâtea vijelii, scopul cărora a fost dispari-

ția noastră ca națiune, dar, cum au venit, aşa au şi plecat; noi am rămas, doar 

suntem acasă". 

PÂRLEA-CONOVALI, Veronica. La Văle-

nii de Munte se face istoria // Gazeta de Sud. – 

2011. – nr. 30(793). – 2 septembrie. – pag. 13 

 

 

Pârlea-Conovali Veronica. La Vălenii de Munte, vie cauza lui Nicolae 

Iorga 

De fiecare dată când vorbesc la lecțiile de is-

torie despre savantul Nicolae Iorga, îmi aduc 

aminte de orăşelul Vălenii de Munte din judeţul 

Prahova, unde, de câţiva ani, în luna august, 

merg la cursurile organizate de Universitatea de 

vară, care-i poartă numele. 

Marele cărturar şi om de stat s-a stabilit cu traiul în această localitate în 

1907. Venit aici în călătorie, rămâne impresionat de frumusețea locului, pri-

elnic gândirii şi lucrului. Anume la Vălenii de Munte, văd lumina zilei lucră-

rile din care învaţă şi astăzi românii de pretutindeni. Zicând "românii de pre-

tutindeni", mă refer nu numai la cei din Basarabia şi Bucovina, dar şi la cei 

din Bulgaria, Serbia, Voivodina etc. 

Te afli încă la zeci de kilometri de Văleni, dar simţi că vii acasă. Aici totul 

pare nou şi vechi, aşa ca într-o frumoasă poezie. De fiecare dată auzi ceva 

important, compari, suprapui cele auzite şi dorești să împărtășești şi altora din 

noianul de cunoștințe acumulate. Doar nu în fiecare zi poţi asculta neuitatele 



[103] 

 

lecţii ale academicienilor Mircea Malița, Dan Berindei, Eugen Simion, Răz-

van Teodorescu, ale unui mare număr de profesori, doctori în istorie, care au 

studiat, cercetat şi analizat dezvoltarea popoarelor lumii şi a noastră, a româ-

nilor, în special. Mă impresionează adânc modul de gândire, structurarea ma-

teriei, tactica de a o transmite ascultătorului. Ani de zile lecțiile profesorilor 

universitari, doctorilor în istorie Mircea Dogaru, Gheorghe Buzatu, Petre 

Ţurlea îmi provoacă tulburătoare emoţii. Fiecare dintre ei duce mai departe 

cauza marelui Nicolae Iorga, cu devotament şi dăruire, doar organizarea 

cursurilor pentru românii care doreau să-şi cunoască istoria adevărată a ţării 

lor era o preocupare permanentă a savantului. 

Într-o discuţie cu profesorul Ion Bocioacă am aflat următoarele: la Vălenii 

de Munte Nicolae Iorga a deschis o tipografie numită inițial "Neamul Româ-

nesc", apoi rebotezată "Datina Românească", unde se tipăreau: "Neamul Ro-

mânesc Literar", "Neamul românesc pentru popor", "Curierul Ortodoxiei". 

Versuri pentru aceste publicaţii scriau: Vasile Bogrea, George Topîrceanu, 

Aron Cotruș ş.a. De sub teascurile tipografiei de la Vălenii Noi au apărut 

importante opere ale culturii noastre naţionale, cărţi de critică literară, bele-

tristică, scrieri de ştiinţă, artă, precum şi majoritatea lucrărilor istorice ale pa-

tronului. În tiraje mari sunt editați: M. Eminescu, Vasile Alecsandri, Alecu 

Russo, Mihail Sadoveanu etc. De altfel, Nicolae Iorga a tipărit cel mai mult 

din întreaga intelectualitate mondială. Circa 80 de titluri de carte — majori-

tatea de Nicolae Iorga, sunt editate în limbi 

străine şi tratează problemele din istoria poporului român, autorul combate 

speculațiile şi demonstrează științific drepturile lui legitime asupra Transil-

vaniei, Bucovinei şi Basarabiei. 

Însuși Dumnezeu, pare-se, a concentrat în fiinţa acestui harnic fiu al său 

tot ce poate fi mai bun pentru a menţine istoria, tradiția, cultura şi spiritul 

neamului românesc. Gândea, scria, însă nu-i era de ajuns. Astfel, îi apare 

ideea deschiderii Universităţii de Vară la Vălenii de Munte, care, la început, 

era predestinată oamenilor vârstnici, mai ales bucovinenilor. Actul de botez 

al cursurilor de vară s-a desfăşurat într-o miercuri, 2 iulie (ziua morții lui Şte-

fan cel Mare). Aici se adunau români de pretutindeni, de la tribună le citeau 

lecţii pe teme istorice (romanitate, literatură, religie) marii învățați ai timpu-

lui: A.D. Xenopol, Vasile Pârvan, Barbu Ștefănescu-Delavrancea şi mulţi 

alţii. Cursurile începeau la 15 iulie şi se sfârșeau la 15 august în preajma Săr-

bătorii Sfânta Măria. De fiecare dată cursanţii erau întâmpinaţi la gară chiar 

de către savant. Veneau români din ţară şi din afara granițelor. După lecţii, se 

organizau excursii, serbări populare. Ce frumos mai cântau corurile bănățene, 

ardelene şi bucovinene! 

Nicolae Iorga avea mulţi prieteni printre armeni, evrei, şi aceştia la Vă-

leni. Savantul spunea: „La Văleni vine cine vrea", iar mai târziu a adăugat: 

„Stă cât vrea, ascultă ce vrea; crede ce vrea, e o școală fără catalog". 

„Printre cei ajunşi aici din Basarabia era şi Ion Inculeţ. Savantul l-a invitat 

să ia masa la el acasă", spune profesorul Ion Bocioacă. „Bucuria acestor în-

truniri era mare, se citeau lecţii la temele: „Economia naţională românească", 
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„Istoria bisericii româneşti", „Geografia României", „Antichitatea noastră", 

„Rostul românilor în istoria universală" şi multe alte subiecte. Cursurile erau 

organizate cu dragoste faţă de neam", mai spune profesorul. 

Cursurile de Vară s-au desfăşurat în câteva etape. Prima etapă: 2 iulie 

1908-1914 avea drept scop trezirea spiritului naţional şi pregătirea spirituală 

a unității naţionale. 

Etapa a doua: anii 1922-1940 - avea ca obiectiv major consolidarea Ro-

mâniei Mari. La primele două etape savantul a participat nemijlocit. 

Etapa a treia: anii 1941-1947 - cursurile de vară au fost organizate de dis-

cipolii săi, de simpatizanți. Nicolae Iorga a fost împuşcat în noaptea de 27/28 

noiembrie 1940. 

A urmat o perioadă din 1947 până în 1968, în care studierea operelor eme-

ritului savant român este interzisă. După moartea lui Stalin, situaţia a început 

să se dezmorțească. Începând cu anul 1965, treptat, marele cărturar şi-a ocu-

pat locul meritat. 

Etapa a patra: 1968-1978 - cursurile sunt conduse de cei mai de seamă 

savanți care l-au cunoscut şi îşi alimentau cugetul din lucrările savantului. 

„În 1978 a reapărut un supliment al „Neamului Românesc" cu articole mai 

vechi şi mai noi. Revista era răspândită în teritoriu pe gratis. La scurt timp, 

pe biroul lui Nicolae Ceaușescu a apărut o întrebare: „Oare la Vălenii de 

Munte reapare naționalismul lui Iorga?". Ceauşescu este constrâns să ia mă-

suri, deşi în acea perioadă deja înțelesese politica sovietică şi lupta pentru 

apărarea pământului şi neamului românesc. A ordonat să fie suspendat supli-

mentul, iar pe unii lucrători i-a sancționat de formă" - îmi spune profesorul 

Ion Bocioacă 

Etapa a cincea a cursurilor a început în 1990. Acestea se desfăşoară până 

în prezent. Ca pe vremuri, sunt abordate subiecte complexe (anul acesta am 

ascultat temele: „Românii dintre Bug şi Nistru" - profesor universitar, doctor 

Mircea Dogaru; „Ortodoxia românească şi spațiul învecinat României. Pre-

mise istorice" - academician Răzvan Teodorescu; „România în politica ex-

ternă a Poloniei: 1918-1939" etc. 

Ca şi pe vremuri, vin românii de pretutindeni, se ţin lecţii, se organizează 

excursii, se cântă şi se recită. Varietatea temelor te impresionează. Organiza-

torii simt răspundere în faţa marelui cărturar, iar el, din fotografii, din paginile 

cărților, parcă ne întreabă ceva, ne provoacă la discuţie şi cere să nu fie trădată 

cauza lui. 

P.S. Prin acest material doresc să aduc sincere mulțumiri din partea 

cursanților din Basarabia, în frunte cu profesorul universitar, doctor Anatol 

Petrencu, pentru buna organizare, domnilor Mircea Cosma, preşedintele Con-

siliului Judeţean Prahova; Constantin Manolache, profesor, doctor; Constan-

tin Stere, profesor, Director executiv al Direcţiei Judeţene pentru Cultură şi 

Patrimoniul National, Prahova; Mircea Niţu, primar al oraşului Vălenii de 

Munte şi tuturor celor care valorifică istoria neamului românesc. (V. P-C) 



[105] 

 

PÂRLEA-CONOVALI, Veronica. La Văle-

nii de Munte, vie cauza lui Nicolae Iorga//Făclia. 

- 2010 – 18 septembrie - pag. 8 

 

 

Pârlea-Conovali Veronica. Liceul „A. Mateevici" din Sănătăuca: spaţiu 

al sănătății morale şi spirituale 

Satul Sănătăuca, din punct de vedere geogra-

fic, este aşezat în partea de nord-est a Republicii 

Moldova, pe malul drept al Nistrului, vizavi de 

oraşul Camenca. Localitatea e atestată la 26 fe-

bruarie 1491, când Ştefan cel Mare întărește 

vânzarea de către Standul Starostescul şi fraţii 

săi. În sat întotdeauna au locuit moldoveni, dar 

şi un număr mic de alte etnii. În anul 1793 creș-

tinii localităţii au ridicat Biserica „Adormirea 

Maicii Domnului", lăcaș din lemn, acoperit cu 

șindrilă. În 1884 a fost deschisă şi o şcoală paro-

hială cu o clasă. După 1923 aici funcționau o 

moară de aburi, două şcoli primare mixte, bise-

rică, sinagogă, poșta rurală, primărie, câteva câr-

ciumi. Satul are o istorie bogată, păstrată în 

amintirea localnicilor şi a celor care au poposit 

pe aceste meleaguri. 

De la Chişinău până la Sănătăuca sunt 153 de kilometri. Parcurgând-du-i 

cu autocarul, am simţit că mă întorc în copilărie, când bunicul şi tata îmi is-

toriseau lucruri frumoase despre această aşezare umană, situată nu prea de-

parte de Vărăncăul meu - cum fetele şi flăcăii mergeau în ospeţie unii la alţii, 

cu căruța sau pe jos, la şezători luminate de flăcăruia opaițului, cum flăcăii 

pețeau fete, organizau hore şi serate. În toate timpurile, satul s-a mândrit cu 

gospodarii săi. 

Pe una din principalele străzi ale satului găsim Liceul „A. Mateevici", de 

jur-împrejur îşi ridică vârfurile spre cer copacii drepți, înalți -frasini, castani, 

brazi, nuci etc. Scuarul de toată frumusețea din curtea şcolii, cu mese şi bănci 

comode, te îmbie parcă să-ţi acorzi câteva clipe de răgaz pentru a te reculege 

în linişte. Un mic monument din scuar reprezintă simbolul şcolii - o elevă cu 

cartea în mână. 

Ca să observ fiecare detaliu, să mă pătrund de atmosfera ce domnește aici, 

fac ocolul liceului. Elevii mă salută respectuos atât în curte, cât şi în liceu. 

Când am bătut la uşă, m-a întâmpinat o frumoasă doamnă, cu ochii mari, in-

teligenți - directoarea Natalia Godonoga. Începem cu un scurt istoric al insti-

tuţiei - prima Şcoală Medie în zona Nistrului (de la Cerlina până la Vadul-

Rașcov) a fost deschisă anume la Sănătăuca în 1947, director fiind Ion Florea. 

În 1949, primii 12 absolvenți au primit atestate de maturitate, toţi îmbrățișând 

ulterior profesia de pedagog. 
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În 1968 a demarat construcția unui nou imobil, dat în folosință în 1973, o 

şcoală medie cu 640 de locuri. Din 1992 părintele spiritual al liceului e poetul 

Alexei Mateevici. Acum aici activează 27 de profesori, care educă 261 de 

elevi. 

În spaţiul didactic ce găzduiește Centrul de Resurse am văzut multă lu-

mină, calculatoare, canapele, mese şi scaune. 

- Toate primenirile au fost întreprinse în timpul directoratului Nataliei Go-

donoga, ţine să precizeze Maia Cârstea, director adjunct. Când dumneaei a 

venii în fruntea colectivului, şcoala arăta altfel. Foarte multe s-au schimbat 

de atunci. În primul rând, curtea şcolii, pentru a cărei amenajare, Domnia Sa 

a chemat în ajutor familia, rudele, prietenii.   Au fost schimbate toate feres-

trele, sistemul de încălzire, reparată sala de festivități, instalate baterii solare 

la bucătărie. Fire modestă, dna Godonoga nu-şi asumă merite prea mari, păs-

trează legătura cu foştii directori, o respectă mult pe dna Emilia Şveţ, a cărei 

succesoare este. O invită la toate activităţile, nu uită de lecțiile învăţate de la 

cea care, timp de 15 ani, şi-a onorat exemplar misiunea de conducător. Dnei 

Godonoga îi place şcoala, îi iubeşte pe elevi şi se dedică în întregime muncii. 

Am dori ca ea să ne fie director încă mulţi ani înainte. 

- În liceu avem copii de la Camenca, de la Bursuc, profesorul de istorie 

vine tot de la Camenca, spune directorul adjunct pentru instruire Ana Machi-

don. Facem tot ce ne stă în puteri ca în colectiv să se integreze şi elevii cu 

CES. Tudor David din clasa a III-a, pe care mama 1-a abandonat de mic, 

trăieşte cu tata, care este surdomut, şi cu bunica în etate, David se mişcă greu, 

vine în cărucior. Ca el să poată frecventa şcoala, este adus la lecţii cu autobu-

zul, combustibilul fiind furnizat de Primărie. 

Avem conlucrări cu Azilul de bătrâni „Concordia". 

Pe an ce trece, elevii înregistrează succese tot mai mari. Noi, pedagogii, 

participăm activ la diferite întruniri din afara şcolii, de exemplu, la Chişinău 

am participat la conferința „Educația: realități şi perspective de dezvoltare în 

Republica Moldova".  

*      *      * 

Tatiana Pegza ne informează: „De 4 ani activez în calitate de cadru didac-

tic de sprijin. Elevii pe care îi ajut să se integreze în viaţa şcolară sunt, ca toţi 

copiii, firi vesele, creative, energice. Misiunea mea este să facilitez incluziu-

nea lor în învățământul general. Pentru aceasta, elaborăm un orar flexibil, 

îmbinat cu diferite jocuri, lucrăm cu fișe tematice etc. Toate au menirea să le 

insufle elevilor mai multă încredere, răbdare, tenacitate, concentrare. Respec-

tăm ordinea unor terapii specifice: muncă cognitivă, ergoterapie, ludoterapie, 

art-terapie, activităţi extra curriculare şi de recreare. Nu lipseşte nici suportul 

în pregătirea temelor date la domiciliu. Copiilor cu cerințe educaționale spe-

ciale le plac foarte mult orele de ergoterapie şi art-terapie, ele au rolul de a 

dezvolta limbajul, capacitatea de exprimare, imaginaţia, coordonarea mișcă-

rilor corpului, permit eliberarea tensiunilor şi energizarea organismului. Nu 

ne-ar reuşi toate acestea, dacă nu i-am avea alături şi pe voluntari. Cea mai 

bună recompensă pentru noi este zâmbetul fericit al copilului. 
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T. Pegza îmi întinde revista „Noi împreună", publicaţie a Liceului „A. 

Mateevici" din Sănătăuca, Florești. O revistă cu 26 de pagini, îngrijită de o 

echipă de creație alcătuită din profesori şi elevi, cu materiale inserate la ru-

bricile: Cine suntem noi?; Pagină psihologică; Excursii; Interviuri: Creaţii 

proprii etc. Vorbindu-mi de ea, descifrez satisfacția pe chipurile dascălilor. 

*       *       * 

Maia Cârstea, director adjunct pentru educaţie, remarcă: „Una din princi-

palele lecţii din sistemul de învăţământ este ora de dirigenție, o formă didac-

tică ce urmărește îndeplinirea sarcinilor ce-i revin dirigintelui. Profesorii-di-

riginți, spune ea, au dorinţa de a-şi evalua puterea de a se schimba. La orele 

de dirigenție respectă următoarele direcţii: 

♦ educația în spiritul valorilor umane: 

♦ educația în spiritul disciplinei; 

♦ educația politică şi civică; 

♦ educația pentru drepturile omului: 

♦ educația pentru schimbare şi comunicare. 

Acestea îi pregătesc pe elevi pentru integrarea socială activă. Aptitudinile 

profesionale, pe care le posedă diriguiții asigură succesul şcolar. 

În urma realizării unor chestionare, am sesizat că se respectă următoarele 

manifestări ale conduitei diriginților - corectitudine, exigența, verticalitate, 

obiectivitate, chibzuinţă, sinceritate, mărinimie, punctualitate şi bună dispo-

ziţie! 

Uitați-vă la standul cu fotografii - noi nu avem tendinţa de a-i menționa 

doar pe elevii eminenți. Pentru noi toţi copiii sunt buni, îi stimulăm deopo-

trivă, numai aşa poţi să atingi cele mai înalte cote de profesionalism. 

Am asistat la lecția profesoarei de limba română Vera Blănuţă. Copiii au 

citit eseuri pe marginea operei poetului M. Eminescu „Crăiasa din poveşti". 

Iar la lecția profesoarei de limba rusă Viorica Barajin, elevii au recitat versuri 

din creația poeţilor ruşi. 

De la un etaj la altul adunam mărturii din istoria bogată a liceului. În bi-

bliotecă, Vera Sochircă mi-a prezentat fondul de carte ce atinge cifra de 9674 

de exemplare: literatură artistică, metodică, istorie. Manualele la discipline 

reprezintă un fond aparte. Pe rafturi îşi aşteaptă cititorii revistele „Alunelul", 

„Florile Dalbe", „Natura", „Noi", „Făclia" ş.a. 
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Întrucât tocmai în ziua vizitei mele se încheiau lucrările de renovare a 

secţiei adiționale sălii de sport (vestiare, dușuri, grup sanitar), efectuate de o 

echipă de ingineri ai forțelor aeriene ale SUA, am asistat la momentul de ple-

care, în cadru festiv, la care directorul le-a mulțumit pentru colaborare şi pen-

tru munca depusă. De menţionat că pe rol de translatori au fost elevii claselor 

a VII-a şi a VIII-a - Adrian Godonoga şi Filip Cobzaru, care s-au descurcat 

pe nota „10". Toţi au făcut poze în grup. 

Am trecut prin încăperile în care au fost executate lucrările. Am vizionat 

imagini ce reflectau situaţia de dinainte, am comparat cu ceea ce vedeam 

acum. Am constatat că din anul 2010 până la momentul actual directoarea 

Natalia Godonoga a înfăptuit următoare lucrări: 

♦ A renovat curtea instituţiei, asigurând condiţii normale pentru acei care 

pășeau pe teritoriul liceului. 

♦ A creat şi dotat Centrul de Resurse pentru copii CES (sala psihologului, 

sala polivalentă), a reconstruit blocul sanitar de la etajul I. Scopul proiectului 

a fost crearea modelului de promovare şi implementare a educației incluzive. 

Instituţii-pilot, finanțatori - Organizaţia Internaţională Lumos Moldova. 

♦ A fost renovată şi dotată cu utilaje necesare cantina, finanțator - Guver-

nul Republicii Moldova. 

♦ A fost reparat sistemul de încălzire, cu scopul asigurării condițiilor ter-

mice optime. Lucrările au fost susţinute financiar de Consiliul Raional Flo-

rești. 

♦ Au fost schimbate ferestrele şi uşile cu ajutorul proiectului. Susţinerea 

Măsurilor de Promovare a încrederii, finanțat de PNUD Moldova. 

♦ Au fost renovate vestiare, dușuri, blocuri sanitare cu ajutorul proiectului 

„Salubrizarea Şcolilor Rurale din Moldova", finanțatori - echipa de ingineri 

ai Forțelor Aeriene ale SUA. 

Am întrebat-o pe dna Godonoga care-i secretul succeselor: - În limitele 

impuse, cu resurse existente, într-un ritm propriu, bazat pe convingerea că 

toate au un început, să încercăm să facem singuri ceea ce așteptăm de la alţii, 

a răspuns ea. Sunt director de liceu, în acelaşi timp, survin atribuții şi respon-

sabilități departe de pedagogie. Le îmbin pe toate, conducându-mă de unele 

principii: „Procedează cu alţii cum ai dori să se procedeze   cu tine", „Modes-

tia îl înfrumusețează pe om", „încearcă să faci singur ceea ce aștepți de la 

alţii". Toate orientate spre a face din instituţie o carte de vizită a zonei nis-

trene. 

Probabil, orice conducător al unei instituţii şcolare îşi doreşte să fie unul 

de succes, dar cine îi poate atribui acest „titlu onorific"? 

Cu siguranţă, pentru un manager de liceu, calificativele se adună din 

acţiunile corecte întreprinse în beneficiul copiilor şi al angajaților din insti-

tuţie. 

Este vorba nu numai despre realizarea atribuțiilor de serviciu, este cel mai 

important, şi asta mi-a dovedit-o timpul şi experiența, ca fiecare conducător 

să-şi dezvolte competenţele de echilibrare a forțelor intelectuale şi fizice, per-

sonale şi ale partenerilor, mai ales când problemele se deapănă una după alta 



[109] 

 

ca un ghem și uneori chiar se suprapun. Trăim timpuri zbuciumate în care 

directorul, ca niciodată, trebuie să dea dovadă de ingeniozitate, verticalitate, 

entuziasm, optimism şi muncă asiduă. 

La despărţire, frământată de mentalitatea noastră, a tuturor, am întrebat-o 

pe dna Godonoga dacă nu doreşte să părăsească satul. Mi-a răspuns că satele 

Moldovei au nevoie de oameni profesioniști. Ce se va întâmpla dacă toţi să-

tenii vor migra la oraș? Ea a conchis: mă simt bine acolo unde pot activa şi 

accelera schimbarea. Ascultând-o, îi dau dreptate şi îmi amintesc, tot atunci, 

o înțeleaptă maximă a lui Seneca: Trebuie să alegem un loc sănătos nu numai 

pentru corp, ci şi pentru moravurile noastre. Cu adevărat, puterea de a nu ne 

înstrăina de vatră e chezășia perpetuării noastre ca neam. 

Natalia Godonoga mi-a citit o frumoasă poezie, creație proprie: „Povestea 

unui liceu din zona nistreană". În ea i-am descoperit sufletul dornic de a 

emana căldură, dragoste faţă de istorie, valori, pentru a le lăsa urmaşilor. 

PÂRLEA-CONOVALI, Veronica. Liceul 

„A. Mateevici" din Sănătăuca: spaţiu al sănătății 

morale şi spirituale//Făclia. – 2015. – 13 noiem-

brie. – pag. 8-9 

 

 

Pârlea-Conovali Veronica. Liceul Teoretic „Andrei Vartic” mândria 

raionului Ialoveni 

Andrei Vartic s-a născut la 21 octombrie 

1948, a fost scriitor publicistic, orator, cercetător 

ştiinţific, regizor de teatru şi cinema, deputat în 

primul Parlament (1990-1993), unul dintre cei 

278 de semnatari ai Declarației de Independenţă 

a Republicii Moldova. A avut o viaţă scurtă și o 

activitate bogată. La 2 iunie 2009 patriotul nea-

mului Andrei Vartic a plecat în eternitate. Scrii-

torul academician Nicolae Dabija i-a definit per-

sonalitatea printr-o cuprinzătoare metaforă - 

omul-potecă, aceasta pentru că a fost deschizător 

de drumuri, descoperitor de căi şi direcţii... 

Acum, când Andrei Vartic nu mai este, cărările 

omului-potecă au fost lăsate moştenire altor ge-

neraţii, profesorilor şi elevilor de la Liceul din 

Ialoveni, care bătătorind zi de zi căile cunoașterii 

demonstrează forța creativă şi cutezanța deschi-

zătorilor de drumuri. 

Liceul Teoretic „Andrei Vartic " din or. Ialoveni am fost în 2007, la lan-

sarea cărţii unui elev din clasa a IV-a, Nicolae Bolocan. Atunci instituţia purta 

numele primei directoare — Ana Muntean. Acum, peste 8 ani, m-am bucurat 

văzând schimbările ce s-au produs între timp - curtea liceului frumos îngrijită, 

clădirea proaspăt reparată, vopsită in nuanțe roz. În acest spaţiu totul emana 
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lumină. Mai ales monumentul elevului de cândva, Petre Sănduţa, căzut pe 

câmpul de luptă în Războiul din Afganistan. Mă opresc câteva clipe si mă 

închin basarabenelor căzuți în acest nechibzuit măcel. Le spun în gând cu-

vinte de mulțumire tuturor directorilor de şcoală, primarilor, oamenilor de 

bună-credinţă care nu şi-au uitat pământenii. Doar nu fiecare localitate îşi 

comemorează eroii... Apoi încerc să discut cu trecătorii. Unii dădeau a leha-

mete din mână, alţii îmi răspundeau la întrebări cu plăcere. Deosebit de îngă-

duitoare au fost nişte bătrâne. „Pe vremuri, şcoala era cea mai bună din raion. 

Aici învăţau copiii din satele vecine, stăteau în căminul şcolii. Când s-a des-

chis şcoala nouă, a venit multă lume, a fost un eveniment solemn, a cântat 

fanfara, s-a tăiat panglica, au fost mulţi oaspeţi de onoare. Aici au învăţat 

copiii noştri, acum învaţă nepoții. Fiecare conducere schimbă câte ceva. lată 

şi acum, vedeți ce frumuseţe. Familia scriitorului Andrei Vartic este originară 

din Ialoveni. În perioada sovietică au fost deportaţi în Siberia, când au revenit 

la baștină, nu li s-a permis să locuiască în orășel, loc de trai au găsit în satul 

Dănceni 

Valentina SACARA de 17 ani deţine funcţia de director al 

instituţiei, din 1998. 

„Până la mine au fost încă doi directori - Ana Muntean 

(I956-1984), și Ion Mereacre (1981-1998). Despre meritele 

mele las să vorbească colegii şi eluvii de ieri şi de azi, spune 

cu modestie directoarea. Au fost ani încărcaţi de istorie școala 

s-a deschis la l septembrie 1962. Liceul Teoretic „Andrei Vartic" a devenit 

casa noastră comună, unde atât profesorii, cât si discipolii acumulează cunoș-

tințe și experiențe din înțelepciunea lumii.  Aici trăim succese și insuccese, 

bucurii și tristeți. Procesul instructiv-educativ …… profesori-diriginți. Dato-

rită atitudinii și efortului depus atât de administrația liceului, cât și de corpul 

didactic, evităm conflictele, accidentele sau cazurile excepționale, nu avem 

nici un abandon școlar sau elevi luați la evidență la Comisariatul de Poliție. 

Zilnic depunem efort pentru a obține cele mai frumoase rezultate, medi-

tează Valentina Sacara. Conştientizăm că doar educația îl poate transforma 

pe elev într-o adevărata personalitate. De aceea, pe lângă procesul instructiv, 

elevii participa la activităţi extrașcolare, la activităţi de importanţa raionala și 

republicană. 



[111] 

 

Suntem onorați să-l avem ca 

părinte spiritual pe eminentul om 

de cultură Andrei Vartic, drept 

omagiu, in luna octombrie, am or-

ganizat Festivalul raional de 

creaţie populară, căci folclorul a fost şi una dm pasiunile ştiinţifice și spiritu-

ale ale Domniei Sale.  

A fost o activitate amplă, la care au participat l4 școli și licee din raion. I-

am avut ca invitați pe scriitorii Nicolae Dabija, Lidia Grosu, Lidia Ungu-

reanu. Nina Vartic.  

Entuziasmul și admirația publicului au fost un imbold pentru a ne înscrie 

la Festivalul internaţional al elevilor „Pe plaiuri buzoiene", desfăşurat la 20 

mai 2015, în oraşul Buzău, România. Membrii ansamblului folcloric „Teza-

urul neamului", condus de profesoara Tamara Vârlan, au avut o prestație 

foarte bună, învrednicindu-se de două locuri II şi o menţiune. 

Dragostea pentru folclorul autentic elevii au demonstrat-o prin spectaco-

lele „Dragobetele sărută fetele", „Noaptea Sfântului Andrei", Sfântul Gheor-

ghe" etc. 

Anul 2014-2015, consacrat scriitorului Dumitru Matcovschi a fost bogat 

în evenimente. Elevii claselor a VII-a „A" și a X-a „B", îndrumați de profe-

soara Ana Doschinescu. au recitat un colaj de poezie patriotică din creația 

matcovschiană. Activitatea sa .desfășurat la Biblioteca „Spiridon Vangheli", 

avându-i ca oaspete pe poetul și publicistul Nicolae Roșioru. 

*** 

Protecţia vieţii și sănătății elevilor este una din problemele primordiale 

aflate în vizorul corpului didactic. Învăţătoarea Elena Turechina a organizat 

activitatea „Eu îmi cunosc drepturile, dar şi obligațiunile". Atât copiii, cât și 

părinţii au rămas mulțumiți, declarând ca au descoperit multe lucruri intere-

sante 

O atenție deosebită acordăm educației moral-spirituale și educației……. 

că elevii frecventează bibliotecile. În instituţie exista mai multe lăcașe ale 

cărţii. La etajul doi se află biblioteca mare, la etajul I depozitul de carte. Acum 

lucrăm la deschiderea unei biblioteci pentru clasele primare. De 4 ani elevii 

participă activ la Campania „Copiii Moldovei citesc o carte". Au fost invitați 

la ședința de totalizare la BP  „Ion Creangă” din capitală. Cu o secvență din 

lucrarea lui Spiridon Vangheli „Copiii în cătușele Siberiei" și la ședința Ce-

naclului „Al nostru de-a pururi, Poetul”, unde s-au întâlnit cu scriitorul Con-

stantin Dragomir și compozitoarea Daria Radu. 

Iată și acum în liceu se desfăşoară concursul declamatorilor de poezie au-

tumnală - „Toamna de aur" 

Sala de activități era arhiplina. Elevii din clasele a IV-a, îmbrăcaţi la patru 

ace, de pe scenă, în prezenţa juriului, îşi demonstrau măiestria de declamatori. 

Treisprezece participanți s-au învrednicit de locurile I, II și III. Îmi mai suna 

în urechi profunzimea unor gânduri rimate cu talent. 
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Am străbătut tăcută coridoarele vopsite în nuanțe deschise de alb și albas-

tru azuriu ca cerul. Peste tot expoziții de pictură ale elevilor, lucrări ale disci-

polilor de altă dată, standuri, vitrine în care poți vedea expuse cupe și de la 

competiții diplome sportive, în altă parte lucrările pictura și menaj ale elevilor 

sau diplome, medalii, fanioane, cărţi de însemnătate istorică, meritele insti-

tuţiei. În hol -  o sumedenie de gazete de perete una mai frumoasa ca alta. 

Acum o săptămână au fost Zilele Geografiei, la momentul vizitei mele se 

desfășura Săptămâna Istoriei. Gazetele de perete aveau o tematică variată: 

„Cultura civilizaţiilor antice", „Cultura Greciei Antice", „Cele şapte minuni 

ale lumii", „Cotidianul școlar”. Elevii i-au conferit fiecăreia o amprentă ar-

tistică indiscutabilă. 

Televizoare în holul central și alte dotări de ultima oră, totul pentru binele 

elevilor. Mai ales, tablele interactive din clase. Aflu de la elevi ca școala este 

deschisă și sâmbăta, şi duminica. Discut cu elevii claselor a XII-a. Ei îmi spun 

că la Liceul „Andrei Vartic" învaţă copii din satele învecinate Dănceni,  

Ulmu, Mileștii Mici, Piatra Albă, Fundul Galbenei. Mai spun că în scoală e 

curat, confortabil, au de toate. La rândul lor, elevii au o atitudine responsabilă 

faţă de mediul în care studiază, nu am văzut bănci, scaune, pereţi cu inscripții. 

*** 

Invaţă de la apă să ai statornic drum, 

Invaţă de la flăcări că toate-s numai scrum, 

Invaţă de la umbră să taci şi să veghezi. 

Invaţă de la stâncă tu neclintit să crezi, 

Invaţă de la soare cum trebuie s-apui, 

Invaţă de la piatră cât trebuie să spui, 

Invaţă de la vântul ce-adie pe poteci 

Cum trebuie prin lume de liniştit să treci, 

Invaţă de la toate că toate sunt surori, 

Cum treci frumos prin viaţă,  

Cum trebuie să mori… (Traian Dorz) 

*** 

În cancelarie am întreținut un dialog cu directorii adjuncți, și șefii de ca-

tedră și alți pedagogi. De la profesorii Catedrei socioumane am aflat că în 

anul de învăţământ 2014-2015 s-au desfășurat seminarele: 

 „Modalități de formare a competentei specifice la istorie: de-

monstrarea cauzalității și schimbării în istorie", moderator A. 

Gamarța-Eșanu. 

 „Tabla interactivă o noua tehnologie în activitatea didactică” - 

moderator M. Petco; 

 „Modalități de formare a competențelor de utilizare a hârții de 

contur”, moderator: O. Ciotu. 

Elevii au participat la Concursul naţional de limba și lucrătura română 

dedicat poetului Grigore Vieru, unde eleva clasei а XII -a „U", Consuela 

Adam, s-a învrednicit de premiul I. La concursul raional al declamatorilor, 

organizat de biblioteca orășenească „Petre Ştefănucă", au cucerit premiul I 
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elevii clasei a IX-a - Petru Suvac și Mihaela Gangan. Lada Macovei e premi-

anta concursului republican „Descoperă povestea prin teatru". S-a impus în 

mod deosebit eleva clasei a XII-a „R". Doina Oprea, care a ocupai locul I la 

Olimpiada raională de istorie, profesor - Măria Petco (cer scuze membrilor 

tuturor catedrelor, am adunat mult material, dar, din lipsă de spaţiu. unele 

momente le voi trece cu vederea). 

*      *      * 

Elevii beneficiază şi de asistenţă psihopedagogică sub conducerea psiho-

logului Maria Mereacre. Dumneaei realizează programe personalizate de in-

tervenție pentru copii, atât individual, cât şi în grup. Subiectele se referă la 

diferite aspecte, în funcţie de nivelul de dezvoltare al fiecărui elev. Acestea 

contribuie la dezvoltarea armonioasă, formarea unei persoanei responsabile 

și capabile să se autoperfecționeze. Se întocmesc planuri de intervenție indi-

viduală pentru depășirea anumitor dificultăți cu care elevii se confruntă zi de 

zi, ei învaţă să le prevină pe viitor. Psihologul aplica metode eficiente de in-

tegrare în viața şcolară a copiilor cu cerințe speciale. Ea le adaptează necesi-

tăţilor individuale în parte, de aceea elevii se bucură de progrese, devin mai 

comunicativ, mai receptivi. Cu aceşti elevi sunt organizate mese rotunde, 

unde ei îşi dezvoltă abilitățile de comunicare, fiind pusă în evidenţă persona-

litatea fiecărui elev. 

Repetăm, întrucât şcoala este veche, în primii ani, directoarea Valentina 

Sacara a avut mult de lucru - a reparat tavanele, apoi, rând pe rând, încăperile, 

a schimbat dușumelele, ferestrele, uşile. Până la ea, prin subsoluri mişunau 

șobolanii, uneori şi șerpii. Ele au fost primenite, amenajate, luminate. Acum. 

toate-s folosite cu eficiență. A fost renovată cantina, dotată cu frigidere, cu 

ladă frigorifică, cu plite. Au fost cumpărate 7 coolere, amplasate în şcoală ca 

elevii să consume apă bună. Au fost montate balustrade de calitate la scări, 

pentru urcarea şi coborârea fără pericole de la etaj la etaj. Adică, au fost exe-

cutate toate lucrările de renovare. 

*** 

Cei 50 de profesori şi 720 de elevi au la dispoziţie 50 de calculatoare şi 

10 laptopuri (toate procurate din fondul şcolii). S-au cumpărat şi table inte-

ractive. „Toate acestea, grație directoarei noastre", spun profesorii. 

- Valentina Secară este gospodar neîntrecut, un adevărat profesionist, bun 

organizator şi fire altruistă, e avidă de tot ce-i nou, optează pentru tehnologiile 

moderne. .. Dacă aţi fi văzut cum arăta școala acum 10 ani. 

E un lider care știe să traseze obiective clare, știe ce și cum vrea să facă. 

Cunoaște răspunsuri la toate întrebările noastre. Săritoare la nevoie, sufletistă. 

dacă în colectiv se iscă o durere, e prima care sare în ajutor. Dacă e bucurie, 

tot prima se bucură, când greșim, nu ezită să ne îndrepte în direcția corectă. 

Nu căutam laude, muncim din îndemnul inimii. Urmăm şi în aceasta exemplu 

doamnei directoare. Ea e modestia întruchipată, adaugă colegii.  

*      *      * 

Problema pensionării e o temă ce-i doare pe mulţi profesori. 
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- Nu poţi concedia omul, dacă este încă în putere. Muncim mult, scriem 

articole, cărţi, curricula, proiecte, toată viaţa ne-o dăruim copiilor. Profesorii 

pensionari au mai multă răbdare, dragoste faţă de elevi. Totul se acumulează 

cu vârsta. Mulţi părinţi sunt plecaţi peste hotare, noi suntem pentru elevii 

noştri bunici, mame, profesori, îi dirijăm la şcoală şi în afara ei. Avem profe-

sori prin cumul de la Bardar, Mileștii Mici, de la Gimnaziul „Gr. Vieru” din 

Ialoveni. Îşi fac meseria cu dragoste şi dăruire. Cum putem vorbi de pensio-

nare, dacă omul începe imediat a se veșteji în afara colectivului său? 

*      *      * 

Profesorul de educaţie fizică, Tudor Giber, veteran al acestei Instituţii 

mărturisește: „Am venit la Ialoveni din satul Sadova, Călărași. Era 20 decem-

brie 1970. Aici activa ca profesor de educaţie fizică colegul meu, regretatul 

Ion Butnaru. Existau în şcoală tradiţii bune, competiţii sportive organizate la 

nivel înalt - zonale, finale. Ne întreceam cu echipele de la Cojușna, Pănășești, 

Trușeni. Locurile premiate erau ale noastre, lucram conștiincios, cu entuzi-

asm, ne ajungeau de toate. În cei 22 de ani de independenţă muncim pentru a 

ridica republica la nivelul ţărilor avansate, dar parcă s-a pierdut interesul oa-

menilor, unele valori. E altă generaţie. Fireşte, pune preț pe alte lucruri. Mă 

bucur că în echipă nu avem fluctuații, colectivul e unit. Regret că se nasc mai 

puţini copii, şcolile se închid, după care se distrug. Omul a devenit mai în-

crâncenat, mai sărac sufletește. Pentru mine, şcoala este un refugiu. Aici îmi 

găsesc colegii, elevii, şi viaţa-mi pare mai frumoasă". 

Liceul are şi un muzeu. Așezate una lângă alta stau pozele băștinașilor 

căzuți în al Doilea Război Mondial. Din fotografii mă privesc flăcăi tineri 

între 18 şi 25 de ani. „Le-am aranjat aici - spune dna director, aplecând pri-

virea - la loc de nădejde, să nu le prindă umiditatea și să nu-i roadă șobolanii. 

Doar sunt pământenii noştri, copiii şi tații cuiva, unii dintre ei cred că erau 

proaspeți absolvenţi”. În muzeu sunt arme din lemn confecţionate, pe vre-

muri, de băieți încă la orele de pregătire militară. În acele timpuri atât băieţii, 

cât şi fetele învăţau cum să-şi apere Patria, cum să se apere pe ei înșiși în caz 

de război. Fetele învăţau cum să acorde, primul ajutor în caz de fracturi, ar-

suri, învăţau plantele medicinale şi multe lucruri utile fiecărui om. Azi această 

disciplină nu se mai predă în şcoală. Păcat". 

În muzeu sunt nenumărate medalii, fanioane, insigne. Icoane dăruite de 

elevi. Agende ale elevilor din anii 1962-1963, caiete, albume, viniete, foto-

grafii. 

În una din viniete l-am găsit pe dl Tudor Rusu, redactorul-şef al „Făcliei", 

coleg de clasă cu regretatul Andrei Vartic. În anul 2016 absolvenţii anului 

1966, celebrează jumătate de secol. 

Mai văd aparate de difuzat filme, o mașină electrică, o sumedenie dc pro-

iectoare etc. fotografia primei directoare Ana Muntean ş.a. 

*      *      * 

Cu rapiditate fac notițe, dar, cu regret, multe n-au încăput în aceste pagini. 

Pe un stand citesc: „Omul a fost creat liber şi este problema fiecărei ființe de 

a urma acest drum. Dar a fi liber nu înseamnă a face rău. A fi liber înseamnă 
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să faci bine" (Andrei Vartic (1948-2009), publicist, actor, regizor, om poli-

tic). 

Pe alt stand: „Andrei Vartic: Un dac, Un luptător, Un patriot..., a ars ca o 

făclie întru adevăr, dreptate şi românism - acesta fiind sensul vieții sale”. Ni-

nela Caranfil. 

P.S. În acea zi, când am venit la Ialoveni. de dimineaţă ploua, era frig, 

umezeala te ajungea la oase Când am plecat, ploua cu lapoviță. Dar nu obser-

vam, îmi era cald şi bine. Trăiam un sentiment de fericire că am cunoscut o 

instituţie cu tradiţii, dragoste de neam şi ţară, unde copiii se educă în armonie 

cu tot ce-i înconjoară. Unde un director de şcoală şi un colectiv didactic sunt 

conștienți de adevărata valoare a existenței omului pe pământ. Şi nu vor uita 

niciodată că facem parte din neamul tracilor ce aparţinea marii familii a po-

poarelor indo-europene, în rând cu hitiții, armenii, iranienii, indienii, grecii, 

italienii, germanii, slavii etc. Că strămoşii noştri geto-dacii posedau calităţi 

morale şi militare excepționale, din care cauză ei, spunea Herodot, părintele 

istoriei, sunt cei mai viteji şi cei mai drepți dintre traci. 

PÂRLEA-CONOVALI, Veronica. Liceul 

Teoretic „Andrei Vartic” mândria raionului Ialo-

veni // Făclia. – 2015. – 11 decembrie. – pag. 6-

7. 

 

 

Pârlea-Conovali Veronica. Maria Pangalos - 50 da ani pe aripile dansu-

lui 

În acest început de mileniu, arta dansului trăieşte un moment de mare in-

tensitate şi se află, poate, la cel mai înalt nivel de dezvoltare din lunga sa 

istorie. Bogata moştenire a trecutului, asociindu-se cu creativitatea și diver-

sitatea formelor de azi, dă posibilitate dansului să se manifeste şi să fie parte 

componentă în toate operele scenei şi ale ecranului şi să participe la toată 

gama de spectacole de televiziune, muzicale şi de divertisment. Se poate 

spune, fără exagerare, că în zilele noastre, nici un gen şi nici o formă de artă 

nu pot fi străine dansului. 

Cristina PORCESCO. Veronica CONOVALI 

Artista Maria Pelenciuc-Pangalos este fidelă scenei şi dansului, pentru 

care s-a sacrificat din copilărie. Grație performanțelor sale, a fost onorată cu 

titlurile: „Lucrător emerit al culturii URSS", „Om emerit al Republicii Mol-

dova", „Meritul Civic", „Veteran al muncii". 
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Viaţa artistei nu este una ușoară. În 1942 a rămas fără părinţi, iar în 1945 

împreună cu fratele mai mic a fost dusă de o mătușă la 

o casă de copii din Tiraspol. In acelaşi an la acea casă 

de copii venise un coregraf rus P. Ivanovski, din 

Sankt-Petersburg (Leningrad pe atunci), care a ales 

câţiva copii mai talentați şi i-a înscris la şcoala core-

grafică din oraşul său. Printre aceştia se număra şi Ma-

ria Pangalos. 

Artista îşi aduce-aminte tristeţe de acei ani petre-

cuți la acea şcoală, ani de după război, unde acei copii 

mâncau câte ceva numai să nu moară de foame, iar 

unii dintre ei au murit din cauza tuberculozei. Însă cu 

plăcere îşi aminteşte de profesoara Elizaveta Gro-

mova, care invita fetele acasă la ea, le hrănea cu un 

"pireu cald", le scrobea fundițele şi le cosea șorțulețe... 

acestea sânt, probabil, cele mai prețioase amintiri din acei ani. 

Peste doi ani de la întoarcerea în ţară (1954), Maria Pangalos îşi începe 

activitatea artistică la Teatrul „A. S. Puşkin", alături de Valeriu Cupcea, 

Domnica Darienco, Constanța Târţău, Maria Bieșu şi alţii. Artista nu regretă 

că s-a întors acasă, pentru că făcea parte din prima promoție de la şcoala co-

regrafică şi aceste cadre erau necesare şi ţării noastre. Colectivul fusese des 

invitat în casele spectatorilor, printre care era şi preşedintele Prezidiumului 

Sovietului Suprem al RSSM F. Brovco. care-i primea cu mare bucurie în casa 

sa. Pe atunci aceşti oameni nu aveau casele lor. Salariul era destul de mic, 

însă, cu toate grijile de zi cu zi aceşti oameni se considerau fericiţi. Maria 

Pangalos era fericită şi în acele clipe când se uita în ochii spectatorilor şi îşi 

dădea seama ce aşteaptă ei de la ea. Așteptau să vadă şi să simtă forţa divină 

a dansului, fiecare mișcare fiind trăită aparte. Mâinile îi erau limba, picioarele 

- aripile, părul - vântul, ochii - valurile mării. 

Maria Pangalos afirmă că nu ea şi-a ales această profesie, ci profesia a 

ales-o pe ea. Este o profesie grea, care necesită multă muncă şi o mare atenţie. 

"Uneori îmi pare că seamănă cu o ființă mofturoasă, alintată, ce mă hărțu-

iește", ne mărturisește Dna Maria, "dar eu mă ridic de fiecare dată şi merg 

mai departe, permițându-i soartei să mă ducă acolo unde mi-i locul, simțindu-

mă fericită că cineva are încredere în mine". 

Pe lângă faptul că este o regină a dansului, Maria Pangalos este şi mamă 

a doi copii şi bunică a cinci nepoței. Această artistă îşi împarte bagajul de 

cunoștințe, pe care le-a acumulat, tinerei generații, și anume copiilor de la 

Colegiul Republican de Coregrafie din Chișinău, afirmând că această gene-

rație nu seamănă cu cea de ieri, adică cu copiii care au fost ei. Dansul o duce 

zi de zi în fața acestor copii și credem că nimeni nu-i va permite odihna grab-

nică, pentru că ei au nevoie de așa dascăli. „Compararea valorilor trecutului 

și cele ale prezentului înseamnă pentru mine a folosi trecutul și prezentul pen-

tru a crea impulsuri către viitor”, afirmă artista. 
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Maria Pangalos, cunoscut coregraf, iar în trecut dansatoare la Sankt-Pe-

tersburg și Chișinău, împlinește anul respectabila vârstă de 70 de ani, dar și 

50 de ani de activitate artistică. Vitregiile copilăriei, tuberculoza, aflarea de-

parte ce baștină n-au frânt-o. Ea face faţă greutăților, conducându-se în orice 

situaţie de dictonul latin "Per aspera, ad astra". Şi acum, când picioarele mul-

tora devin neascultătoare, doamna Maria Pangalos mai face figuri, învățând 

noi generaţii de dansatori. Mulţi ani, stimată doamnă. Multă sănătate şi toate 

aplauzele şi reverențele noastre! 

PÂRLEA-CONOVALI, Veronica. Maria 

Pangalos - 50 da ani ne aripile dansului/ Vero-

nica Pârlea-Conovali //Moldova Suverană. – 

2004.  – 12 februarie. – pag. 4 

 

Pârlea-Conovali Veronica. Maria Pangalos – 55 de ani pe aripile dansu-

lui. 

În acest sfârșit de toamnă, când arta dansului se 

află la cel mai înalt nivel de dezvoltare din lunga 

sa istorie, Colegiul Național de Coregrafie din Chi-

șinău și-a luat rămas bun de la regina dansului cla-

sic din Republica Moldova. 

Maria Pangalos s-a născut la 26 noiembrie 

1936 în satul Rașcov. În 1942 a rămas fără părinți, 

iar în 1945, împreună cu fratele mai mic, a fost dată 

de o mătușă la o casă de copii din Tiraspol. Întâm-

plarea a făcut ca, în același an, în casa de copii să 

vină un coregraf rus P. Ivanovski, din Sankt Peter-

sburg, care să selecteze câțiva copii pentru Școala 

coregrafică „Agripina Vaganova” din orașul de pe Neva. Printre aceştia era 

și Maria Pelenciuc. 

Erau ani de după război, bântuia tuberculoza, mulţi copii mureau din ca-

uza ei, Profesoara Elizaveta Gromova le invita pe fete acasă, le servea cu 

piure cald, le scrobea fundițele şi le cosea șorțulețe. 

În 1954 Maria Pelenciuc-Pangalos își începe activitatea de artistă în trupa 

de balet a Teatrului Muzical Dramatic „S. Pușkin", alături de Valeriu Cupcea, 

Domnica Darienco, Constanța Târțău, Maria Bieșu şi alţii. Pe parcursul celor 

20 de ani de creație Maria Pangalos a evoluat în mai mult de 35 de spectacole. 

A interpretat roluri solo, dansuri clasice şi de caracter din diverse balete: „Es-

meralda", Frumoasa din pădurea adormită", "Jiselli”, „Antoniu si Cleopatra", 

„Fântâna Bahcisarai". „Lacul lebedelor", „Cenușăreasa", „Valsul lui Chopin" 

ş.a. 

Artista nu a regretat niciodată că s-a întors acasă, pentru că făcea parte din 

prima promoție a Școlii coregrafice din Leningrad şi aceste cadre erau nece-

sare ţării noastre. Colectivul era invitat în casele spectatorilor, de exemplu, 

Preşedintele Prezidiului Sovietului Suprem al RSSM, F. Brovco, îl primea cu 
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bucurie. Pe atunci tinerii artiști nu aveau casele lor, salariul era mic. Însă Ma-

ria, când privea în ochii spectatorilor, îşi dădea seama cât sunt ei de fericiţi, 

şi era şi ea. În 1956 a fost invitată în calitate de pedagog de dans clasic la 

Colegiul Naţional de Coregrafie, unde a activat până în prezent. A muncit cât 

au ţinut-o puterile, şi-a împărţit bagajul de cunoștințe copiilor din Colegiu. 

La înmormântare fetele din clasa a XI-a, secţia dans popular, plângeau cu 

suspine, șuvoaie de lacrimi sincere se rostogoleau din ochii lor. 

"Scumpa noastră profesoară, vă mulțumim pentru tot ce aţi făcut pentru 

noi. Dacă astăzi am ajuns şi suntem cineva, este meritul Dumneavoastră". 

„Vă cerem scuze pentru că nu v-am telefonat mai des, că nu v-am vizitat, că 

nu v-am susţinut când aţi avut cea mai mare nevoie de noi. Buna noastră, noi 

nu vă vom uita niciodată, veți rămâne pentru noi mereu cum v-am cunoscut: 

sfătuitoare, iertătoare şi o Mare Artistă". 

Vitalie Poclitaru, Artist Emerit al Republicii Moldova: 

- Cu Maria am învățat împreună la Sankt Petersburg, cu noi erau şi Mircea 

Mardari, maestru în artă, Claudia Osadcii, Artistă Emerită, regretatul Petru 

Leonardi. Ne era ca o mamă, ne întreba dacă nu ni-i foame, dacă suntem să-

nătoși, ne apăra dacă cineva încerca să ne umilească. Era ca un conducător al 

nostru, cu toate că eram de aceeaşi vârstă. Până în prezent îmi pun întrebarea 

- de unde într-un căpșor de copil era atâta înţelepciune. Ea ne sfătuia lucruri 

frumoase, ne probozea când procedam urât. A rămas pentru noi până astăzi 

ca o soră, ca o mamă. Soarta aşa a dorit, ca de atunci, de copii, să nu ne des-

părțim. Şi acum, când toți am ajuns undeva, spun cu durere: "Regina dansului 

clasic s-a dus dintre noi şi nu ştiu cine o va înlocui, doar clasica dansului este 

foarte greu de profesat". 

Directorul Colegiului Naţional de Coregrafie, Iurie Gorşcov, maestru în 

artă, Artist al Poporului din Republica Moldova: 

- Maria Pangalos a fost o Doamnă în sensul adevărat al cuvântului, un 

diplomat al colectivului. Un astfel de coleg şi-ar fi dorit fiecare. Muncitoare, 

bine educată, răbdătoare, în 50 de ani n-am auzit-o niciodată să vorbească 

urât despre cineva - calitate mai rar întâlnită astăzi. Artistă, soție, noră, mamă 

a doi copii, bunică a cinci nepoți şi strănepoți - o adevărată gospodină. A ştiut 

să unească în jurul său pe toţi acei scumpi şi dragi, nu a cedat în faţa greută-

ților şi a mers înainte cu demnitate. Ministerul Culturii, arta naţională a 

pierdut un om de o înaltă valoare, asemenea personalităţi e greu de înlocuit. 

Artista Emerită a Republicii Moldova, Claudia Osadcii a menţionat: 

- În 1945, ne-am aflat împreună cu Maria la una şi aceeaşi casă de copii, 

apoi, la Leningrad, am fost tot alături. Am rămas prietene pe toată viaţa. Pro-

fesor dotat, mamă bună, gospodină excelentă, ea a putut îmbina arta scenică 

cu arta vieţii în familie. Emana o acuratețe rară, atât spirituală, cât şi fizică, 

aceasta o şi deosebea permanent de toate fetele de la Şcoala Coregrafica 

„Agripina Vaganova" din Sankt Petersburg. 

A activat în Teatrul de Opera și Balet, dansa toate rolurile de solistă. A 

vizitat multe țări. Suferea pentru nedreptate, pentru durerile altora. La serata 
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de absolvire, la Şcoala coregrafică, Maria a dansat Cracoviacul din opera 

"Ivan Susanin ". 

Grație performanțelor sale, a fost onorată cu titlurile "Lucrător emerit al 

Culturii din URSS", "Om Emerit al Republicii Moldova", Medalia "Meritul 

civic", "Veteran al muncii". 

* * * 

... Plâng copiii, plâng nepoții, colectivul didactic, elevii de ieri şi de azi, 

după Maria Pangalos. 

Vreau să le spun tuturor: un om care a trăit atât de frumos, va rămâne 

mereu printre noi. Actualilor elevi vreau să le spun: apropiindu-vă de sala de 

balet, imaginați-vă că ea este prezentă în sală, vă vede cum lucrați şi se bucură 

pentru voi. 

Copiilor, nepoților, strănepoților, să vă mândriți că sunteţi lăstarii Măriei 

Pangalos. 

Dumnezeu s-o odihnească în pace. 

În numele colectivului didactic, Veronica PÂRLEA-CONOVALI, magis-

tru în istorie.  

Subsemnat: Iurie GORŞCOV, artist al poporului, Eugen GÂRNEŢ, ma-

estru în arte, Ludmila SOSNA, vice director, Vitalie POCLITARU, Artist 

Emerit, Vera DIMA, Maria MAC ARI. Elena POJOGA, Natalia CREŢI şi 

mulţi alţii 

PÂRLEA-CONOVALI, Veronica. Maria 

Pangalos – 55 de ani pe aripile dansului. /Vero-

nica Pârlea-Conovali //Făclia. – 2010. – 11 de-

cembrie. – pag. 11 

 

Pârlea-Conovali, Veronica. Mareşalul Alexandru Averescu trecut, pre-

zent şi viitor... 

Întrucât am predat lecţii în mai multe insti-

tuţii de învăţământ, am constatat că elevii veniţi 

din satele republicii cunosc tot mai puține lucruri 

despre locul lor de baștină. în acest context, în-

demn cititorii „Făcliei" să studieze istoria locali-

tăţii natale, viaţa personalităţilor ei de seamă, ca 

să aducă generalilor tinere exemple demne de ur-

mat şi să nu fie daţi uitării acei care au zidit vii-

torul neamului 

Printre ei este şi mareşalul Alexandru Ave-

rescu, născut pe teritoriul Basarabiei. 

Iată ce spune despre el istoricul, ex-vice-

prim-ministrul, redactorul-şef al revistei „Cuge-

tul”, Fon Negrei: „Cred că generația tânără nu 

ştie aproape nimic despre Averescu, despre rolul 

lui în destinul Basarabiei (anul 1918) şi al între-

gii Românii". 
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În cel de-al Doilea Război Balcanic (1913) mareşalul Alexandru Ave-

rescu a fost comandant al armatei operative române. Sub conducerea lui a 

fost încheiată Pacea din Balcani. 

În timpul Primului Război Mondial, îndeplinind funcţia de comandant al 

Armatei a II-a române, a reuşit să străpungă frontul germano-turco-bulgar la 

Mărăști, eliberând 30 de sate. 

Mareşalul şi omul politic român Alexandru Averescu a urcat toate treptele 

ierarhiei militare, a fost comandant al Şcolii Superioare de Război, şef al Sta-

tului Major. 

În timpul guvernului lui A. Averescu s-a produs unificarea monetară şi a 

fost întocmit primul buget al României Mari. În iulie 1921 a fost legiferată 

reforma agrară în vechiul Regat, Transilvania şi Bucovina. Guvernul a sem-

nat Tratatul de la Trianon (4 iunie 1920), prin care se recunoștea unirea Tran-

silvaniei, precum şi Conferinţa de la Paris (28 octombrie 1920), care confirmă 

Unirea Basarabiei cu România. De asemenea, în anul 1921 a fost semnată o 

convenţie de alianță cu Polonia, s-a format Mica înţelegere (Cehoslovacia, 

România şi Iugoslavia) - toate acestea au reprezentat paşi serioși pentru o ţară 

care sute de ani a fost destrămată teritorial şi izolată din punct de vedere po-

litic. 

Regele României Carol I (1866-1881), după reprimarea răscoalei din 

1907, organizată de Rusia şi Austria, 1-a numit „Salvatorul Patriei". Iar regele 

Ferdinand I (1914-1927), după Primul Război Mondial, 1-a numit pe mareșal 

„Salvatorul României". 

Fiind pe patul de moarte, regele Ferdinand al României a adunat toţi dem-

nitarii, printre ei era şi A. Averescu, căruia i s-a adresat aşa:, Averescule, între 

noi a fost mult şi bine, şi rău, iartă-mă, şi te rog să ai grijă de ţară".  

*     *     * 

Despre activitatea mareșalului sunt multe de spus, au scris despre el cu-

noscute personalităţi ca Nicolae Titulescu, Constantin Argetoianu, Nicolae 

Iorga şi alţii. Dar, după cum am menţionat ceva mai sus, în ultimul timp nu 

s-a scris nimic. De aceea am rămas plăcut surprinsă când am descoperit două 

volume de carte intitulate „Mareşalul Alexandru Averescu", apărute la Bucu-

reşti, ediţia I, în anul 2008, ediţia a ,II-a, în anul 2012. Volumele prezintă o 

biografie romanțată, autor Mihai Babele (pseudonimul lui Mihai Niceainicu), 

care în rândurile cititorilor este bine-cunoscut după volumele „Malurile 

morţii", „Hoțul", „Glorie şi umilință", „Prinţesa de Mangop" etc. Cărţile se 

citesc uşor şi evocă foarte captivant evenimentele istorice, însuși autorul e 

originar din comuna în care s-a născut mareşalul - Babele, Ismail. De mic 

copil a auzit despre consăteanul său multe istorii de la părinţi, bunei şi local-

nici, a aşteptat mulţi ani ca cineva să scrie, dar... 

*     *     * 

În  manualele de istorie la capitolul Primul Război Mondial 

1914-1918 despre legendarul mareșal se aminteşte doar în trea-

căt. Nu am citit nicăieri în ultimii ani să fie comemorat. La 3 

octombrie s-au împlinit 78 de ani de la plecarea lui în eternitate. 
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El s-a născut la 9 martie 1859 în satul Babele (lângă Ismail). A 

decedat la 3 octombrie 1938, la Bucureşti. A fost mareșal al 

României, general de armată şi comandantul Armatei Române 

In Primul Război Mondial, prim-ministru al României în trei 

cabinete (fiind şi ministru interimar al afacerilor externe în pe-

rioada ianuarie-martie 1918). E autor a 12 opere pe teme mili-

tare (inclusiv un volum de memorii de pe prima linie a frontu-

lui), membru de onoare al Academiei Române şi decorat cu 

120 de ordine de cel mai in alt rang şi medalii. 

Într-o discuţie telefonică cu scriitorul am aflat că a fost 

susţinut moral în editarea acestor două volume de către re-

gretatul publicist şi prozator Serafim Saka, care primul a lec-

turat manuscrisele. 

Volumul întâi este prefațat de generalul Nicolae Petrică, 

consătean al autorului şi al mareșalului Averescu. D-lui 

scrie: „Sunt sigur că cititorii nu vor regreta clipele petrecute 

în compania acestei cărţi scrise cu sufletul, a cărei documen-

tație a fost completată cu un efort şi cu o dăruire demnă de 

toată admirația. Gestul şi 1-a dorit şi ca o, încercare de reve-

nire la origini". 

Vitalie Răileanu, critic literar, cercetător științific al Academiei de Ştiinţe 

a Moldovei, în prefața volumului II notează: „Astăzi ca niciodată, ar trebui să 

ne amintim Istoria, cum s-a argumentat atât de temeinic, cea dintâi carte a 

nației!". 

*     *     * 

La una din şedinţele de la Biblioteca „Onisifor Ghibu" din capitală, regre-

tatul profesor universitar şi patriot Gheorghe Palade a subliniat: „Ar fi bine 

dacă în fiecare sat din Basarabia am avea patrioţi ca Mihai Babele, care cu 

dăruire, fără a cere ceva în schimb, păstrează vie amintirea celui care este 

miezul, mândria, valoarea unui stat. Trăim momente de grea cotitură, când 

valorile rămân în anonimat, lumea aleargă după bunuri materiale, uitând că 

ele nu ne dau sănătate şi nici putere. Ne rămâne să-i susţinem şi să ne închi-

năm în faţa lor. Şi ne rugăm Bunului Dumnezeu doar să se înmulțească rân-

durile lor". 

*     *     * 

O personalitate ca Alexandru Averescu a avut şi prieteni, şi duşmani. 

Nicolae Iorga, cu care mareşalul a trăit şi a activat în aceeaşi perioadă, a 

remarcat: „Am văzut la noi, în 1913, la Cartierul general din Corabia, un om 

pe care îl cunoșteam din politică şi nu-1 cunoșteam avantajos. Vagonul lui 

era o colecție de hârți şi o bibliotecă. Acolo se deschidea întâi fereastra dimi-

neaţa şi ultimă lumină era în căsuţa lui". 

*     *     * 
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Aş putea scrie multe pagini despre bogata activitate a celui care a fost 

Mareşalul A. Averescu, dar prefer să mă opresc aici. Vă îndemn, stimați co-

legi, să citiţi volumele „Mareşalul Alexandru Averescu, anii de tinereţe" şi 

„Mareşalul Alexandru Averescu", nu veţi regreta. 

PÂRLEA-CONOVALI, Veronica. Mareşa-

lul Alexandru Averescu trecut, prezent şi vii-

tor...//Făclia. – 2016. – 7 octombrie. – pag. 12 

 

 

Pârlea-Conovali, Veronica.  Mântuirea prin poezie și pocăință 

După ce și-a lansat Operele Netăcute în 9 volume, cu titlul unic INSCRIP-

ȚII PE ETERN, la Viișoara, satul de baștină și la Fetești, unde a absolvit 

școala medie, sate din același raion, Edineț,  scriitorul Traianus (Traian Va-

silcău) a fost la 22 mai 2018 protagonistul unui spectacol extraordinar în Sala 

Mare a Bibliotecii Naționale. 

Publicul a fost atât de numeros, încât a trebuit ca sala să fie suplimentată 

cu peste cincizeci de scaune, astfel încât toți spectatorii să fie  martorii unui 

festin de zile mari. A venit lume de pe lume, de diferite vârste și profesii, și 

nu doar din Chișinău. Am întâlnit profesori de la Ștefan-Vodă și Bălți, de la 

Cahul și Briceni… Priveam prin sală și mă minunam de cele văzute, câteva 

ore în șir spectatorii au fost parcă într-o poveste (fac această remarcă, fi-

indcă  de mai multe ori am observat cum rând pe rând spectatorii pleacă de 

la alte lansări). Eram și eu după o zi de lucru, dar fiind la curent cu creația 

poetului am venit fără a ezita mult. Explic și de ce: mai mulți ani la rând citesc 

regulat tot ce scrie poetul, tematica poeziilor sale este variată, el  cântând 

mama, Țara, neamul, forța divină și tot ce ne înconjoară. Poezia lui este clară, 

limpede ca apa de izvor, caldă ca o raza de soare, blândă ca mâna mamei și 

sfătoasă ca povața tatei, iar atunci când mai găsești în ea și dialoguri cu Dum-

nezeu, cu luna și cu cerul, cu iarba și cu ploaia, sufletul îți tresaltă și parcă 

renaște. 

Ştiu că  astăzi  au apărut alte curente literare, dar poetul Traianus preferă 

să scrie în dulcele stil clasic, curent care din spusele altor învățați va tot trăi 

cât lumea și pământul. 

Poetul Traianus, dragi cititori, este un gânditor. El vorbește puțin și mult 

meditează, spun asta pentru că l-am văzut cum se comporta în diferite împre-

jurări. Iar conform vechilor legi pământești aceasta este una din marele legă-

turi dintre cer, om și pământ, de unde și primim sfaturi, apărare și Dragoste. 

Poetul și acum, la această frumoasă SĂRBĂTOARE, era liniștit, modest și 

cumpătat, nici urmă de „EU SUNT TRAIANUS”. Era așa cum trebuie să fie 

un adevărat om: talentat și deștept. 

Am discutat după spectacol  cu unii colegi de breaslă, care știu că în 

această viață fiecare vine cu destinul său, fiecare are scaunul său și nu e cazul 

să ne așezăm mai mulți doar pe unul. Am remarcat că Traianus, colegul nos-

tru, este un scriitor aparte (de ce nu am recunoaște un adevăr?) și noi, la 

rându-ne, avem locul nostru  în toate. 
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SCRIIND aceste rânduri vreau doar să subliniez în puține cuvinte impor-

tanța operei poetului TRAIANUS, care sunt sigură că va fi citită de multe alte 

generații care vin. Îi doresc pe acest fundal multă, multă sănătate, bucurii, 

noroc, prosperare, creativitate și Doamne ajuta!!! 

… La debutul serii, Traianus ne-a amintit spusa biblică, referitoare la fap-

tul că nu doar cu pâine se va hrăni omul. 

Adevărat! 

După care a invitat în scenă Corul MOLDOVA al Companiei Publice Na-

ționale TELERADIO-MOLDOVA, 

condus cu măiestrie de doamna Ga-

briela Tocari, pentru interpretarea 

unei Rugăciuni înălțate Tatălui Ce-

resc, Cel care, vorba lui Traianus, 

„inspiră poeții, compozitorii și cân-

tăreții, ca aceștia să-l proslăvească în 

lucrările lor acum și pururea, și-n ve-

cii vecilor. Amin”. Muzica aparține 

compozitorului Nicolai Ciolac. 

Spectacolul, prezentat de acad. Mihai Cimpoi, cel care este foarte pre-

zent  în aceste 9 volume  și Traianus, a purtat genericul LITERĂ DIN DUM-

NEZEU, așa precum este titlul unei poezii și al unei cărți de-a poetului nostru, 

apărută la Editura SCRISUL ROMÂNESC din Craiova. 

Acad. Mihai Cimpoi a declarat că “noi astăzi participăm la un eveniment 

deosebit. Traianus  și-a adunat întreaga creație în aceste 9 volume, ofe-

rind  cititorului posibilitatea să culeagă ceva nou, inedit și creat din dragos-

tea poetului  pentru literatură. El o face cu multă ușurință, scrierea i se dă 

bine, fără careva experimente”. Apoi domnul Mihai Cimpoi a dat citirii a 

două strofe(a primei și a ultimei) din CÎNTEC de REUNIRE, publicat de 

Traianus în LITERATURA și ARTA din data de 17 mai curent. 

În aplauzele furtunoase ale spectatorilor, domnul Cimpoi  a concluzionat: 

Admirabil! 

Tot Domnia Sa a menționat faptul că, spre deosebire de colegii săi de 

generație, lui Traianus nu-i este rușine să scrie poezii patriotice, el mai fiind 

și un comentator fin și versat al realității noastre social-politice, un publicist 

bine înarmat. 

Apoi Traianus a recitat poemul NOUĂ, după care a explicat că, în viziu-

nea sa, cifra 9 înseamnă cele 9 ceruri dumnezeiești,  nouă universuri lirice ale 

unui om, izvorând dintr-un alt nețărmurit univers, care se revelează numai cui 

și când voiește Creatorul a toate, 9 e simbolul Universului, ziua de naștere a 

tatălui său (9 mai), doi de 9 se regăsesc în anul nașterii mamei sale (1929), 9 

luni s-a aflat în pântecele mamei, doi de 9 sunt integrați în anul nașterii sale 

(1969), lansarea are loc la 49 de ani împliniți, locuiește la etajul 9, aparta-

mentul său  are numărul 209, 9 februarie este ziua nașterii soției lui, excepți-

onala realizatoare și moderatoare de emisiuni culturale la Televiziunea Nați-

onală, doamna Natalia Moraru-Vasilcău. 
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Sala, ascultându-l cu atenție,  n-a avut cu ce-l răsplăti, decât cu un ropot 

de aplauze. 

La microfon apoi s-a produs talentata declamatoare de versuri  Natalia 

Pîntea, studentă a Universității de Stat din Moldova, după care profesorul 

universitar, dr. hab. în filologie, criticul literar Dragoș Vicol, autorul prefeței 

volumului 1 de Opere, a prezentat  un mesaj de felicitare, în care, printre al-

tele, a spus: „Dacă știm cu toții că elixirul se păstrează în cantități mici, 

atunci Traianus vrea să ne dovedească că elixirul poate să se regăsească și 

în cele 9 volume scrise de el. Eu îl numesc Vulcanul generației 90. Un mare 

Poet român, căruia îi suntem cu toții contemporani!” 

Interpreta de muzică ușoară Roxana-Moldova s-a declarat fericită că a 

debutat cu o piesă scrisă de Serghei Țurcan  pe versurile poetului Viișoarei 

și a interpretat cântecul UNDE EȘTI? 

Profesorul universitar și doctorul habilitat în pedagogie Adrian Ghicov 

a spus că “Traianus este un creator de limbaj mântuitor, e un fluviu de gân-

duri albastre, avându-și curgerea spre ancestralele tristeți metafizice”. Tot 

Domnia Sa a mai specificat și că “Traianus este un orator dăruit cu har, 

dublat de un creator de excepționale poeme despre căutarea unei taine, Po-

ezia! E un cerșetor de Lumină, un Aducător de Lumină!” 

După el au urcat în scenă 3 elevi de la Gimnaziul ION TIMOFEI COS-

TIN  din satul Ghidighici: Amira Gurtovoi, Lucian Corcodel  și Patricia-An-

dreea Jalauc, care au prezentat un recital poetic bine ales din creația lui 

Traian Vasilcău. 

Unul dintre momentele cele mai tulburătoare ale spectacolului a fost  cel 

de interpretare în premieră absolută a „Cântecului de Reunire”, de către 

compozitorul și cântărețul Ilie Văluță. 

Un imn “cu adevărat buciumător” al românismului, foarte binevenit pen-

tru a ne mobiliza în Anul  CENTENAR la înfăptuirea unui nou Act istoric 

național de Reunire! 

Scriitoarea Claudia Partole și-a amintit că-l cunoaște pe Traianus din 

desele sale poposiri în biroul consăteanului său, poetul Serafim Belicov, de 

la cotidianul MOLDOVA SUVERANĂ. A mai adăugat că Traianus are în el 

bine arcuit cultul strămoșilor, că știe să nu-i uite pe cei care l-au susținut la 

începuturi: Victor Teleucă, Serafim Belicov, Grigore Vieru, Ion Vatamanu, 

Adrian Păunescu, Anatol Codru, Radu Cârneci și mulți alții. Ea a propus ca 

următoarele cărți, ce vor urma după aceste Opere ale lui Traianus, să con-

țină doar cifre. Dacă Operele sale Netăcute au apărut în 9 volume,  atunci 

următoarele cărți ar trebui să și le intituleze: 9 +1, 9+2, și tot așa, până la 

9+99! 

Apoi a bucurat spectatorii și moderatorii acestui spectacol inedit elevul 

Liceului Teoretic MIHAI VITEAZUL din Chișinău, Dan Gîncu, cu un buchet 

de flori poetice traianusiene. 

“Enigma lui Ion” a fost piesa lui Sandu Gorgos, căreia i-a dat glas Serj 

Kuzencoff. Comoderatorul serii, Traian Vasilcău, se întreba de ce n-avem în 

politica moldovenească nici un Ion demn, cu o conștiință națională evidentă 
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și prețuire pentru valorile noastre naționale? Domnul Mihai Cimpoi și-a 

amintit că parcă este un Ion, dar imediat un spectator a exclamat că acesta 

e Vanea, e Ivan, adică Ceban și piesa scrisă pe versurile lui Traianus nu este 

despre el. 

După acest moment, care a destins ambianța, în scenă a fost invitat un 

poet venit tocmai de la București. Autor de “poezie elevată, pentru care Me-

tafora este regină, iar Dragostea și bunul-simț sunt virtuți de prim rang în 

sufletul și opera sa”. 

Numele lui este Emil Almășan, care a evidențiat că poezia lui Traianus 

reprezintă un monument al spiritului național și al iubirii lui nesfârșite pentru 

Țară, Dumnezeu și Limba Română. “ Eu nu știu dacă toți conștientizăm la ce 

serbare unică luăm parte astăzi”, a afirmat Emil Almășan, apoi i-a dedicat 

două poezii protagonistului spectacolului menționat. 

La un moment dat Traian Vasilcău și-a amintit de spusa celebră a lui Gri-

gore Vieru, căruia-i plăcea să repete că toată viața a visat să treacă Prutul și a 

ajuns la Academia Română. Traianus a spus că el toată viața și-a dorit să 

trăiască încuiat  într-o bibliotecă și a ajuns la Biblioteca Națională. 

—Pe cât de mare, pe atât de modest, a zis Traianus despre invitatul urmă-

tor. Domnul  Mihai Cimpoi a încuviințat pe loc acest adevăr, ca fiind unul 

incontestabil. Era vorba, bineînțeles, despre Maestrul Constantin Rusnac, 

compozitor, secretar general al Comisiei Naționale pentru Unesco, cel care a 

compus muzică pe versurile poetului, dar i-a dedicat și un acrostih lui Traia-

nus, evocând momentele de grea încercare prin care i-a fost dat să treacă po-

etul nostru, evidențiind invidia și răutatea unor colegi de-ai săi, ajunși bătrâni 

și fără de operă. Maestrul Rusnac a evidențiat și o latură aparte a lui Traianus: 

cea de a nu arunca pietre în cei de aruncă în el, exemplificând că Iertarea, 

Uitarea și Iubirea îl caracterizează în mod deosebit  pe poet, atunci când alții 

preferă formula: Sânge pentru sânge și dinte pentru dinte. A urmat o lucrare 

instrumentală a lui Constantin Rusnac, numită REFLECȚII, interpretată de 

autor la pian, pe fundalul căreia Traian Vasilcău a recitat un poem cutremu-

rător, numit SCRISOARE TATĂLUI MEU.  Poem scris în 1987 și recitat la 

22 mai, în ziua aducerii moaștelor Sfântului Nicolae, mare făcător de minuni, 

ocrotitorul casei familiei poetului, pentru regretatul tată al poetului, Nico-

lae… 

Astfel am aflat și de ce poetul nostru a ales anume această zi pentru lan-

sarea „Nesomnului” său „liric”, la Chișinău. 

A urmat un alt moment strălucitor din program. Elevul clasei a IX-a a 

Liceului Teoretic NICOLAE IORGA, pre nume Stanislav Bercea, a recitat 

magistral ARTA IERTĂRII de Traianus. 

Domnul Mihai Cimpoi nu s-a putut abține și i-a prezis acestuia un viitor 

actoricesc strălucit, pe potriva talentului său. 

Tot aici Domnul Cimpoi a evidențiat și calitățile remarcabile de manager 

cultural ale lui Traian Vasilcău, cel care a organizat 8 ediții ale Festivalului 

Național de Muzică Ușoară MALURI DE PRUT, in memoriam Ion și Doina 

Aldea-Teodorovici, în 2018  împlinindu-se 24 de ani de când organizează 
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Festivalul-Concurs Național pentru Copii și Tineret STEAUA CHIȘINĂU-

LUI—STEAUA MOLDOVEI, tot Domnia Sa fiind la etapa de finalizare a 

lucrărilor Dicționarului scriitorilor români contemporani de pretutindeni și a 

Antologiei poeziei românești din mileniul trei. Proiecte grandioase, pe care 

nu le poate realiza oricine. Tocmai din aceste considerente academicia-

nul  Cimpoi a propus ca Traian Vasilcău să accepte să fie ajutat să preia con-

ducerea Direcției Cultură a Primăriei municipiului Chișinău. 

A urcat apoi în scenă cu un cuvânt de felicitare Artista Victoria Lungu, 

care a devenit câștigătoare și la secțiunea Interpretare și la cea de Creație a 

Festivalului prestigios MALURI DE PRUT cu o capodoperă lirică: Piesa IU-

BIREA MEA de Valentin Dînga și Traianus. 

Interpretul Michael Kleitman, venit din Israel, ascultând lucrarea mențio-

nată la Biblioteca Națională, a rămas frapat de valoarea piesei interpretate, 

sugerându-i Victoriei Lungu să o lanseze și pe plan internațional. Victoria 

Lungu l-a felicitat  pe Traianus pentru această performanță literară, anun-

țându-l că rămâne în așteptarea noilor versuri pentru cântecele din repertoriul 

ei.  Autorul versurilor s-a declarat optimist ca la alte spectacole ale sale să 

poată participa și interpreții Mirabela Dauer, Ion Suruceanu, Nelly Ciobanu, 

Natalia Barbu, Walter Ghicolescu, Adi Bezna și alți artiști din Basarabia și 

din Țară, care-i cântă versurile. 

Nu se putea ca în acest magnific spectacol de autor să nu fie loc  și de un 

preot, cunoscând predilecția permanentă a lui Traianus pentru Lucrarea Di-

vină, un volum de-al său important, apărut la Editura de stat LUMINA, inti-

tulându-se CĂLUGĂR FĂRĂ SCHIT. 

Trimisul lui Dumnezeu de această data a fost arhimandritul Serafim Gon-

cear, parohul Bisericii “Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Chișinău, 

care i-a dorit poetului să ajungă până la al Nouălea Cer al lui Dumnezeu prin 

poezie și viață curată, iar harul divin să-l ocrotească și să-l inspire la noi im-

nuri fără de preț, prin care să-l slăvească pe Creatorul Universului, într-un 

mod cu totul excepțional. 

Spre finalul spectacolului de gala  poetul și-a bucurat spectatorii cu trei 

poezii, aidoma Sfintei Treimi, și a spus: “Sfântul Ioan Gură de Aur, când și-

a simțit momentul plecării, s-a întins în sicriul ce și-l pregătise dinainte, a pus 

mâinile pe piept și a exclamat, fericit: Slavă lui Dumnezeu pentru toate! Eu 

aduc Slavă Domnului și pentru acest Dar de carte, care pleacă de aici  în bi-

bliotecile din satele, orașele, liceele, bisericile și casele multora. Și odată cu 

ele parcă însăși viața-mi se duce din inima mea înspre multele inimi din 

lume!”. 

Seara a  culminat cu GLORIA  lui Antonio Vivaldi, în interpretarea Co-

rului MOLDOVA al Companiei Publice Naționale TELERADIO-MOL-

DOVA, condusă de Gabriela Tocari. 

Acad. Mihai Cimpoi a recunoscut că Vivaldi este compozitorul Italian 

preferat al său și împreună cu poetul Traian Vasilcău a mulțumit sălii arhi-

pline de spectatori, care aplauda și dorea ca LITERA LUI DUMNEZEU  din 

22  mai 2018 să nu mai cunoască sfârșit. 
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Anume acestor oameni aș dori să le spun că evenimentul a fost imprimat 

de postul național de televiziune, așa încât să se poată bucura de acest festin 

de înaltă calitate artistică nu doar chișinăuienii, ci întreaga republică, mie ne-

rămânându-mi decât să-i urez poetului, publicistului și textierului Traian Va-

silcău (Traianus) sănătate din belșug, pace sufletească și cât mai multe Opere 

Netăcute, atât de binevenite și necesare întregului nostru neam românesc. 

Ultimul dialog al serii dintre cei doi comoderatori a fost și el unul excep-

țional. Acad. Mihai Cimpoi a concluzionat cu bucurie  că Traianus este un 

poet deosebit. 

- Sunt doar un păcătos, domnule academician, i-a răspuns Traian Va-

silcău. 

- Da, un păcătos, a continuat domnul Cimpoi, însă un păcătos  care s-

a mântuit prin Poezia lui admirabilă  și prin pocăință. 

Iată un dialog de mare noblețe creștină,  după care orice  comentariu e, 

pur și simplu, de prisos. 

PÎRLEA-CONOVALI, Veronica. Mântuirea 

prin poezie și pocăință. [Accesat 26.05.2022]. 

Disponibil:  https://vox.publika.md/social/min-

tuirea-prin-poezie-si-pocainta-531492.html  

 

 

Pârlea-Conovali Veronica. Mărturii durute, înecate-n lacrimi 

În ultimele două decenii am studiat tema de-

portărilor. Toate materialele adunate le-am pu-

blicat, rând pe rând, în săptămânalul „Făclia". 

Am fost mereu susţinută în procesul de cercetare 

de către redactorul-şef Tudor Rusu. În acest ma-

terial victima deportărilor este bine-cunoscutul 

artist plastic, maestrul în artă, Mihai Mireanu. 

Câte ceva despre personalitatea dumnealui. 

Pictorul Mihai Mireanu a învăţat în anii 1967-1968, 1972-1976 la Şcoala 

Republicană de Arte Plastice „I. E. Repin", actualmente Colegiul Republican 

de Arte Plastice „Al. Plămădeală" din Chişinău, în anul 1982 a devenit mem-

brul al Secţiei Tinerilor Plasticieni Uniunii Artiștilor Plastici din URSS. Din 

1985 este titularizat membru al Uniunii Artiștilor Plastici din URSS. În anul 

1989 devine membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova. 

Anul 2000 îi va aduce o nouă izbândă, devenind membru al Asociaţiei Inter-

naţionale a Artiștilor Plastici (AIAP -UNESCO), Paris. În 2003 devine Mem-

bru fondator al ACM (Asociația Caricaturiștilor din Moldova). 

În bogata sa activitate artistică a pictat, dar a fost mereu pasionat şi de 

istorie, a citit, a ascultat, a cercetat. Şi a scris mult! A zămislit zeci de mate-

riale de publicistică, iar această activitate, în anul 2014, 1-a adus în rândurile 

Membrilor Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România (UZPR). 

https://vox.publika.md/social/mintuirea-prin-poezie-si-pocainta-531492.html
https://vox.publika.md/social/mintuirea-prin-poezie-si-pocainta-531492.html
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Din anul 1969 până în prezent pictorul Mihai Mireanu, pentru merite de-

osebite, a obținut mai multe diplome şi premii. În anul 2004 s-a învrednicit 

de marele premiu pentru lucrarea „Arătarea Sfântului Gheorghe lui Ştefan cel 

Mare". Dumnealui a vernisat un număr mare de expoziţii atât în republică, 

cât şi peste hotarele ei - Ucraina, Lituania, România, Afganistan, Rusia, Un-

garia, Germania etc. Prin muncă şi talent, şi-a făcut un nume aparte în rândul 

oamenilor de creație de pe diferite continente. Cununa acestui succes e un 

număr impunător de expoziţii personale şi colective. În anul 2010 preşedin-

tele interimar al Republicii Moldova, Mi-

hai Ghimpu, i-a înmânat titlul onorific de 

Maestru în Artă. 

Pe parcursul acestor ani am avut mai 

multe întâlniri şi discuții cu dumnealui. Na-

tură inteligentă, harnică, omenoasă şi sen-

sibilă, de la Mihai Mireanu aveam să aflu 

că tot ce este dumnealui azi se datorează 

educației primite în familie. O familie de 

oameni gospodari cu o istorie aparte. Pic-

torul ţine mult la fiecare membru din fami-

lia lui. Cu dor şi sentiment adânc îi pomenește pe toţi cei care i-au dat viaţă 

şi nume. Dumnealui consideră că, pe lângă toate obligaţiile sale pe acest pă-

mânt, are o datorie, cea mai Sfântă - de a povesti generațiilor în creștere des-

pre grozăviile prin care au trecut unii reprezentanți ai familiei sale. De la ma-

estrul Mihai Mireanu am aflat mute lucruri neștiute, care se încadrează în 

eșalonul istoriei naţionale. Iată ce povestește dumnealui: 

- în familia mea s-a vorbit mereu despre deportaţi. Acestea erau povesti-

rile adevărate ale familiei mele. Scopul acestor mărturisiri era ca noi, copiii, 

să nu uităm prin ce am trecut şi să povestim copiilor noştri din ce neam facem 

parte. Unele aspecte ale acestui calvar se repetau mai des, şi nu întâmplător, 

ci să memorăm și să nu uităm ceva. Cei maturi aveau grijă să învăţăm viaţa 

din familie. Nu este secret pentru nimeni că autorităţile sovietice au distrus 

floarea naţiunii române. Au împuşcat şi au deportat oameni gospodari, inte-

ligenți, cu verticalitate, cunoscători de trecut şi iubitori de ţară. Printre ei şi 

familia bunicului meu, Mihai Coca, născut în anul 1888. El mi-a rămas în 

memorie ca un om mândru de sine, fiind nepot de preot şi ginere de primar. 

Primar era şi el. Mai era şi Cetățean de Onoare al satului Purcari. Sătenii spu-

neau că bunicul este din familie de nobili. Îi plăcea mult ca în zilele de săr-

bători să iasă la plimbare cu o caleașcă cu zurgălăi, trasă de doi cai negri. Caii 

erau atât de frumoşi, încât, deseori, se deocheau şi bunicul trebuia să meargă 

la Darea țiganca din Olăneşti pentru a-i descânta. 

În toiul nopţii de 5 spre 6 iulie 1949 bunicul Mihai Coca (tatăl mamei 

mele) nu era acasă. Plecase de cu seară la Odessa la târg cu cireșe de vânzare. 
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În acest răstimp, în curtea casei au 

intrat trei milițieni şi o femeie acti-

vistă. În casă oaspeţii nepoftiți au 

intrat prin forțare de uşă. Mai întâi 

activista a citit ceva dintr-o foaie, 

apoi milițienii au început a scotoci 

prin casă. S-au uitat pe sub pat, în 

sobă, s-au urcat în pod, n-au uitat 

de ocol şi grajd, însă n-au găsit ni-

mic. Cât au durat căutările, bunica 

Marina şi mătușile mele, surorile 

mamei Parascovia şi Ecaterina 

Coca, în cămăși de noapte, înţepe-

nise în camera mare a casei. 

După ce activista şi miliţienii au discutat ceva între ei, s-au adresat cu 

urlete la bunica: 

- Unde-i? Unde l-aţi ascuns?! 

- Pe cine căutați în toiul nopţii? întrebă bunica printre lacrimi, strângând 

la piept fiicele care plângeau de spaimă. 

- Unde-i stăpânul casei? strigă şi mai tare activista. 

Bunica a explicat că bunelul este la Odessa la târg. Apoi milițienii au în-

ceput să le târâie ca pe nişte cârpe afară spre mașina ce staționa la poartă. 

Bunica a dovedit să înhațe o pâine de pe masă, în rest, aşa cum erau în cămăși 

de noapte, au fost urcate în mașină. 

Ziua de 5 iulie a trecut aşa. Bunicul Mihai Coca a cules două coşuri de 

cireșe şi s-a pornit la Odessa. Bunica Marina Coca (Slobozeanu, numele de 

domnişoară) a copt pâine. Cloșca scosese puișori. în această zi venise acasă 

de la Olăneşti mătuşa Catea, sora mamei. Mătuşa Ecaterina se afla de cu iarnă 

la Olăneşti la nişte cursuri de croitorie (la Parascovia Roman). Spre seară, în 

atmosferă parcă se petrecea ceva - vitele erau agitate, câinele începu să urle 

aiurea parcă prevestea o nenorocire, în curte, în casă se întâmpla ceva ce nu 

puteai explica, o frică intra de undeva în oase. Bunica Marina Coca a aprins 

candela la ungheraşul cu icoane. Era trecut de miezul nopţii, dar somnul tot 

nu venea. Bunica și mătușile mele Parascovia şi Ecaterina au ațipit spre di-

mineaţă. Dar n-au dovedit să pună geană pe geană, când au auzit împușcături, 

vuiet de motoare de maşini, lătrat de câini şi muget de vite. Se trăgeau rafale 

de automat după cei ce de dovedise să fugă, dar şi pentru a-i speria pe alţii 

care doreau să facă acelaşi lucru. În noaptea ceea au fost ridicate mai multe 

familii din Purcari: Toader Maladie (Ganga) cu familia, Efim Nistor cu soţia 

şi familia, Tonia Slobozeanu cu familia (fratele bunicii), Anton Cibotarenco 

cu familia, Iacob Colun cu familia, Mihai Coca cu familia, în componenţa 

căreia intra bunica Coca Marina (Slobozeanu) şi mătușile Coca Parascovia şi 

Ecaterina.     

În noaptea de 5 spre 6 iulie 1949 din satul Purcari au fost ridicate 14 fa-

milii. Unii săteni au dovedit să se ascundă, dar în scurt timp au fost vânați şi 
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prinși de către activiști şi milițieni. După ce mașina s-a umplut cu osândiți, 

pedepsiți, îşi luă calea spre Căușeni, unde au fost urcați într-un vagon şi ţinuţi 

acolo trei zile în năduf şi arşiţă, era mijloc de vară. Intre timp, milițienii tot 

aduceau săteni, care au încercat să fugă, dar au fost prinși. Din vagoane nu se 

permitea să cobori. Fiecare vagon era supravegheat de un milițian de gardă. 

Paza se schimba destul de des. Pe peron erau mulţi milițieni şi soldaţi înarmați 

cu automate şi însoțiți de câini. De vagoane nu se apropia nimeni. Rudele 

unora dintre săteni, stăteau ceva mai într-o parte şi priveau cu groază la tot ce 

se întâmplă. La a treia zi a fost adus şi bunicul, Mihai Coca. El a fost prins la 

Olăneşti, la noi acasă. Aici trebuie să spun că mama mea, Claudia Coca, năs-

cută la 17 februarie 1926, către momentul deportării era măritată cu tatăl meu 

Mireanu Ion născut la 3 ianuarie 1918. Mama, când s-a măritat, nu avea nici-

l 6 ani. 

Tata era cu zece ani mai mare ca ea şi era orfan, fără avere. Bunicii mei 

de pe linia paternă Mireanu Zaharia şi Mireanu Efrosia (familia bunicii de 

domnişoară era Boian) au murit tineri unul după altul. Şase copii au rămas 

orfani, cel mai mare avea 15 ani şi cel mai mic 7. Toată averea tatei era o 

cocioabă. La început, bunicul Coca Mihai n-a vrut s-o dea pe mama după tata, 

dar fiind om cu carte, cu experienţă de viaţă, purtat prin lume, primar, ştia el 

ce ştia. Poate în aşa fel credea că va scăpa de surghiun. Fiind proprietar a 32 

de hectare de pământ, 12 hectare i le dărui mamei, Claudiei Coca (după soţ - 

Mireanu), îi mai dărui o pereche de cai, o văcuţă, câteva oiţe, ceva din stupii 

de albine etc. Bunicul Mihai Coca, întorcându-se de la Odessa, a trecut prin 

Palanca. Acolo locuia sora lui Catinca Coca (după soţ - Ghidirim). De la ea a 

aflat despre ce se întâmplă la Purcari. Imediat hotărî să nu revină în sat, ci se 

pomi la noi, la Olăneşti. Dar nu a fost să fie. Nu trecu mult timp şi în uşa casei 

părintești din satul Olăneşti bătu puternic cineva. Era vecinul, milițianul Ion 

Mațarin şi încă câţiva milițieni. Mama crezuse că a venit după vin, numai că 

de data aceasta a venit prea devreme şi din prag a început să urle. 

- Unde-i? Unde l-aţi ascuns? 

- Pe cine cauţi, vecine? întrebă mama. 

- Te faci a nu şti. Pe tat-tu! 

Mama îi explică bunicul este la Odessa. 

Activistul Maţarin ordonă să se fiică percheziție. Au scotocit peste tot, dar 

n-au găsit nimic. Soldații însă n-au plecat. Fiind ferm convinși că fugarul va 

apărea curând, milițienii s-au grupat de pază la poartă, în fundul harmanului, 

unde era un pârlaz, după casă, în aşa fel încât să vadă totul, dar ei să nu fie 

văzuți. 

Vecinul milițian Ion Maţarin plecă acasă să se odihnească după o noapte 

de muncă docilă, alergând după „culacii" neascultători. Între timp, mama 

mea, Claudia Mireanu, născută Coca, găsi posibilitatea şi ieși în drum. O bă-

trână din sat care mergea pe strada o întrebă: 

- Ce stai, Clavune, aşa dimineaţă în plină stradă? 

- Nu ştiu de ce Maţarin Ion, cu noaptea în cap, îl caută pe tata la noi, 

răspunse mama. 
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- Păi, astă noapte au fost ridicați „culacii", zise bătrâna. 

Peste mama parcă căzuse cerul, începu a tremura de emoţii şi abia atunci 

şi-a dat seama de cele întâmplate. Sărmana mamă îi vorbi tatei să înhame 

calul, apoi îl urcă în coș pe fratele Dan şi, cu mine în braţe, goni căruța spre 

Purcari. Sărmanul animal, de la atâta goană se făcuse alb de spumă. De la 

frică, emoţii şi neștire, mama m-a scăpat din braţe. Căzătura a fost destul de 

puternică, încât mi-a traumat tare obrazul. De atunci am o cicatrice pe obraz. 

La Purcari casa buneilor era pustie. Mama a întors căruța spre ieșirea din sat. 

A văzut că la poarta unchiului Toni Slobozeanu, fratele bunicii, staționa 

o mașină, îi ridicau şi pe ei. Avea unchiul Toni, sărmanul, o casă de copii. În 

mașină era multă lume ce plângea în hohote. Mama mă ţinea în braţe, din 

obrazul meu curgea sânge. Mama păși spre mașină, dar un soldat o bruscă. 

Ea, însă, curajoasă, nu i-a dat nicio atenţie şi înainta. Bunica m-a luat în braţe 

acolo sus, în caroserie, şi începu a plânge şi mai tare, sărutându-mi obrajii 

însângerați. 

La un moment dat, soldații au îmbrâncit-o pe mama, şi mașina porni. 

Mama se repezi să mă ia, dar fu îmbrâncită din nou. Atunci bunica, de groază 

că pot ajunge în Siberia şi eu, mă aruncă din mașina în viteză. Tata nu dovedi 

să mă prindă şi eu am căzut la pământ". 

O tăcere adâncă puse stăpânire pe interlocutorul meu, ca apoi să-şi conti-

nue povestea amară. Stăteam şi eu în tăcere, fără a scoate un cuvânt, prea 

durute şi învechite sunt amintirile. În sinea mea, însă, eram bucuroasă că am 

lăsat treburile casnice şi alte griji pentru a-i asculta spovedania. Îi mulțumesc 

lui Dumnezeu că mi-a dat putere, răbdare şi harul de ascultător. 

(Va urma...) 

PÂRLEA-CONOVALI, Veronica. Mărturii 

durute, înecate-n lacrimi/Veronica Pârlea-Cono-

vali//Făclia. – 2020. – 25 septembrie. – pag. 7 

 

 

Pârlea-Conovali Veronica. Mărturii durute, înecate-n lacrimi 

Pictorul Mihai Mireanu continuă: „După căzătura ce s-a produs atunci din 

caroseria maşinii, am fost multă vreme bol-

nav. Cu timpul, am pierdut auzul şi sunt inva-

lid de gradul II. Venind acasă, părinţii au găsit 

casa înconjurată de oamenii lui Ion Mațarin. 

în sat domnea o linişte de mormânt, doar unde 

şi unde se-auzeau bocete. Spre seară plouase 

mărunt. 

La un moment dat o bătaie tremurânda în 

uşă sparse liniştea amăgitoare. In casă intră 

bunelul, alb ca varul, şi, cu voce stinsă, ne făcu 

semn să tăcem: 

- Dragii mei, zise bunelul, ştiu totul, am aflat încă la Palanca, la întoarcere 

de la Odessa. 
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- Cum ai intrat în casă tată, dacă gospodăria este înconjurată de milițieni? 

- întrebă mama. 

- Am stat după fântână de pândă şi când milițianul de la poartă s-a dus la 

acel din hudiță să-şi aprindă o ţigară, eu m-am strecurat în ogradă. 

Bunicul ieși tiptil din casă şi se îndreptă spre curpenii de cartofi care cres-

cuse mari. Tata trase o fugă cu căruța la Purcari şi o aduse pe mătuşa Sofiica 

Coca, o altă soră de-a mamei şi fiică a 

bunelului Mihai Coca, căsătorită şi ea 

către anul 1949. 

Ambele au început a-1 pregăti pe 

bunelul de drum. Spre seară bunicul 

ieși din curpenii de cartofi şi intră în 

casă, dar în acel moment, un copil al 

lui Doni, ce stătea ascuns în ieslea pen-

tru cai, o zbughise spre poartă. De 

pândă 1-a pus Ion Mațarin şi ce i s-a 

dat pentru asta, numai el ştie. Nu trecu 

mult timp şi apăru vecinul cu toţi mili-

țienii. Au intrat în casă şi au tăbărât asupra bunicului. Ion Mațarin, satisfăcut, 

a zis: 

- Am ştiut eu că aici vei trage! 

L-au adus şi pe bunicul la Căușeni. După ce au fost prinși toţi, trenul s-a 

pornit. 

Plângeau condamnații din vagoane şi bocea tot atât de tare lumea de pe 

peron. Mulţi alergau după tren, se agăţau de el, cădeau pe jos, se îmbulzeau, 

călcându-se unul pe altul. Copiii țipau îngroziți de spaimă. Era un dezastru 

de nedescris. Unii dovediseră să se agate de ultimul vagon, însă au fost loviți 

cu cruzime sălbatică de bravii noştri soldaţi. Din vagoane se auzeau țipete, 

plânsete, blesteme la adresa milițienilor şi activiştilor. 

După câteva zile de mers cu trenul, lumea din vagoane s-a mai liniştit, nu 

mai aveau sărmanii oameni puteri de atâta plâns. Femeile mai în vârstă se 

rugau neîncetat lui Dumnezeu. O bucată bună de drum au stat toţi liniștiți fără 

a scoate o vorbă. Toţi se gândeau la nenorocirea ce se abătuse peste ei. 

Vagonul era murdar. Toţi dormeau pe podelele goale, erau şi dintre cei 

care reușiseră să-şi ia de acasă ceva boarfe. Nimeni nu ştia unde-i duc. Bune-

lul a dovedit să trimită la Olăneşti o scrisoare printr-un carahasanian. O altă 

scrisoare o trimisese din gară. Pe la gări, din tren, se aruncau scrisori făcute 

colţ ca pe timp de război şi cei de le găseau le aruncau în cutia poştală. Con-

damnații erau hrăniți foarte prost, mâncarea era, de obicei, 200 gr. de pâine 

neagră cu scrumbie veche care mirosea urât. De câteva ori s-a dat şi ciorbă, 

dar nimeni n-o putea mânca, fiindcă avea un iz oribil. Deportații au început 

să fie hrăniți cu ciorbă după ce trecuse de Ural. În vagoane erau mulţi care 

duceau foame, mai ales cei cu mulţi copii şi care nu dovediseră să-şi ia măcar 

ceva de-ale gurii de-acasă. Nimic de mâncare nu aveau nici fugarii care au 

fost prinși şi duşi cu forța la Căușeni. Împreună cu familia Coca, în vagon 
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erau mai multe familii. Bunelul povestea des zâmbind despre un evreu gras 

care era cu ei în vagon. Evreul se sufoca de năduf şi căldură mare. El repeta 

mereu că e o confuzie şi că a nimerit acolo, în vagon, din greșeală şi că va 

face tot posibilul să scape din acest infern. Şi, într-adevăr, peste câteva zile 

nimeni nu 1-a mai văzut. 

Cu familia Coca în vagon mai era o familie din Tudora, Popovici. O bă-

trânică cu feciorul său Vladimir. Pe Vladimir Popovici îl luau de multe ori la 

adus „ciorba". Se întâmpla atunci când trenul staționa la o gară ceva mai mul-

tișor timp. De obicei, trenul cu deportații staționa prin „tupicurile" îndosite 

ale gărilor, mai departe de ochii lumii, între alte vagoane marfare. Odată, mă-

tuşa mea Parascovia Coca 1-a rugat pe bădița Volodea Popovici s-o ia cu el 

după ciorbă. A luat-o şi a pierdut-o printre vagoane. Mătuşa avea atunci 11 

ani. S-a speriat groaznic şi a început să plângă tare, în hohote. Până la urmă, 

bădița Vladimir Popovici a găsit-o. Ca să ajungi la trenul cu deportaţi trebuia 

să treci pe sub multe vagoane, cu căldările pline cu ciorbă. 

După două săptămâni de drum lung şi chinuitor condamnații au ajuns la 

destinație. Kurganul i-a întâmpinat rece şi, ca de obicei, în nişte „tupicuri", 

dar călătorii, „benevoli şi patrioţi", erau deprinși cu asta. 

Am uitat să vă spun că pe vagoanele noastre era scris „Dobrovoliţî", adică 

„benevolii". Acolo, după vagoane, călătorii au fost aliniați, numărați şi pre-

dați în subordinea unui ofițer jocuț şi rotofei. Mai marele îi salută pe nou-

veniţi militărește şi nu uita să spună: „Osujdennâie navechi vecov", apoi adă-

ugă: „Dobro pojalovati!". Nimeni nu scotea un cuvânt. De jur împrejur „chi-

aburii" erau înconjurați de soldaţi. Apoi acelaşi şef strigă de se auzi la Mos-

cova: „Po mașinam!". La Kurgan au fost repartizați prin sovhozuri. Aveai 

impresia că nu eram socotiți de oameni, ci animale. Câţiva purcăreni au ni-

merit în sovhozul „Subbotino", III-e otdelenie (sectorul 3). Printre ei erau: 

1. Malachi Tudor, Purcari 

2. Slobozeanu Toni, cu soţia Tecla şi 5 copii. Era fratele bunicii. 

3. Slobozeanu Profir, Purcari. 

4. Coca Mihai, Coca Marina, Coca Parascovia şi Coca Ecaterina (bunelul, 

bunica şi fiicele lor, mătușile mele) 

5. Nistor Ifrirn, Purcari şi încă câteva familii din alte sate. 

Sovhozul „Subbotino" se afla în raionul Sokolinskii. La sosire, în sovhoz 

deportații au fost cazaţi în şcoală, câte 3-4 familii într-o clasă. Clasele erau 

ticsite cu paie aduse special pentru cei veniţi. 

Timp de 10 zile „chiaburii" nu au fost hrăniți deloc. O mare problemă 

erau păduchii şi ploșnițele ce se plodise în paie. Băștinașilor li s-a spus că cei 

veniţi sunt canibali şi că le este interzis să se apropie de condamnați. Şi dacă 

maturii respectau cu stricteţe ordinul, apoi copiii erau curioși să vadă cum 

arată canibalii. Ei se apropiau de gardul - şcolii şi se uitau cu interes la oame-

nii veniţi. Copiii deportaților, zdrențuroși şi flămânzi, inspirau milă. Între co-

pii s-a produs legătură spirituală. Copiii băștinașilor au început să vină mai 

des și aruncau peste gard mâncare, încetul cu încetul, legătura omenească de 

compătimire şi simpatie s-a produs între copii. 
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La 1 septembrie deportații au eliberat încăperile şcolii şi au fost cazaţi pe 

la săteni. Au fost obligați să iasă la lucru. Familia Coca a fost cazată la o 

bătrână tătară. Era greu. Erau verificați în fiecare zi. Nu era mâncare. Pentru 

deportaţi reîncepuse foametea cumplită. Nu erau condiţii de viaţă, continuau 

să doarmă jos la podele, în paie. Nopţile erau groaznice. Ploșnițele siberiene 

îi mâncau de vii. Iarna s-a început devreme. Dorul de baștină, de casă, de 

podurile şi hambarele pline cu de toate era mare. Frigul a venit repede, iar 

familia Coca nu avea cu ce se îmbrăcă, încălța. Statul dădea 200 gr. de pâine 

pe zi pentru o persoană. Doar atât. Familia o ducea mult mai greu decât în 

timpul foametei. Bunicul a început a se ruga la autorități să îmbunătățească 

cât de cât nivelul de trai, dar a fost tratat cu indiferență. Unchiul Toni o ducea 

şi mai greu, el avea mulţi copii. Moldovenii nu ştiau limba rusă, nu ştiau nici 

limba băștinașilor, comunicau numai prin semne. Aveau noroc de bărbaţii 

mai în vârstă, ei ştiau limba rusă, pentru că făcuseră armata la țar. 

Un mare noroc era să lucrezi la depozitele cu grâu. Seara te întorceai acasă 

cu ceva grâu în cizme, în sân, buzunare, era strict, dar „duşmanii poporului" 

riscau. Moldovenii erau foarte prietenoși între ei. Se ştia că mai bine o duc 

cei din sectorul 4 (4-e otdelenie). Acolo lucra Bobin Pavel cu soţia Eudochia 

şi copiii, în total 7 persoane. Ei erau din Olăneşti. 

2) Catărău Pantelei, cu soţia Domnica, cu soacra şi doi copii, în total 5 

persoane din Olăneşti. 

3) Petricenco Grigore cu soţia şi trei copii, în total 5 persoane, Olăneşti, 

4) Colţa Arhip cu soţia şi copiii, în total 6 persoane, din Purcari. 

5) Modigă Ion, cu soţia şi copiii, în total 5 persoane, Coșcalia. 

6-7) erau două familii de bulgari (Mitea, Maria) nu le ţin minte numele. 

Toţi aceşti oameni îşi făceau grijă în felul lor pentru unchiul Toni Slobo-

zeanu care avea cinci copii mici şi lucra numai el. E ştiut de când e lumea şi 

pământul, că omul are putere şi-1 poate distruge pe alt om, şi viceversa. Se 

mai ştie, că omul dacă are credinţă, dorinţă şi dragoste de viaţă schimbă lu-

crurile aşa cum vrea el. Era control strict, lipsuri, dar moldovenii oricum că-

utau să se ajute unul pe altul. Aşa a fost şi în Siberia. Deportații din Olăneşti 

au hotărât să-1 ajute pe Unchiul Toni. Ce-au făcut - ce-au dres, l-au adus cu 

întreaga familie în Sectorul 4, unde era mai bine. Secretul era următorul, 

acolo „upolnomocennîi" era bădița Ion (Ivan Semionovici Surugiu). El era 

fost deportat din Transnistria. Întreaga lui familie a fost ridicată în 1938. Pe 

tatăl Simion Surugiu l-au dus la închisoarea din Ivdel de unde nu s-a mai 

întors. Iar maică-sa cu încă doi fraţi şi o soră au murit acolo în Siberia. Din 6 

membri de familie ridicați în 1938 a rămas în viaţă doar badea Ion. Rămas de 

unul singur printre străini şi înțelegând că drumul spre casă îi este închis, se 

însura cu o rusoaică. îngerul ocrotitor al deportaților din Purcari a devenit, 

după cum am spus, Ivan Semionovici Surugiu, încet, încet, pe rând a trecut 

familia cu traiul în Sectorul 4 din Subbotino. Au trecut pe rând şi restul. 

Aici toţi purcărenii au fost repartizați în case comunale. 
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Familia Coca a primit o jumătate de casă cu două odăi şi un antreu la care, 

pe parcurs, şi-a mai construit încă o anexă la casa „noastră". Mătuşa Parasco-

via Coca îmi povestea adesea bucuroasă că unchiului Toni Slobozeanu i s-a 

dat o casă aparte în Siberia. Aici s-au mai născut încă două fete. 

(Va urma) 

PÂRLEA-CONOVALI, Veronica. Mărturii 

durute, înecate-n lacrimi/Veronica Pârlea-Cono-

vali//Făclia. – 2020. – 2 octombrie. – pag. 8 

 

 

Pârlea-Conovali, Veronica. Mărturii durute, înecate-n lacrimi 

Arhip Colţa îşi făcuse o casă mare ca 

la Palanca, împreună cu familia Coca 

mai era Porfirie Slobozeanu, el a fost ju-

decat pentru 4 ani, deoarece i-au găsit o 

carte nemțească care s-a dovedit a fi ro-

mânească. Tot în Sectorul 4 mai locuia 

un pământean din Carahasani, deportat 

în 1941 cu întreaga familie. Soarta acestui om era durută, tata împuşcat la 

Ivdel, mama, fratele şi sora au murit pe rând la Subbotino. 

Cu părere de rău, au trecut atâţia ani de atunci, ne povestea maestrul Minai 

Mireanu, i-am uitat numele. În anii copilăriei şi adolescenței se făceau des 

şezători şi dacă unii cântau, glumeau şi povesteau istorii frumoase, în familia 

Coca poveştile erau cu alt conţinut, - continuă dl Mireanu, - în familia noastră 

nu a fost uitat niciodată bădița Ion (Ivan Simionovici Surugiu). Îl pomenea 

cu adânc sentiment şi recunoștință tot neamul Coca, cei de l-au cunoscut şi 

cei de-1 ştiau din auzite. Din spusele buneilor şi mătușilor, între bunelul Mi-

nai Coca şi Ivan Surugiu s-a legat o adevărată prietenie. Cu toată lumea badea 

Ion vorbea rusește, dar cu bunicul se adânceau în pădure şi vorbeau numai în 

română. Bunicul Minai îi devenise lui Ivan ca un fel de tată, iar mătușile Pa-

rascovia şi Ecaterina — surori. 

În Siberia, însă, s-a schimbat mult, Ion Modiga, fost învățător din Coșca-

lia, se ocupa de calomnii. Din această cauză, moldovenii au început să-1 oco-

lească. La scurt timp, Modiga a fost îndreptățit şi întors la vatră. El l-a pârât 

pe Porfirie Slobozeanu că are o carte nemțească, care s-a dovedit a fi o biblie 

românească. Porfirie ţinea mult la cartea ceea, unde nu se ducea cu sine, o 

lua. Modiga i-a făcut bucata".  

*       *       * 

Dl Mihai Mireanu tăcu. Mă privi atent, iscoditor, de parcă dorea să înțe-

leagă dacă îl ascult, dacă cele povestise de dumnealui ajung la sufletul meu. 

Eu, la rându-mi, simţeam bine cât este de mare strigătul sângelui, al tuturor 

reprezentanților unui neam plecaţi de mult la Domnul. Maestrul Mihai Mi-

reanu îmi vorbea în numele tuturor suferinzilor. Intuiam că nici dumnealui nu 

mai poate duce în spate povara tăcerii, durerii, istoria unor vieţi nemărturisite. 
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Viețile buneilor, mătușilor, rudelor, consătenilor, care au fost condamnați 

pentru că erau gospodari, harnici, inteligenți. 

Pictorul Mihai Mireanu continuă: 

„Peste un an de „acomodare", chiabu-

rilor li s-a permis să trimită scrisori la 

rude. Mai mult de un an mama mea 

Claudia Coca (Mireanu) şi mătuşa So-

fia Coca (Damian) n-au ştiut nimic 

despre soarta părinţilor şi celor două 

surori. Dacă au primit vești, au înce-

put a le trimite colete la Kurgan. În colete le trimiteau grâu, bulgur, făină de 

păpușoi, mai ascundeau câte o bucată de slănină. Trăind în condiţii grele, fără 

tacâmuri şi alte ustensile necesare într-o gospodărie, cerealele le prăjeau pe 

plita fierbinte şi le mâncau cu mare poftă. Asta i-a salvat de la pierzanie. - 

Dar Dumnezeu este mare, cu anii, familia Coca s-a înfiripat şi, pe lângă casa 

din Sectorul 4, au apărut 3 văcuțe, câţiva juncani de carne, peste 20 de oiţe, 

păsări multe: rațe, gâște, găini. S-au obişnuit şi cu iernile lungi şi geroase şi 

verile scurte de trei luni. Au găsit limbă comună şi cu tătarii leneşi şi nespă-

lați, dar dorul de casă nu-i părăsea nicio clipă. Şi, din spusele mătușilor Pa-

rascovia şi Ecaterina, moldovenii se înțelegeau acolo bine cu tătarii băştinaşi. 

I-au învăţat pe tătari să mulgă oile şi să facă brânză de oi, sa facă brânză de 

vaci. Până în acel moment tătarii făceau din laptele de vacă numai unt şi 

smântână, oile nu se mulgeau. 

*       *       * 

Până la venirea moldovenilor sovhozul era slab dezvoltat. Lucrul mergea 

greu. Nu prea ştiau băştinaşii a gospodări. Odată cu venirea moldovenilor, 

sovhozul s-a ridicat la alt nivel de dezvoltare. Conaţionalii noştri au primit 

acolo gramote şi medalii pentru hărnicie. La sărbătorile comuniste - 1 Mai, 9 

Mai, 7 Noiembrie, erau menționați de la tribune. Au apărut acolo şi 3 mame 

eroine. 

Tătarii nu munceau în sovhoz. Ocupația lor de bază era creșterea cailor - 

herghelii întregi. Tătăroaicele lucrau doar pe lângă casă, mai strângeau prin 

pădure diferite pomușoare, ciuperci. 

Moldovenii din Purcari și Olăneşti aveau fiecare ocupațiile lor. Unii lu-

crau la ferma de vite, îngrijeau de 3000 de capete de bovine. O altă categorie 

muncea la tăiat pădure, un lucru foarte greu. Alţii se ocupau cu agricultura, 

cultivau grâu şi porumb. 

Pavel Babin din Olăneşti era cel mai bun combainer. Satul Sectorul 4 avea 

o singură stradă din aproape 100 de case. În localitate era un club, tip baracă, 

numit „Tatarskaia veciorka", şi o şcoală cu 2-4 clase. Pe când satul Sectorul 

3 avea doar 30 de case, o şcoală primară cu 2 clase. Restul claselor le puteai 

face în localitatea Saxaulskii, la o distanță destul de mare de satul Sectorul 4. 

Iarna nu era cu putinţă de mers la şcoală din cauza haitelor de lupi şi a troie-

nelor siberiene, a temperaturilor de 40-50 de grade. Cald era numai timp de 

trei luni. Acolo practic din iarnă intrai în vară, şi invers. 
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*       *       * 

În aceste condiţii grele bunelul Mihai Coca a început să planteze roșii, din 

acele soiuri ce cresc la Purcari. De plantat a plantat, dar ele nu dovedeau să 

se coacă şi atunci bunelul le acoperea seara cu paie sau cu fân. Roșiile, în 

asemenea condiţii, dovedeau să se înroșească puţin. Bunicul le punea la mu-

rat. Îmi povestea că avea planuri grandioase de a construi sere, pentru a cul-

tiva roșii. Dar cei de la conducere nu-1 luau în serios, în schimb, la toţi le 

plăceau murăturile din roșii semicoapte. 

Până la venirea moldovenilor în regiunea Subbotino porumb nu se cultiva. 

Ei au fost primii care au început să cultive porumbul, numai că el nu dovedea 

să se coacă, ajungea să crească până la lapte. Conducerea de vârf de acolo a 

susţinut ideea moldovenilor şi în sovhoz au început a cultiva porumb pentru 

siloz. 

*       *       * 

Zilele treceau repede una după alta, se făceau luni, apoi ani! Nimeni nu 

mai spera să revină acasă. în schimb, autorităţile locale au devenit mai indul-

gente cu străinii veniţi. A început să se permită de a se vizita unul pe altul, de 

a organiza sărbători. Sărbătorile purcărenilor şi în Siberia erau legate de satul 

natal. Când cei din Moldava sărbătoreau de Ispas, Hramul satului, şi cei din 

Kurgan sărbătoreau. Se pregătea fiecare cum putea, dar se pregăteau toţi. Săr-

bătoarea, să zicem, se începea în familia Coca în prima zi de hram şi se în-

cheia a doua zi la Malachi Tudor. Cu familiile, treceau de la unul la altul, şi 

tot aşa reușeau să intre pe la toţi. 

Într-o seară, bădița Vladimir Popovici, cel de mai n-a pierdut-o pe mătuşa 

Parascovia în gară când s-au dus după ciorbă; a venit de a cerut-o în căsătorie 

pe mătuşa Ecaterina, care era deja domnişoară în toată legea. 

Nuntă le-au făcut acasă la bunicul Mihai, conform tradițiilor noastre. 

Drept că nu era la masă vinul moldovenesc, dar bunicul făcuse țuică bună şi 

o ţinea ascunsă de ochii lumii. Principala băutură în zonă era cumâsul tătă-

resc. 

După nuntă bădița Vladimir Popovici a luat-o pe mătuşa Ecaterina la el 

acasă ca gospodină. Locul lui de trai era departe de satul Sectorul 4. Ca să 

ajungi la ei, trebuia să mergi două zile cu căruța prin pădure, îţi părea că nu 

mai ajungi acolo, doar taigaua siberiana nu are sfârşit. Iarna, bunicul înhăma 

la sanie doi cai în faţă şi doi în spate, de rezervă. Săniile aveau la tălpi impri-

mate nişte aripi, pentru a se ţine pe zăpadă, în caz contrat, se scufundau. Caii 

dinainte erau înhămați unul după altul, primul făcea călcătura în zăpadă, iar 

cel de al doilea trăgea sania. Caii erau schimbați cu cei de rezervă. Trebuiau 

ocrotiți, oboseau şi ei. 

Moldovenii au implementat în acele ținuturi sărbătorile şi obiceiurile tra-

diționale, asta le-adat posibilitate să reziste împrejurărilor. Trăind cu tot ce au 

moștenit de la strămoşi, au putut să-şi apere copiii cât de cât de greutăţi, de 

moartea spirituală. Acolo ei continuau să boteze copii şi să cunune, drept că 

printre ei nu aveau preot, dar îl rugau pe Profir Slobozeanu, care cunoştea 

ritualurile bisericești, să facă serviciul divin. Sărbătorile de Crăciun se făceau 



[138] 

 

aşa ca la Purcari, ca la Olăneşti - se colindau, umblau cu Capra, cu Malanca. 

De Sfintele Paști, bunica Marina cocea cozonaci, vopsea ouă roșii, pregătea 

jambon la ca Purcari. 

Prin Siberia ajungea informaţia că, după moartea lui Stalin, mulţi depor-

taţi au fost amnistiați. Cei de la Olăneşti şi Palanca erau toţi pe loc. Abia peste 

câţiva ani de la moartea lui Stalin, aşa-zisul dezgheț hrușciovist a ajuns şi la 

Kurgan. Mămăligarul ţării, aşa îl numeau pe Nichita Hrușciov, cu jumătate 

de glas, deportații, a început să le permită osândirilor să meargă în ospeţie 

acasă la rudele din Moldova. 

Câtă bucurie aveau ei, plângeau aşa ca în ziua ridicării. Mulţi deportaţi 

visau la repatriere, dar până atunci mai era încă mult. 

Mătuşa Ecaterina Coca, după soţ Popovici, a venit în ospeţie la Olăneşti. 

Se mai zvonea că cei de au merite deosebite în muncă puteau să se întoarcă 

acasă, ori cei care aveau la vatră părinţi bătrâni fără supraveghere. 

Mătuşa Parascovia Coca a depus mărturie cum că refuză întreținerea pă-

rinţilor bătrâni şi doreşte să se întoarcă la vatră. Mama mea, Claudia Coca 

(Mireanu), din contra, a scris o cerere cum că doreşte întreținerea părinţilor 

bătrâni şi bolnavi şi ruga să li se permită repatrierea de urgență. 

Bunicul Mihai Coca, şi el declara că au rămas doar ei doi bătrâni neajuto-

rați şi doresc să se reîntoarcă la vatră, pentru a fi îngrijiți de mama. Ca să 

ajungă în Moldova au trecut prin mai multe proceduri care i-au costat bani 

grei pe fiecare. 

Directorul sovhozului Sectorul 4 şi-a pus mâinile în cap, când a auzit că 

rămâne fără braţe ieftine de muncă. Cu tătarii leneşi mare treabă nu făceai. 

Dar lumea deja se pregătea spiritual spre drumul la baștină, în primul rând, 

repatrierea li s-a permis mamelor eroine, fruntașilor în câmpul muncii, celor 

cu purtare bună etc. 

(Va urma) 

PÂRLEA-CONOVALI, Veronica. Mărturii 

durute, înecate-n lacrimi/Veronica Pârlea-Cono-

vali//Făclia. – 2020. – 16 octombrie. – pag. 8 
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Pârlea-Conovali Veronica. Mărturii durute, înecate-n lacrimi 

Pe mine, continuă maestrul Mihai Mireanu, cu care mă întrețin pe tema 

deportaților, toată viaţa m-a apăsat din urmă tristeţea şi durerea mamei. După 

ce trenul cu deportaţi a plecat, ea mult timp a stat nemişcată în gara pustie. 

Sufletește se simțea distrusă, a plâns după aceea zile în şir, practic, tot 

restul vieţii, noaptea, cu faţa-n pernă. Se ascundea să n-o auzim, să n-o ve-

dem. Prima scrisoare de la bunei a fost citită şi răscitită de multe ori, apoi 

mama a pus-o la icoane şi ne spunea nouă, celor mici să nu o luăm de acolo. 

Era străinică sărmana-mamă în sat. După deportarea buneilor, s-a angajat 

la lucru în colhoz. Era atât de tânără că nimeni nu credea că este măritată şi 

că are doi copii. În colhoz muncea mult, dar linişte nu avea. Alde Şcalicoaie 

o numeau „fiică de culac" şi că locul ei este în Siberia. Şi noi, copiii, tot așa 

eram numiți când crescusem mai măricei. Nici tata nu era lăsat în pace, îl 

dojeneau că s-a însurat cu soție de bogaţi. Vecinul nostru Ion Mațarin, călăul 

satului, cel care a vândut satul venea la noi tot timpul după băut, pe gratis, 

„altfel veţi fi duşi şi voi la ai voștri". Blestemele celor deportaţi şi ale celor 

ce au suferit din cauza lui 1-ău împins să-şi pună ștreangul în gât. L-a luat 

satana cu el. 

Mă veţi întreba, continuă dl Mihai Mireanu, dacă era vreo scăpare? Era. 

Bunicul meu, după cum am spus, a fost primar, intelectual descendent din 

familie de preoți. În 1944 preotul satului Purcari îi zise bunicului: „Domn 

Coca comuniștii sunt deja la Nistru şi se uită la noi prin binoclu. Dacă vor 

trece Nistrul, va fi rău de noi. Fă-ţi bagajele şi hai peste Prut, altfel... Bunicul 

a refuzat. Avea înmormântați în cimitirul satului şapte copii. Din 11 copii 

născuți doar patru fete au supraviețuit, ceilalți au murit la diferite vârste. Şi 

apoi, gospodăria mare, adunată din moşi-strămoşi, l-a ţinut pe loc. Preotul a 

trecut Prutul în România şi a scăpat. Bunicul şi bunica au părăsit şi ei satul, 

dar nu benevol, ci cu de-a sila. Şi, oricum, n-au putut păzi casa şi gospodăria 

de distrugere". 
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*      *      * 

Eu, ca istoric, mult timp am meditat cum voi prezenta acest material lumii. 

Îmi părea lung, la fel ca drumul din Republica Moldova la capătul lumii. 

Vreau ca tineretul de azi să înțeleagă, să înveţe, să citească, să devină 

cărturari nu pentru noi, generația anilor grei, ci pentru ei, să se poată proteja 

de astfel de evenimente. Ele, toate, se repetă în alt timp, cu alţi oameni, sub 

alte stări. Iată de ce eu ascult, culeg, scriu istorii rămase nescrise. 

M-a cutremurat un episod aparte din spovedania Maestrului în Artă Mihai 

Mireanu, pe care îl reproduc mai jos. 

„În Siberia, mărturisește maestrul, se afla şi familia lui Pantelii Catărău 

din satul Olăneşti. Pe atunci toate republicile din URSS colaborau între ele 

economic, politic, social şi cultural. Se făceau întreceri sportive, concursuri, 

perfecționări etc. Toată lumea beneficia de vizite şi colaborare, aşa se cerea. 

Şi iată într-un an acolo, în satul Sectorul 4 din Siberia a venit un ansamblu de 

artişti din Moldova. S-a dat un concert de toată frumusețea,, dar culmea a fost 

când Pantelii Catărău a cerut voie să cânte şi el. Cântarea a fost atât de fru-

moasă, emoționantă și durută că plângea toată sala. Ruşii, tătarii şi alte etnii 

nu înțelegeau ce cânta Pantelii, dar melodia, durerea scrisă pe chipul lui îi 

făceau să-i simtă sufletul. Plângeau şi ei. Mult timp moldovenii deportaţi n-

au putut uita acest eveniment. Pantelii Catărău parcă cânta durerea adunata 

de ei toţi". 

Nu m-am putut abţine şi l-am întrebat pe dl Mireanu care a fost soarta 

familiei Coca după ce au revenit acasă. Iată ce am aflat: 

„În anul 1970, la vârsta de 40 de ani, a murit Ecaterina Coca. Viaţa din 

Siberia, foamea, frigul, munca de istov i-au distrus sănătatea. Peste doi ani, 

în 1972, va muri şi bunica Marina Coca. Cu bunica în Siberia s-a întâmplat 

un episod groaznic de tot. Într-o zi s-a dus după vreascuri la pădure şi s-a 

rătăcit. A stat o noapte şi o zi în pădure în ger şi zăpadă, când au găsit-o era 

degerată de tot, avea un pic de viaţă în ea. Cu greu, şi-a revenit la viaţă, dar 

mereu era bolnăvicioasă şi lipsită de forţă. 

Un an mai târziu, în 1973, a murit şi bunicul Mihai Coca, care tânjise mult 

după Ecaterina şi bunica, după cei 7 copii morţi, 6 băieți şi o fată, pe nume 

Domnica. Domnica era tare frumoasă, deșteaptă şi energică. Rămas fără bu-

nica, fără gospodărie, fără sentimentul de bun gospodar, cu 6 ruble pensie, s-

a stins rapid. 

Parascovia Coca a construit în viaţa ei, din momentul când s-a întors acasă 

din Siberia, cinci case. Fiecare cu povestea ei, dar cea de-a cincea casă a cu-

tremurat un sat întreg. Parascovia a suferit toată viaţa de reumatism, radicu-

lită. La început, mergea greu în baston, dar cu timpul în cârje. Nu putea merge 

nicăieri mai departe de casa ei. Boala o căpătase în Siberia. Poștașul îi aducea 

pensia acasă, dar făcea ce făcea şi îi da doar ce trecea printre degete din puți-

nul ce îl primea. Mătuşa Parascovia, când a aflat, s-a adresat cu o plângere la 

organele competente. Poștărița, când a aflat, a hotărât sa se răzbune. Și îm-

preună cu doi complici, în noaptea de Blajini, i-au dat foc casei. A avut mare 

noroc mătuşa Parascovia atunci. Un nepot al nostru a văzut incendiul, a venit 
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şi i-a trezit din somn pe ea şi pe fiu, altfel ardeau în flăcări. Cine erau com-

plicii, rudele noastre au ştiut. Dumnezeu să le facă parte. 

Parascovia a fost cea mai longevivă. A murit în luna februarie 2020, la 

vârsta de 88 de ani. Ea era ultimul copil al buneilor, adică cea de a 1 l-a". 

*      *      * 

În încheiere, am aflat de la Maestrul în Artă, Mihai Mireanu, că pe data 

de 2 iulie 2020, la Centrul de Expoziție „Constantin Brâncuşi" din capitală s-

a deschis o nouă expoziție intitulată „Recviem". În Sala Mică, artistul plastic 

Mihai Mireanu a expus două lucrări mari, dedicate victimelor regimului co-

munist deportaţi în Siberia de gheață. Lucrările sunt intitulate „Pohod na Si-

bir" („Siberia dintotdeauna"). Lucrarea are 1 metru pe 3 metri şi este pictată 

în anul 2020. Cea de a doua lucrare se numeşte „Katyn-ul din Bălţi 1944" şi 

are dimensiunea 2 metri pe un metru. 

Vă aştept cu drag la expoziție, îmi zise în încheiere maestrul.        

 (Va urma) 

PÂRLEA-CONOVALI, Veronica. Mărturii 

durute, înecate-n lacrimi/Veronica Pârlea-Cono-

vali//Făclia. – 2020. – 30 octombrie. – pag. 7 

 

 

Pârlea-Conovali, Veronica. Mărturii durute, înecate-n lacrimi 

În primă parte a articolului istoric întitulat „ 

Mărturii durute înecate-n lacrimi" spicuit din 

cele povestite de artistul plastic Mihai Mireanu 

am scris despre soarta dramatică a familiei Coca, 

descendent al căreia este dumnealui. Am remar-

cat că dl Mireanu, cu adâncă durere, a vorbit şi 

despre alte familii de deportaţi din satele Purcari, 

Olăneşti, Palanca etc. De aceea, in continuare, 

voi relata, rând pe rând, povestea a două familii 

de deportaţi. Şi anume, Slobozeanu Toni, frate, 

şi Slobozeanu Toader, văr cu Marina Coca (Slo-

bozeanu), bunica Maestrului în artă Mihai Mi-

reanu. Dramatică este şi istoria familiei lui Dio-

nis Ciobanu. Dar până a trece direct la istoria 

acestor familii, propun să facem o trecere în re-

vistă a celor mai importante evenimente 

……………care s-au desfăşurat în istoria ome-

nirii la începutul sec. XX. 

În timpul Primului război mondial, în lume a apărut primul stat comunist 

- Rusia sovietică. Noua putere a fost impusă prin forța popoarelor care au 
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făcut parte din fostul Imperiu țarist. Aşa s-au 

constituit formațiunile statale sovietice - Ucra-

ina, Belorusia, Azerbaidjanul, Armenia, Georgia 

etc. 

În octombrie 1924 partidul bolşevic a înte-

meiat Republica Autonomă Sovietică Socialistă 

Moldovenească, cu capitala în oraşul Balta. 

RASS Moldovenească era în componenţa Ucra-

inei Sovietice. RASSM includea 11 raioane: 6 în 

regiunea transnistreană de astăzi a Republi-

cii……….. 

Nord şi Ținutul Herței, în anul 1940. După 1944 comunismul sovietic s-a 

extins pe întreg spaţiul românesc. După ce s-a impus regimul, s-a început 

procesul de identificare şi eliminare a tuturor persoanelor care nu acceptau 

noua conducere. 

Aceşti membri ai societăţii erau numiți „chiaburi", „duşmani ai poporu-

lui" etc. Au fost implementate în practică mai multe metode de lichidare 

………. mănoase", arestări, condamnări, împușcări cu sau fără judecată, re-

presiuni etc. 

Represiunile au fost aplicate pe larg împotriva țăranilor, preoților, munci-

torilor, profesorilor, scriitorilor, primarilor etc. În RSSM principala metodă 

de eliminare a „inamicului de clasă" a fost înfometarea populaţiei şi organi-

zarea deportărilor în Siberia, Extremul Orient şi Kazahstan". 

Deportările au fost aplicate pe întreg teritoriul URSS. Au fost strămutați 

de la baștină cu forța 20.000 de estonieni, 40.000 de letonieni, 100.000 de 

lituanieni, 316 000 de ceceni, 31.000 de armeni etc. Printre popoarele depor-

tate erau şi moldovenii. Despre aceasta am scris în prima parte a acestui arti-

col.  

*       *       * 

Odată cu independenţa Republicii Moldova, şi mai ales în ultimii ani, 

moldovenii care au suferit în anii 1940-1941 şi 1944-1951 au început a po-

vesti drama trăită de familiile lor şi nu numai. Mai bine de două de-……….. 

eu le-am ascultat durerea înecată-n lacrimi. În anul 2013 la Tipografia Cen-

trală din Chişinău îmi apare cartea, „Destăinuiri de pe lumea cealaltă". Cartea 

a fost prefațată de profesorul universitar, doctor habilitat în ştiinţe istorice 

Anatol Petrencu. 

Din cele 156 de pagini cititorii au aflat multă 

informaţie despre deportări, foamete, gulaguri, 

executări, povestite de basarabenii care au fost duşi 

cu forța de acasă. Cartea a fost premiată la Salonul 

Internaţional de Carte 2013, la rubrica „Din istoria 

neamului". 

Astăzi voi continua şirul acestor amintiri cu istoria familiilor lui Toni Slo-

bozeanu, Toader Slobozeanu şi Dionis Ciobanu. 

*       *       * 

Parascovia Coca alături de o 

prietenă în Siberia 
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Deci, după cum am scris mai înainte, Tonea Slobozeanu cu soţia Tecla şi 

cinci copii au fost ridicați în zorii zilei de 5 spre 6 iulie 1949. L-am întrebat 

pe dl Mihai Mireanu care a fost cauza? Ce averi avea această familie nume-

roasă? Cum a ajuns Toni Slobozeanu în lista deportaților? 

 „Unchiul meu Toni Slobozeanu toată viaţa s-a întrebat de ce? Pentru ce? 

Şi nu putea găsi răspunsul. Satul Purcari pe atunci era plin cu neamuri de-ale 

noastre, şi la toţi le ziceau pe nume Slobozeanu. Slobozenii erau oameni de 

frunte în localitate şi nu numai, îi ştiau satele din jur harnici, munceau din 

zori până-n noapte, pentru a avea tot ce trebuie să aibă oamenii gospodari. Nu 

ţin minte să fi pricinuit cuiva vreun rău. Slobozenii erau săritori la nevoie, îi 

ajutau mult pe cei nevoiași, mai ales pe refugiații de peste Nistru. Doar pute-

rea sovietică mai întâi şi-a arătat potențialul în RASS Moldovenească. 

Copilăria unchiului Toni Slobozeanu a fost plină de greutăţi. Străbunicul 

meu Slobozeanu Alecu a fost primar în sat, dar aceasta nu însemna că copiii 

nu aveau ocupații. Fiecare copil din familie avea în fiecare zi misiunea lui: 

unul îngrijea de vite, altul păștea oile, alţii mergeau la prăşit. Şi copiii mici 

aveau ocupație - boboceii erau lăsaţi pe seama lor. Tot ei aveau grijă de ordi-

nea din curte. Întreaga familie, inclusiv copiii, se trezeau odată cu zorii, fie-

care ştia că o zi de vară hrăneşte un an. Zi de odihnă era doar duminica. 

În aceste reguli, moștenite de la bunei şi străbunei, îşi creștea şi unchiul 

Toni copiii. Nu-i alinta cu haine scumpe sau mâncăruri alese. Foloseau în 

alimentație tot ce produceau în gospodărie. Doamne, ce gustoasă era mămă-

liguța si borșul cu fasole şi sfeclă roşie, gătite de mătuşa Tecla. Familia Slo-

bozeanu nu se aşeza la masă până când Toni nu spunea Tată Nostru. Şi tacâ-

muri nu aveau de aur sau argint, pentru a merita deportarea. Mămăliguța o 

răsturnau pe un zolnic (șervet), brodat de gospodina casei. Borșul îl serveau 

din două farfurii mari (străchini). La fiecare farfurie erau câte patru suflete. 

În 1949 mai mâncau încă cu linguri de lemn, meșterite de lingurarii din Fa-

raoni, un sat de ţigani de lângă Sărata. 

Până la adânci bătrâneţe unchiul Toni Slobozeanu tot s-a întrebat: de ce 

oare am fost dus de acasă? De ce mai mult de un deceniu a îndurat foame, 

frig, păduchi, ploșnițe şi alte mizerii? Când a primit înștiințarea că poate pă-

răsi regiunea Kurgan, dar nu are dreptul de a reveni la vatră s-a întristat mult 

şi a înţeles că drumul pribegiei nu se va sfârși curând. 

S-a retras cu şapte copii în satul Coza Roşie, raionul Dnestrovsc, regiunea 

Odessa, Ucraina. Un sat lipsit de păduri, cu case mici, acoperite cu stuf și 

sălcii pe litoral. Stuful era atât de mult, încât sătenii se mai încumetau să facă 

din el garduri, mese, scaune şi să mai ducă şi la târg. Nu era locuitor în sat să 

nu fie pescar. La o şezătoare am aflat că satul Roşia, pe vremuri mai îndepăr-

tate, era o aşezare tipică de pescari moldoveni. Majoritatea băștinașilor au 

fost deportaţi în Siberia. Apoi în sat a fost adusă populația de alte naționali-

tăți. În Ruse şi-a găsit loc de odihnă şi unchiul. Ani în şir, în Siberia, s-a gândit 

la satul natal Purcari, apoi ani în şir a răsfoit amintirile copilăriei deja de la 

Ruse. Când a fost anunţat în Siberia că i se retrage dreptul de a se întoarce la 

baștină, pentru că este un element periculos societăţii, inclusiv satului unde 
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s-a născut şi a crescut, a crezut că soarta râde de el. Conform hotărârii de 

atunci a organelor de resort, unchiul Toni Slobozeanu nu avea dreptul să tră-

iască în RSSM, dar avea dreptul de a-şi alege un loc de trai în orice aşezare 

din URSS, în afară de capitalele republicilor unio-……….. 

Aşa Toni Slobozeanu, cu o casă de copii, a fost nevoit să umble din sat în 

sat pentru a-şi cerși dreptul de a duce un mod de viaţă sedentar. Satul Roşia 

din regiunea Odessa a fost teritoriul Basarabiei istorice luată de la români cu 

hapca, privându-i în secolele trecute de dreptul de a stăpâni ieșirea la mare. 

Când a venit unchiul Toni în satul de pe litoralul Limanului nistrean, aici nu 

i-au permis să vorbească românește. Satul era rusificat. A muncit în colhoz 

aşa până la adânci bătrâneţe, dar pensie n-a primit, deoarece era fost „culac" 

ce „exploata pe cei săraci. 

(Va urma) 

PÂRLEA-CONOVALI, Veronica. Mărturii 

durute, înecate-n lacrimi/Veronica Pârlea-Cono-

vali//Făclia. – 2020. – 6 noiembrie. – pag. 7 

 

 

Pârlea-Conovali, Veronica. Mărturii durute, înecate-n lacrimi (I) 

În ceea ce priveşte soarta lui Toader Slobozeanu, continuă 

maestrul Mihai Mireanu, apoi pot să spun următoarele: Nu 

ştiu ce fel de „chiabur" a fost dumnealui, dar ştiu că tata lui 

Toader a murit de tif pe când Toader era în clasa a cincea. 

După moartea tatălui a trebuit să muncească mult pentru a în-

treţine familia. A lucrat sezonier la prăşit. în vii cu tinerii din 

sat în Regat, prin judeţele Iaşi, Vaslui, Galaţi. După ce a ago-

nisit ceva bani s-a întors în sat şi şi-a construit o casă nouă. Ştiind că are 

căsuţa, s-a hotărât şi a adus-o pe Catinca de mireasă. Fata era frumoasă foc, 

din oameni gospodari şi din sat. Au făcut nuntă, iar cu banii agonisiţi de la 

nuntă şi-au cumpărat o văcuţă bună de lapte, socru-tată le-a mai dat două oiţe 

şi ceva pământ. 

Un vecin le-a vândut o iapă. Peste un an gospodăria lui Toader se îmbo-

găţi. Văcuţa a fătat o juncă, oile câte un mieluţ şi iapa a fătat un mânz. Toader 

avea un prieten din copilărie căruia îi era dragă Catinca, dar fata 1-a ales pe 

Toader Naum, căci aşa îi spunea prietenului, era cam chiulangiu, ziulica în-

treagă şedea tolănit la umbra unui nuc din faţa casei lui. Dar Toader ţinea 

mult la prietenia lor şi i-a propus să-i fie nănaş dc cununie. 
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În 1939, Toader a fost recrutat în armată, nimerise la hidroaviația română 

din Mamaia. Războiul însă 1-a găsit pe frontul de Est la Cotul Donului în 

regimentul căpitanului Tudor Caraman. În anul 1944 a fost lăsat la vatră şi s-

a întors în familie, în acelaşi an 1944 a fost mobilizat din nou în armată, numai 

că de data aceasta în armata sovietică. Odată cu el au mai fost mobilizaţi 

câţiva tineri din sat, dar de pe câmpul de luptă s-a întors doar Toader. Din 

spusele lui Toader, băieţii nu aveau niciun fel de instruire militară, nu aveau 

arme, o carabină aparţinea la 2-3 

soldaţi. Arma ajungea în mâinile 

soldatului doar în cazul când ca-

maradul murea. 

Naum a scăpat de mobilizare, 

la venirea ruşilor umbla prin sat 

cu o carte pe care scria Karl 

Marx. De altfel, când erau româ-

nii tot umbla cu o carte, pe aceea 

scria Biblia. Umbla aşa ca să 

pară că este de-al lor. La români s-a făcut membru al partidului legionar. 

Acum, când ruşii mobilizau tineri în armata sovietică, el şi cu câţiva de teapa 

lui, pentru a nu fi luaţi în armată se ascundeau nopţile pe unde se nimerea. În 

anul 1944 Nistrul ieşise din maluri şi inundă pădurea de lângă sat. Naum şi 

prietenii lui îşi făcuse prin copaci pătucuri şi dormeau acolo. De fapt, satul 

fusese ars în întregime de bombardamentele ruşilor, în jur erau numai dărâ-

mături. Naum şi tovarășii lui se ascundeau în sat doar când dădeau frigurile. 

Dar nopţile pe atunci nu erau liniştite, prin sat umblau oamenii puterii cu ac-

tiviştii localnici şi, după nişte liste alcătuite din timp, trezeau tinerii din somn 

pentru a-i trimite pe front. 

Venise anul 1945 şi Naum s-a dus la raion şi s-a declarat recent venit din 

refugiu de dincolo de Ural şi că vrea să depună cerere de aderare la partidul 

comunist. Cei de la Olăneşti, mă refer la conducere, au căutat să afle cine este 

persoana şi pe mâinile lor a nimerit un dosar în care era scris că Naum Costea 

a fost legionar, la care Naum spusese că a fost făcut legionar prin forţă de 

organele române. A mai adăugat că mai sunt în sat tineri foşti legionari şi i-a 

scris pe toţi pe o hârtie. NCVD-ul raional îi aresta imediat pe foştii legionari, 

iar pe Naum Costea, pentru sinceritate, îl grațiase şi-1 făcu membru de partid 

şi şeful activiştilor pe lângă Sovietul Sătesc Purcari. În aşa mod a devenit 

foarte văzut, purta pistol şi avea oamenii lui cu care făcea „ordine" în sat. Din 

ordinul lui au fost alcătuite listele celor care erau „suspectaţi". Umbla prin sat 

şi obliga lumea să dea la stat „postavca" de cereale şi alte bunuri, cică, pentru 

nevoile statului. De fapt, în listele lui Naum erau incluşi oamenii cei mai gos-

podari din sat. Cine şi cât are, cine are cel mai bun vin şi ce pune pe masă. 

Zile întregi umblau activiştii pe la cei gospodari şi chefuiau până în zori ca a 

doua zi s-o ia de la capăt. Toate petrecaniile se făceau la „chiaburi". Nu pu-

teau refuza petrecerea, pentru că erai imediat amenințat. Astfel de „guleaiuri" 

se făceau şi în casa lui Toader Slobozeanu. Într-o zi, Toader îi zise pe șleau 
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nânașului (Naum Costea) tot ce gândea: „Nânașele, cum puteți face atâtea 

petreceri pe seama nevoiașilor care abia au scăpat de război şi foame?". Naum 

s-a supărat tare şi-l ameninţă cu răfuiala. Aşa nânașul Naum Costea l-a trimis 

în Siberia pe finul Toader Slobozeanu. 

Când s-a început perioada lui N. Hrușciov, etapă istorică numită „dezgheț 

hrușciovist", s-au început repatrierile. Toader se pregătea şi el de drum, dar 

nu ştia încotro s-o apuce. Către acest moment Toader era singur, în Siberia i-

a decedat soția Catinca. Iar copilul a fost dus de autorități într-un internat de 

tip închis. Legătură nu avea cu el. Gospodărie nu avea, casa luată în 1949 era 

a sovhozului. La gară se despărți de săteni şi se urcă într-un tren ce pleca spre 

adâncul Siberiei. 

A venit în sat peste ani. A trecut mai întâi pe la cimitir unde îi erau înmor-

mântați părinţii. Mormintele erau îngrijite. Rudele aveau grijă de ele. Era ajun 

de Blajini. A trecut ca o umbră pe lângă casa lui, construita pe banii agonisiţi 

în tinereţe, muncind în Regat. A stat mult sub o răchită pletoasă şi a plâns. În 

casa lui trăia cel mai bun prieten şi nănaş de cununie Naum Costea. Anume 

el a cerut de la conducerea superioară ca să nu-i permită lui Toader Slobo-

zeanu să revină la baștină. Sub această răchită Toader a stat câteva ore în şir. 

Plângea el, plângea şi cerul, bureza des şi mărunt, în ochi vedea feţele, ochii 

activiştilor satului Mihai Railean, Feronea Carauş, Gheorghe Damian, ulti-

mul era unchiul meu, un ticălos, care a murit în singurătate fiind alungat de 

soție, mătuşa mea. A avut un trai în beţii şi a murit în coliba de la vii. 

Casa lui Toader Slobozeanu era mare şi frumoasă. După 1949 în ea s-a 

stabilit cu traiul preşedintele Sovietului Sătesc, Naum Costea. Ultimul viaţă 

în casa blestemată n-a avut, deoarece soţia şi copiii l-au părăsit. Trăia singur 

şi cu frica în sân. Tare se mai temea de întoarcerea lui Toader. Doar posturile 

şi fotoliile moi nu sunt veşnice, vine o vreme când nu mai trebuieşti nimănui. 

Pensionat, Naum avea pensie bună, numai că lumea din sat îl ocolea. Unicii 

gospodari îi erau cei din „cohorta" cu care au făcut împreună păcate mari. 

Într-o noapte, lumina a ars în toată casa până în zori. In zori, foştii tovarăși 

au adormit care şi unde au nimerit. Iar Naum le scria un bilețel de adio. Apoi, 

cu o frânghie în mână, se îndreptă spre grădină. Dimineaţa tovarășii îl găsiră 

spânzurat pe craca unui vișin". 

Cu respirația întretăiată, tăceam. Nici nu îndrăzneam să mă mișc. Au tre-

cut mai multe secunde, poate minute până când am îndrăznit să spun ceva. 

Eram uluită. Mai auzisem în viaţa mea şi alte istorii dramatice despre soarta 

celor care şi-au făcut averi şi locuri de muncă bine plătite pe lacrimile cuiva. 

Blestemele? Rolul lor? De multe ori mi se părea că nu poate fi chiar aşa. 

Ascultându-l pe dl Mihai Mireanu am înţeles că bumerangul este, şi el vine 

neapărat. 

M-am întâlnit din nou cu povestitorul peste câteva zile. Ne-am întâlnit cu 

artistul plastic Mihai Mireanu în faţa Academici de Studii Economice. 

(Va urma) 
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PÂRLEA-CONOVALI, Veronica. Mărturii 

durute, înecate-n lacrimi/Veronica Pârlea-Cono-

vali//Făclia. – 2020. – 13 noiembrie. – pag. 7 

 

 

Pârlea-Conovali, Veronica. Mărturii durute, înecate-n lacrimi (II) 

De data aceasta aveam să ascult istoria familiei Agrepinei 

şi a lui Dionis Ciobanu din satul nistrean Troița, iata ce am 

aflat: 

„Satul Troiţa din Transnistria este o aşezare veche româ-

nească şi îşi trage originea încă de la dacii liberi, care ocupau 

spațiul dintre fluviul Nistru şi Nipru, numit Mărgineni, în 

această parte a ţării erau o mulțime de sate răzlețite şi împrăș-

tiate care, în ciuda istoriei milenare, se cereau şi ele să intre în istorie ca sate 

românești. Aceste așezări aveau şi ele nevoie de un descălecător, ca Dragoș 

Vodă sau Negru Vodă. Dar n-a fost să fie aşa, fiindcă Transnistria a devenit 

populată şi împărțită de timpuriu între străini de toate neamurile: tătari, polo-

nezi, ucraineni, ruşi etc. Iar băştinaşii Transnistriei au fost mereu supuși dez-

naționalizării, au fost închise şcolile şi bisericile şi le-a fost interzis să vor-

bească românește. Li s-au schimonosit numele (prenumele şi patronimicul), 

li s-a insuflat că ei nu sunt români, ci doar nişte moldoveni colea veniţi în 

regiune de nu se ştie de unde. în realitate, în anul 1791, când in Transnistria 

au venit ruşii cu scop de eliberare au găsit o populaţie compactă de români 

cu o identitate de 80%. 

Între satul Olăneşti şi Troiţa erau legături 

strânse de prietenie. Băieţii se însurau cu fete din 

Troiţa, fetele se măritau cu flăcăi din Olăneşti. Sc 

înrudeau cu satele din împrejurime. Satele erau 

despărţite unul de altul prin apa Nistrului. In tine-

reţe, Dionis Ciobanu nu o dată a trecut Nistrul 

înot. De multe ori trecea Nistrul organizând competiţii la înot. Puteai trece 

Nistrul de câte ori doreai. HI nu era hotar. Veneau cei din Troiţa la Olăneşti 

la hram şi la alte petreceri. La Olăneşti, pe malul Nistrului, era un copac cu 

mere domneşti, copiii îşi umpleau sânul cu mere şi se întorceau nestingheriţi 

înapoi la Troiţa. Apoi Nistru a devenit hotar. 

În satul Troiţa marii gospodari ai localităţii au fost deportaţi în Siberia - 

iar gospodăriile lor au fost furate de golanii regimului bolşevic. Printre cei 

duşi au fost şi părinţii lui Dionis Ciobanu, gospodari de frunte. Tata lui Dionis 

a fost împuşcat iară nicio vină, căci era „chiabur". Nu le plăcuse comuniştilor 

nici de tânăra familie Dionisie şi Agrepina Ciobanu. în anul 1929 ei au fost 

deportaţi în Siberia, dar separat unul de altul. Agrepina, în aceste condiţii in-

suportabile, îşi pierde fiul. Printr-o coincidenţă ambii fug din Siberia tot se-

parat, neştiind unul de altul. Abia ajunşi acasă la rude, ei s-au cunoscut pentru 

a doua oară. Dar peste puţin timp despre fuga lor a aflat activistul satului, care 

a şi anunţat la raion. De la raion a venit miliţia şi au căutat peste tot. Dionis 
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şi Agrepina au reuşit să se ascundă într-o căpiţă de stuf. Activiştii au boldit 

atunci cu ţăpoaie de metal în maldurele de stuf, dar nu i-au găsit. Dumnezeu 

i-a ocrotit. Tot în acea noapte, Dionis şi Agrepina au trecut Nistrul la Olăneşti. 

Trecerea Nistrului era complicată. Mai întâi trebuia să cauţi în apă de nu sunt 

suluri de sârmă ghimpată. Sârma era aruncată în apă special de către grănice-

rii sovietici. Sârma, când se agăţa de picior, scotea un zgomot prelung. Dese-

ori, de aceste suluri de sârmă se agăţau vitele sătenilor care veneau la adăpat. 

în acea noapte Dionis a aflat că Agrepina nu poate înota, dar a ieşit din si-

tuaţie. Cu cuţitul de buzunar a cosit un maldăr mare de stuf, la legat la mijloc 

şi o urcă pe Agrepina pe el. 

Noaptea s-a dovedit a fi ceţoasă, prielnică pentru fugari, când erau 

aproape de alt mal al Nistrului, o voce a strigat tare: 

- Ei, tam. Vernitesi! 

Apoi o lumină puternică de lanternă încerca să desluşească în ceaţă fuga-

rii. Urmară focuri de armă. De altfel focuri de armă se auzeau peste lot mai 

des. In noaptea cu pricina afară ploua mărunt şi era ceaţă, anume natura i-a 

susţinut pe fugari. 

Conform Convenţiei Internaţionale, grănicerii nu aveau voie să deschidă 

foc spre malul opus, ori peste linia de marcaj convenţională a hotarului, dar 

ruşii nu respectau acea convenţie şi trăgeau, doar că de această dată trăgeau 

aiurea. Fugarii s-au ascuns sub o răchită mare şi pletoasă. Dionis ştia bine 

potecile din pădurea Olăneştilor şi a reuşit până în zori să se strecoare, pe 

neobservate, în sat. 

Ajuns in curtea lui nenea Ion Ciobanu, ctitorul bisericii din sat, bătu încet 

la geam. Stăpânul casei la acea vreme nu dormea. II trezise mai devreme zgo-

motul focurilor de arme de la Nistru. Fugarii au intrat în casă. Soţia dlui Ion 

imediat le-a adus haine uscate şi călduroase, îi aşeză la masă. 

Lumea în sat vorbea despre fugari, despre viaţa grea, despre „Golodo-

mor", deportări în Siberia, la Cercul Polar ori pe ţărmul Mării Japoneze. 

La Olăneşti, Dionis şi Agrepina au primit pământ și loc de casă. A sărit 

tot satul în ajutor. Curând Agrepina a născut un fiu pe nume Petre. Dar a venit 

anul 1940 şi sovieticii „eliberase" Basarabia. Şi s-a început goana după oa-

meni. 

Au început arestările şi uciderea a zeci, sute, mii de nevinovaţi. N-a scăpat 

nici familia Ciobanu, în acelaşi an Dionis fu judecat la 10 ani pentru fuga din 

Siberia şi evadare din raiul lui Stalin. De această dată a fost dus în lagărul din 

Acmolensk (Aktiubinsk), iar Agrepina cu copilul micuţ a fost şi ea deportată 

în anul 1941. 

După ce s-a terminat războiul, Dionis, dar şi Agrepina, prin altă coinci-

denţă, s-au regăsit. Au trimis scrisori ambii pe aceeaşi adresă la Anoni Pavli-

cenco, cu unul şi acelaşi conținut: ..De ştie ceva despre..." 

Pavlicenco primi ambele scrisori, le citi şi descoperi că Agrepina și Dio-

nis, în tot acest răstimp, se aflau în aceeaşi regiune, doar la câţiva kilometri 

unul de altul. Pavlicenco le trimise ca răspuns scrisorile lor inversate. Aşa s-

a unit familia lui Dionis şi Agrepina Ciobanu. Ei au trăit în bună înţelegere în 
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oraşul Aktiubinsk. Iar fiul lor, Petre Ciobanu, a crescut, a lucrat gazetar la o 

redacţie din Moscova şi a fost de câteva ori la Olăneşti. *      *      * 

- Iată, dragă Veronica. ţi-am povestit totul. Fără a încerca să ascund ceva. 

Fără a critica, fără a jigni pe cineva. Am dorit doar să îmbogăţesc istoria nea-

mului nostru cu noi date necunoscute. Vreau ca lumea să citească şi să tragă 

învăţăminte, că nimeni nu este veşnic, averea cea mai mare a omului este 

sufletul, Pășirăți-l nepătat! Pentru fiecare faptă există bumerangul. Niciun fo-

toliu nu merită cruda răsplată a faptelor negândite". 

PÂRLEA-CONOVALI, Veronica. Mărturii 

durute, înecate-n lacrimi/Veronica Pârlea-Cono-

vali//Făclia. – 2020. – 20 noiembrie. – pag. 8 

 

 

Pârlea-Conovali Veronica. Mi-i dor de brusturul crescut în poarta casei 

de la Sângerei... 

În ziua de 27 mai în sala de expoziţii a UAP a fost inaugurat vernisajul 

artistului plastic Gheorghe Huzun, anticipând aniversarea a 65-a de la naşte-

rea maestrului şi punând la dispoziţia publicului spectator cele mai reprezen-

tative creaţii, zămislite pe parcursul anilor. 

În rândurile ce urmează voi încerca să conturez 

un modest portret al omagiatului care vine să ne 

bucure cu frumuseți nebănuite şi cu această ocazie 

vă invit să vizitați expoziția din bulevardul Ştefan 

cel Mare, nr.3, vizavi de Hotelul „Naţional". 

M-am bucurat mult găsindu-l pe badea Gheor-

ghe acasă, din primele cuvinte se închegă o dis-

cuţie lungă şi înduioșătoare. Cu fiecare cuvânt ros-

tit simţeam adâncimea înălțimii spirituale a omu-

lui din faţa mea. Cuvintele-i erau curate şi pline de 

înţeles ca roua dimineții, ea aroma florilor de tei, 

adânci pătrunzătoare ca freamătul de codru, ca un 

zbor fără sfârşit în nemurire. Încet, încet, am de-

pănat ghemul de ață, de la portiţa şi căsuţa părin-

tească la cărărușa şi drumul ce s-a făcut mai târziu 

lat şi lung, caracterizându-i destinul. Mai târziu 

îmi va spune: „Mi-i dor de Sângerei, de brusturul 

crescut în poartă. Noi toţi am plecat, părinţii nu 

mai sunt, iar casa şi ograda e pustie"... Am căutat 

să-i alung tristeţea, descoperindu-i prin admirație 

tablourile ce le-a moștenit în suflet, anume de 

acolo, de la Sângereii lui. Crescute în suflet, revăr-

sate în sânge, apoi prin povețele în îndrumările pă-

rinţilor, prin muncă şi odihnă. Da la acel dor de 

stână şi cârlani, de la focul la care se coceau păpu-
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șoi, de la ploile cu grindină, numite mai apoi „ruguri din copilărie"... „Da, 

chiar de acolo îmi vine inspirația, de la dragostea de natură, de oameni, de 

animale. Când omul îl iubeşte pe aproapele lui, are o rădăcină a sa, un mor-

mânt, are un crez şi o voinţă,  numaidecât îşi găseşte rostul vieţii. Nu mi-ași. 

închipui, dacă m-ar răsădi cineva în altă parte, cred că aş muri. Succesul se 

contopește cu amarul străinătății, pentru că e mai bun mălaiul de acasă, decât 

pâinea albă a străinului. Am să cânt frumusețea naturii prin culori şi linii fine, 

aşa cum poezia, trebuie să fie scrisă liber şi uşor. Câtă frumuseţe în  „Som-

noroase păsărele" a lui Mihai Eminescu. Iată asta şi vine de acolo, de sus, de 

la Dumnezeu. Averea mea este pânza şi penelul. Şi va fi de acord cu mine cel 

de înţelege momentul creației. Poate numai eu aşa înţeleg? Nu sunt sentimen-

tal, sunt sensibil, sunt răcoarea dimineții, mirosul fumului, cântecul frunzelor. 

De altfel, dacă vei fi indiferent, fără să trăieşti momentul n-o să ajungi la 

sufletul oamenilor. Dacă nu simţi, atunci lucrezi în zadar. Acest lucru îl ca-

racterizează natura, dar ce-i legat de om şi omenie e un discurs aparte... Cum 

să n-o cânt în pictura mea pe Maria Cibotari? Cum aş da uitării duetul Doina 

şi Ion Aldea-Teodorovici? Le-au rămas nu numai cântecul dar sunt şi ei aici 

cu noi... 

Ştiam că pictorul Gheorghe Guzun a muncit mult. Începând cu prima ex-

poziție din anul 1959 a avut alte expoziţii în ţară şi peste hotare - în India, 

Turcia, Italia, şi cu mult greu a ajuns în Ţara a cărei cetățean avea să se nască. 

Ştiam de cele câteva zeci de cărţi ilustrate, de chipurile sculptate în lemn, de 

munca istovitoare depusă ani în şir. Am fost adânc impresionată când mi s-a 

spus, că nu se simte obosit şi că setea muncii, probabil, nu-i va fi potolită de 

nimeni. Mă privi atent şi grijuliu, parcă așteptând să-mi expun părerea. Am 

plecat. În suflet mi se zbuciuma bucuria şi nostalgia, mă potopeau lacrimile 

şi mă chema cântecul… Cântecul găsirii. Nu, nu seamănă badea Gheorghe cu 

copacul uscat din uşă. Este verde şi tare ca măritul stejar al lui Ştefan cel 

Mare. Aşa-i văd eu. Şi în pragul atelierului Dumisale i-am dedicat această 

poezie: 

Bunul meu prieten, te-am chemat 

Să vezi cum vântul tulbură o noapte 

Să vezi cum picături de ploaie cad 

Peste pământul plin de atâtea lacrimi. 

Bunul meu prieten, te-am chemat 

Să vezi cum soarele-ncălzeşte-o floare 

Iar printre pietrele zidite-n gard 

Un firicel de iarbă mai apare. 

Să vezi iar ape-n mijloc de pădure, 

Să vezi cutremur mare-n busuioc 

Şi toţi țintarii să te-njure 

Că în pictură n-au şi ei un loc. 

Din toate câte ai văzut pe lume 

Te rog să ni le laşi în amintire 

C-atunci când vom pluti pe spume 
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Din ape să ne scoți spre nemurire." 

PÂRLEA-CONOVALI, Veronica. Mi-i dor 

de brusturul crescut în poarta casei de la Sânge-

rei...//Glasul Națiunii. – 1995. - … - pag. 10 

 

 

Pârlea-Conovali Veronica. Noi pagini tulburătoare despre calvarul si-

berian 

Citisem undeva că fiecare om vine pe pământ 

cu o misiune şi că viaţa îl poartă pe drumuri pline 

de urcușuri şi coborâșuri, până îl face să înțe-

leagă care-i rostul ei. De aceea se zice că fericit 

este omul care s-a găsit pe sine şi că adevărata 

valoare a unui om se vede după modul cum îl 

tratează pe cel de la care nu poate primi nimic în 

schimb. 

Pe preşedintele Asociaţiei Culturale „Parcova-Nova", Ion Balba, l-am cu-

noscut acum câţiva ani. De la prima conversație am înţeles că împărtășim 

aceleaşi idealuri: cauza naţională, scoaterea din anonimat a istoriei uitate şi 

mutilate, colaborarea cu românii de pretutindeni, unirea românilor într-un 

singur stat, asta, deşi împrăștiați şi rătăciți prin lume, ei au ştiut să-şi păstreze 

conștiința naţională. 

Ion Bâlba muncește mult pentru acest ideal în nordul Basarabiei - organi-

zează tabere de creație cu artişti plastici din România, concursuri de poezie, 

a scos de sub tipar mai multe numere ale revistei de istorie şi cultură „Oameni. 

Locuri. Destine.". 

Recent, la Edineț, am luat aminte 

la mărturiile câtorva familii de de-

portaţi din Brătușenii-Vechi, Mai în-

tâi, am vizitat biblioteca satului. Am 

simţit aici adierea copilăriei. Era 

cald şi bine, în sobă trosneau lem-

nele, cărbunii îşi aşteptau rândul sub 

vatră. Copiii stăteau cuminţi la mese. 

La bibliotecă a venit dl Nicolae Sîp-

cenco, ex-director ai secţiei de distribuire a filmelor prin fostul centru raional 

Brătușenii-Vechi, acum pensionar. 

Împreună am mers la dna Elena Ursu (numele de domnişoară - Tatarciuc), 

fostă deportată în Siberia. Până a ajunge la destinație, „fotografiam" în me-

morie peisajul. Sat mare, cu străzi largi asfaltate, cu case mândre şi frumoase. 

De la dl Nicolae am aflat că în sat sunt circa 5 mii de locuitori. Comunitatea 

are casă de cultură, biserică, şcoală, primărie, bibliotecă, mori, câteva oloi-

niţe. brutării etc. 

Elena Ursu, proprietara unui mic magazin de pâine, era Ia tejghea. „Ves-

tea că a venit o scriitoare de la Chişinău s-a răspândit repede", zise femeia şi 
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începu a depăna firul tristei poveşti: „Sunt născută la 14 februarie 1941, în 

satul Chiurt, raionul Edineț. Am lucrat toată viaţa soră medicală, acum sunt 

pensionară, dar, după cum vedeți, muncesc. 

La momentul deportării aveam 8 ani. Am fost deportaţi toţi membrii fa-

miliei: Tatarciuc Ştefan, bunicul; Tatarciuc Maria, bunica; Tatarciuc Con-

stantin, tata, născut în 1912; Tatarciuc Iulia, mama, născută în 1919 (numele 

de domnişoară al mamei tot Tatarciuc a fost); Tatarciuc Emilia, sora, născută 

în 1944 (actualmente lucrează medic pediatru la maternitatea din Bălţi); eu, 

Tatarciuc Elena. 

Nu pot spune că eram bogaţi când am fost introduși pe lista „culacilor". 

Aveam, ca toată lumea, o casă, doi cai, pământ, o mașină de cusut „Zingher", 

o sută de știubeie, orătănii. Mama era casnică, tata - prisăcar. Cauza deportării 

a fost ne dorința tatei de a intra în colhoz. Aşa ne-am pomenit că la ora trei 

noaptea, în vara anului 1949, au bătut la fereastră soldații. Au strigat să des-

chidem, pe alt geam - tata a fugit. Soldații erau înarmați cu puşti cu baionetă. 

Ne-au ordonat să ieșim afară şi ne-au dat câteva minute să ne îmbrăcăm, să 

luăm ceva boarfe şi de mâncare cu noi. 

Bunica, ţin minte ca azi, a alergat la coteț să strângă ouăle. Un soldat a 

lovit-o cu patul armei în spate şi ea a căzut, iar ouăle s-au stricat. Nu ştiu cum 

de mi-a trecut prin minte şi am înșfăcat paltonul şi ciorapii de lână. Strigau la 

noi să ne grăbim, dacă nu vrem să ne împuște. 

Ne-au dus la stația din Drochia. Gara gemea de lume. Acolo a venit tata, 

care avea cu sine un sac de răsărită, un borcan cu miere, un cojoc, mașina 

„Zingher". Această mașină până în prezent e la mine. Mai târziu, în Siberia, 

am aflat că luase cu el şi toate obligaţiile. 

Ne-au urcat în vagoane. Am făcut cale lungă, ne hrăneau doar cu o bucă-

țică de pâine neagră şi apă sărată. Să ne spălăm, nici vorbă. 

În vagon era cu noi verișoara tatei, Tatiana Gaiduc, cu feciorul Ionel şi 

fiica de 4 luni Margareta. Când copila se murdărea, toţi scuipam pe dânsa 

pentru a o curăța.  

*     *     * 

Pe interlocutoarea mea au podidit-o lacrimile, dar s-a recules rapid şi a 

continuat: „În sfârşit, au oprit şi ne-au dus la baie. În memoria mea a rămas 

trecerea peste râul Silea, mai multe poduri plutitoare (parom), lacul Baikal cu 

apa lui curată, din care soldații nu ne-au permis să bem. În cele din urmă, am 

ajuns în satul Fatimovsk din regiunea Cita, unde locuiau doi oameni. O bă-

trână şi un bătrân. Ceilalți au murit de foame în 1947. Case erau câte vrei - 

toate pustii. În acest sat am rămas 15 familii. Fiecare a ocupat câte o casă. 

Șobolani erau atât de mulţi, încât ne temeam să dormim. 

Chiar din prima noapte pe sub ferestre au început să urle lupii, dar, cum 

se făcea ziuă, dispăreau undeva. Locurile aici erau pitorești. Pădurile cu co-

paci semeți - foarte bogate în specii de pomușoare, ciuperci, în preajmă erau 

munţi înalți, cu ochiul liber puteai vedea cum pasc țapii de munte. Florile îţi 

furau ochii cu frumusețea şi parfumul lor, vedeai pajiști întregi de bujori. 

Părinţii lucrau la tăiat pădure. 
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Iarna suportam geruri năprasnice, ajungeau până la 50 de grade. Înghețau 

hainele pe noii. Când părinţii veneau acasă, nu se dezbrăcau până când gheaţa 

nu.se topea. Aici sora mea s-a îmbolnăvit de plămâni, eu am avut accese de 

apendicită, însă nimeni nu dorea să ne trateze, fiindcă eram fără acte. 

Într-o zi a venit „черный ворон", o mașină neagră, închisă de jur-împre-

jur, care insufla teroare. Ne-au încuiat în ea şi ne-au dus. Am crezut că ne vor 

împușca. Ne-au transportat în altă localitate - oraşul Balei. Aici erau multe 

barăci în care până la noi trăiseră alţi deţinuţi. În baracă erau 11 paturi de 

scândură. Ne-au spus că 6 sunt ale noastre. În mijlocul barăcii era soba. Cu 

noi mai erau două familii de moldoveni. Bărbatul Ion cu soţia Olga şi o mamă 

pe nume Maria cu feciorul Constantin, îmi pare rău că nu le ştiu numele de 

familie. Speriați şi flămânzi, îngheţaţi şi istoviți, aşa am adormit în acea 

noapte. 

Dimineaţa au venit doi soldaţi şi ne-au întrebat cine e capul familiei, tata 

s-a ridicat. Un soldat i-a făcut semn să-l urmeze. Eu l-am apucat pe tata de 

mână şi am început a plânge. Mama m-a îndemnat să merg şi eu cu el. Am 

fost duşi într-o căsuță unde ne-au dat un ceainic cu uncrop, pâine, unt, zahăr. 

A fost prima mâncare bună pe care o gustasem în ultima vreme.      

În acest oraș tata şi mama lucrau la mina de aur. În baracă era greu de 

trăit. La o singură plită făcea mâncare atâta lume. Apoi tata, pentru obligaţiile 

sale, a câştigat 10 mii de ruble şi a cumpărat de la un chinez o casă. Atunci a 

început o altă viaţă. 

Ţineam porci, găini, muram ciuperci, făceam şi dulcețuri din pomușoare 

de pădure. Vecinii ne dădeau lapte şi brânză. Între locuitori erau relaţii bune. 

Din China tata aducea mere, ceapă, usturoi, varză, roșii, mandarine. Aici îi 

deportaseră şi pe mulţi armeni și gruzini.  

În Siberia ne-am aflat din 1949 până în 1956. Acolo am învăţat la şcoală 

până în clasa a IX-a, sora până în clasa a V-a, ambele eminente. 

Peste trei ani după moartea lui Stalin, ne-am întors acasă. Când am reve-

nit, ni s-a restituit o jumătate din casa naţionalizată, în a doua jumătate era 

Sovietul sătesc. 

Din Siberia ne-am întors fără bunelul, a murit la 5 martie 1953. N-am mai 

fost la mormântul lui niciodată, fusese înhumat la cimitirul oraşului. 

Asta a fost soarta noastră. Pe atunci era foarte periculos să te pui cu pute-

rea. Ţin minte, un deportat a încercat să fugă, l-au împuşcat în picior, rana s-

a infectat, a început gangrena şi i-au amputat piciorul. 

M-aţi întrebat dacă ne-a frânt Siberia. Nu, ea ne-a tăcut mai tari, mai pu-

ternici". 

Femeia din faţa mea zâmbeşte. Eu o privesc cu respect, este sămaşa ma-

mei mele. Urcă şi coboară fără greutate de pe un scăunel cu ajutorul căruia 

dă jos de pe tejgheaua de sus produsele cerute de cumpărători. Se mişcă uşor, 

e veselă şi optimistă. A crescut doi feciori - Igor şi Ghenadie. Are şi trei ne-

poţi. Este fericită. 

La despărţire, m-a servit cu o prăjitură şi a adăugat: „Împarte-te cu aproa-

pele tău cu fărâmitura de pâine, mâine Dumnezeu îţi va da una mare". 
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PÂRLEA-CONOVALI, Veronica. Noi pa-

gini tulburătoare despre calvarul siberian// Fă-

clia. – 2014. – 5 decembrie. – pag. 15 

 

 

Pârlea-Conovali Veronica. Noi pagini tulburătoare despre calvarul si-

berian. 

Recent am mers la Edineț să culeg mărturiile 

câtorva familii de deportaţi din Brătușenii-

Vechi. După ce am cunoscut trista poveste de 

viaţă a dnei Elena Ursu, răscolită de emoţii, m-

am îndreptat către gospodăria dlui Gheorghe 

Bărbuță să ascult o altă experienţă cutremură-

toare. 

Continuare din nr. precedent 

Dl Gheorghe Bărbuță trebăluia prin curte, era chiar pregătit să plece un-

deva. Zgomotul tractorului ne împiedica să discutăm. „Poftiți în casă", zise 

omul. 

M-a surprins plăcut curăţenia impeca-

bilă. La început, am crezut că nu locuiește 

nimeni aici, dar stăpânul mi-a prins gândul 

şi a explicat: „Nu vă mirați, ordinea o fac 

eu, că aşa mi-i drag". 

Povestea sa a început-o astfel: 

„După cum ştiţi, au fost trei valuri de deportări. Primul val a început în 

noaptea din 12 spre 13 iunie 1941, ora. 2.30. 

Al doilea val, cunoscut şi ca operațiunea „Юг" („Sud"), a avut loc în noap-

tea de 6 iulie 1949. 

Iar al treilea val - în 1951. 

Atunci au fost deportate 2648 de persoane, dintre 

care 856 bărbaţi, 993 femei şi 799 copii - toţi adepți 

ai cultului Martorii Iehova. Printre aceştia, era şi fa-

milia mea, în număr de 6 persoane ce discută în 

şoaptă părinţii mei. Venise la tata într-o seară nepotul 

lui Vladimir Ciocan, care era primar, şi ne-a preîntâmpinat ce ne aşteaptă. 

Mașina a venit la ora 4.00 dimineaţa. Au bătut insistent la geam. Au stri-

gat să deschidem. Noi de câteva nopți nu mai dormeam în tihnă. Intrând în 

casă, au pus pistoalele pe masă şi au citit ordinul. Timp de 2 ore am fost 

îmbarcați în mașină. Fratele Mihail era la bunica. Din mașină am văzut san-

tinele în stradă. Mașina s-a îndreptat spre casa familiei Bugăian. Din urma 

maşinii alergau bunica şi fratele Mihail plângând, cineva îi preîntâmpinase. 

Bugăienii erau şi ei vreo 5 persoane. Ne-au dus la Lipcani. Pe peron erau 

multe familii din Drepcăuți, alde Furmuzachi, Pablo, Nemet, mai era familia 

Frişcu din Cotiujeni, familia Ciacîr venise cu un porc mort. L-au înjunghiat, 

dar n-au dovedit să-l prelucreze. 
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La Tomsk am ajuns la 14 aprilie. Aici este ne-au despărțit. Printre depor-

tați, era și familia viitoarei mele soții, Antonina Ghiţac. Antonina avea o soră 

mai mică, Vera, de 8 ani. Veruţa n-a rezistat în drumul lung şi anevoios, a 

decedat. Din cauză că nu erau opriri, soacra mea a mers cu copilul mort în 

braţe mai multe zile. Apoi l-au îngropat repede pe malul unei ape. Ajunşi în 

raionul Tugan, am urcat pe sănii şi ne-au dus în satul Semilujki. Ne-au adă-

postit într-o baracă. Am ocupat fiecare câte un pat. La muncă ne-au repartizat 

la tăiat pădure. Vara, tata mai lucra și tractorist. 

NKVD-ul (Comisaria-

tul Poporului pentru Afa-

ceri Interne) lucra bine 

atunci, ne-au alungat din 

sat, 7 ani am trăit fără viză 

de reședință, umblând din 

loc în loc. Apoi tata a înce-

put a construi casă pe lotul 

de grădină al fostei gospo-

dării din Șirăuți. Când a 

fost adoptată legea despre 

deportaţi, pentru gospodăria distrusă ne-au dat 800 de ruble. Cu banii însă nu 

poţi răscumpăra suferinţele prin care am trecut în Siberia. Satul Semilujki 

avea două rânduri de case care se întindeau pe o distanță de 2 km. Băştinaşii 

erau ruşi şi ne amenințau mereu cu bătaia din cauză că nu ne plăcea puterea 

sovietică. 

În anul 1961 am primit chemare să-mi fac serviciul militar, dar am refuzat 

din rațiuni religioase. Am fost condamnat la 5 ani de puşcărie. După mine, a 

fost condamnat şi fratele Ion. El a făcut 4 ani de temniță". 

Bărbatul din faţa mea cu greu îşi stăpânește lacrimile, emoțiile l-au cople-

șit. În tăcerea ce se lăsase nu se auzea decât respirația noastră. 

„Multe am mai tras, continuă dl Gheorghe. Foame, frig, păduchi, toate din 

cauză că nu ne-am lăsat de credinţa noastră. Nu am dorit să urmăm calea 

propusă de noua putere. 

Ajuns la o vârstă onorabilă, am doi feciori - Valeriu şi Sergiu, 5 nepoţi - 

Sergiu, Andrei, Iulia, Axenia, Eugenia. Mă simt împlinit, dar ar fi fost şi mai 

bine dacă nu aş fi cunoscut calvarul Siberiei, pribegia şi pușcăria".  

*      *      * 

După ce am plecat, încă multă vreme îmi suna în urechi ultima frază a 

domnului Gheorghe Bărbuță: „Nici n-am visat ca după atâţia ani să fie în-

scrise pe pagini de istorie şi mărturiile mele". 

Teribil e că mulţi dintre cei surghiuniți declară că nu au fost putrezi de 

bogaţi, au avut doar strictul necesar, dar puterea s-a răfuit crunt cu ei. Deşi 

după moartea lui Stalin a început procesul de reabilitare a deportaților şi re-

venirea lor la baștină, au trecut mulţi ani până când autorităţile s-au întors cu 

faţa spre ei. Familia Bărbuță s-a întors acasă în 1957, erau în ţara lor, dar încă 

7 ani au umblat fugari. 
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„Păcat, i-am spus dlui Ion Bâlba, mulţi dintre ei vor pleca din viaţă cu 

mărturii neascultate de nimeni. Doar în gulagurile siberiene (Direcția lagăre-

lor de muncă) au fost duse nu 10 - 20 de familii, ci o jumătate de Basarabie. 

Când şi cum să-i asculţi pe toţi? 

Mă adresez profesorilor de istorie din satele Basarabiei, haideți să ne unim 

forţele să-i ascultăm pe acei care până în prezent nu au fost auziți, poate, în 

comun, vom renaște istoria şi tragedia noastră ca semn al demnității personale 

şi naţionale. 

PÂRLEA-CONOVALI, Veronica. Noi pa-

gini tulburătoare despre calvarul siberian. // Fă-

clia. – 2014. – 12 decembrie. – pag. 15 

 

 

Pârlea-Conovali Veronica. O aniversare cu umbre de tristeţe 

Frumosul există în fiecare copil și cei care au noroc de dascăli buni ajung 

să profeseze dea lungul întregii vieţi. 

Colaboratorii Liceului Republican de Coregrafie susţin că și-au propus nu 

doar să pregătească nişte artiști de excepție, ci mai ales să ofere fiecărui copil 

șansa de a pătrunde în lumea magnifică a dansului. 

In aceste zile de mai, templul copilăriei și dansului, numit Liceul Repu-

blican de Coregrafie, rotunjește cinci decenii de activitate. De-a lungul anilor, 

aici au pătruns în tainele frumosului mii de copii. Lecțiile de artă dau roade 

peste ani și chiar dacă nu toţi elevii liceului au devenit dansatori profesioniști, 

fiecare a fost marcat de cele învăţate aici. Însă, în rândurile absolvenților 

aceste instituţii se înscriu şi numele unor maeştri în artă, artişti emeriţi ai Re-

publicii Moldova, artişti ai poporului, laureaţi ai concursurilor internaţionale. 

Numele I. Furnică, S. Mocanu, P. Andreicenco, P. Iovu, Iu. Gorscov, O. Ionel 

sânt cunoscute atât în republică, cât şi peste hotare. 

Printre absolvenţii instituţiei este directorul și conducătorul artistic al Tea-

trului de Balet din Sankt-Petersburg - Boris Aifman, personalitate căreia în 

anul 1999 şi 2000 i-a fost decernat titlul „Cel mai bun coregraf din lume". 

Actualmente, la Liceul Coregrafic 

studiază 250 de elevi instruiţi de 35 de 

cadre didactice. Deşi liceul se bucură 

de un prestigiu indiscutabil, an de an 

tot mai puţini tineri vin să-i calce pra-

gul. Situaţia se explică prin condiţiile 

precare în care învaţă copiii. Clădirea 

instituţiei (fostul muzeu "Kotovski şi 

Lazo") este într-o stare deplorabilă - 

pereţi  umezi, săli întunecoase, fără geamuri și sistem de ventilaţie. Liceul nu 

dispune nici de condiţii minime de confort - lipseşte duşul, cantina, iar unicul 

veceu se află în curte. 
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Elevii fac naveta între liceu, fosta bază a Ansamblului "Joc" şi "Teatrul 

de Operă şi Balet". Lecţiile de cultură generală şi cele de dans se desfăşoară 

în clădiri amplasate în diferite puncte ale oraşului. 

Constatăm cu tristeţe că din lipsă de mijloace nu va fi consemnat nici fru-

mosul jubileu al instituţiei, care este unică în felul său. Teatrul de Operă şi 

Balet, Ansamblul de dansuri "Joc" îşi completează rândurile anume aici. De-

ținând o vastă experienţă în domeniu Liceul Republican de Coregrafie  ar 

putea pregăti specialiști şi pentru alte state. Direcția liceului a primit nume-

roase propuneri în acest sens. Însă condiţiile actuale de instruire nu permit 

extinderea activității profesorilor.  

Rămânem cu speranța că dragostea pentru copii, pentru artă va îndrepta 

spre liceu oameni cu inima mare, capabili de a preţui nu doar bogăţia materi-

ală, ci mai ales cea spirituală şi care vor plasa arta coregrafică a ţării la nivelul 

pe care îl merită. 

PÂRLEA-CONOVALI, Veronica. O aniver-

sare cu umbre de tristeţe. / Veronica Pârlea-Co-

novali // Moldova Suverană. – 2002. – 18 mai. – 

pag. 6 

 

 

Pârlea-Conovali Veronica. O aniversare frumoasă cu amintiri triste, 

dar luminoase 

 La cei 70 de ani ai săi, Anatol Babin, își mai amintește 

„aroma” acelei „ciorbe” din doagă de putină cu care mama 

îl hrănea săptămâni în șir, în Siberia, ca să nu moară de 

foame. 

Anatol Babin stă acum la Chișinău. El aprinde mereu lu-

mânări pentru cei înmormântați în troiene de zăpadă, fără 

preot și fără cruci la cap. Pentru cei morți de foame, de boli sau înecați în 

apele repezi ale râurilor siberiene. Încearcă să-i numere, dar pierde șirul și îl 

podidesc lacrimile. 

Deși  de mult nu am mai fina pe la Rublenița -   baștina sa de pe melea-

gurile sorocene, și le amintește pe toate, de parcă s-au întâmplat mai ieri. „Era 

anul 1961. Aveam un an de când ne-am întors din Siberia. M-am angajat la 

lucru ca șofer. Într-o zi mi se spune că trebuie să plec la Ocnița, drumul urma 

va treacă pe aproape de satul natal,  unde nu mai fusesem din seara deportării 

(așa era atunci legea, din Siberia te întorci, dar în sat nu ai voie să revii). Tata 

mă îmbrățișă și mă preveni: „Ştiu că vei trece prin sat, dar bagă de seamă să 

nu te vadă nimeni. Nu uita că ești duşman al poporului". 

Sigur că am trecut prin sat, cu multă lume m-am salutat, dar rumeni nu m-

а cunoscut, căci aveam șapte ani când am fost deportat,. iar când am revenit 

împlinisem deja optsprezece ani. Mă uitam cu drag la casele sătenilor mei, 

tupilate după îngrăditurile din piatră, la locul unde duminica se făcea horă, la 

casa părintească.  
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Apoi am mers la fratele mamei, la nenea Mitea și tanti Alexandra. M-am 

drept un prieten de-al varului care nu era acasă. Iar ei, sârmanii, toată seara 

mă priveau și-mi spuneau că seamăn cu cineva din neamul lor. Dimineața, 

când am ieșit din ogradă, am rămas uimit: caroseria mașinii era încărcată cu 

copii din sat. Venise tot satul să mă vadă, mă cuprindeau, plângeau, și mă 

rugau să le spun că sunt Anatolie, fiul nănașului Feodosie, a cumetrei Agafia, 

băiatul vărului, a vecinului. Nu am mai putut ieși din sat timp de trei zile. 

Acest caz m-a făcut să înțeleg multe. Puterea bolșevică a dorit să ne rupă 

din rădăcini. Să ne temem unul de altul. Să nu avem încredere, să ne trădăm 

unul pe altul. Însă glasul sângelui, rădăcinile neamului sunt mai puternice. 

Tata era om cărturar, în armata țaristă era secretar. A ținut mult să știm și 

noi carte. Toți cei cinci copii am făcut studii superioare. În Siberia ne-au re-

partizat pe la internatele cu cei deportați. Peste ani, am dorit să compar inter-

natul de acolo cu acesta de aici, de la Soloneț. Mi s-a părut că am nimerit în 

Rai. 

*** 

De la groaznicul an 1949 au trecut 63 de ani. În acest răstimp Anatol Ba-

bin a absolvit Institutul Politehnic din Chișinău, facultatea Mașini Agricole, 

apoi Institutul Ingineresc Unional de Construcții. A predat Mașinile Agricole 

la Universitatea Agrară. 

A lucrat maistru de producere la VAZ, filiala Chișinău, a Uzinei de auto-

mobile din Toliati. Timp de mai mulți ani a fost director al Uzinei VAZ. Nu 

i-a fost ușor, peste tot „sindromul 1949” îl împingea la ungher. Iar dumnealui 

demonstra că este capabil, harnic, ambițios și optimist. 

Îl durea inima, când cei veniți nu știu de pe unde, peste noapte, aveau 

fotolii moi, iar pentru el erau planificate comisii, dezbateri, demonstrări. 

Când urma să-și apere teza de doctor în științe, l-au sfătuit să plece în Voronej 

pentru a șterge urmele „sindromului 49”. În timpul cât s-a aflat în funcția de 

director la VAZ, autoritățile locale au scris la Uzina Toliati că ar fi bine ca în 

fruntea întreprinderii să fie un membru de partid și nu un fecior de culac. 

Le-a îndurat pe toate: deportări, foamete, frig, moartea părinților, fraților 

și surorilor, soției și tragicul deces al fiicei, în vârsta de doar 18 ani, studentă 

la Universitatea de Stat. 

*** 

La cei 70 de ani are o memorie bună, citește mult, întreține relații cu mulți 

scriitori, jurnaliști, istorici etc. Este un mare luptător pentru idealurile națio-

nale, pentru cauza românească. Își dorește să-și vadă țara în hotarele ei de altă 

dată, iar poporul român – stăpân la el acasă, ca să meargă frate la frate fără 

pașapoarte.  

PÂRLEA-CONOVALI, Veronica. O aniver-

sare frumoasă // Făclia. – 2012. - 28 ianuarie. – 

pag. 4. 
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Pârlea-Conovali Veronica. O fotografie din frumoasa Românie regală 

De multe ori priveam 

fotografiile din casa străbu-

nicei mele, Efimia Bu-

nescu-Furdui, născuta la fi-

nele secolului XIX. Îmi 

aduc aminte că imaginile 

din casa străbunicei nu se-

mănau de loc cu cele de azi, 

ele reprezentau parcă nişte 

bucăți de carton sau coperte de cărţi vechi. Seara târziu, înainte de somn, 

străbunica îmi povestea a câta oară al cui era chipul de pe poză. Altceva era 

cu fotografiile din ziare şi reviste, le descriam de sine stătător, pentru că bu-

nica nu cunoştea carte, iar eu de abia mă porneam spre şcoală. Erau şi foto-

grafii fără răspuns. Străbunica îmi spunea: „Tătâni-tu a fost primar la ro-

mâni...". Aici se lăsa tăcerea. O rugam să detalieze, să-mi spună mai multe, 

dar trenul plecase deja, nu mai puteam „scoate" din ea nimic. Desigur, pe 

atunci nici numi dădeam seama de ce sorginte erau acele tăceri. 

La fel nu înţelegeam de ce sămaşii bunicului meu îi ascultau vorba, cu 

mare respect, duminica, când mă lua cu el în centrul satului, unde se adunau 

numai bărbaţi. Cineva, spunea să-l ascultăm pe primarul Andrei Pârlii. Îmi 

aduc aminte că nimeni din bărbaţi nu avea cizme lustruite ca ale bunicului 

meu. Nici veston nu avea nimeni ca al lui; şi mai era unicul bărbat care avea 

tabacheră. 

Dar să revenim la fotografii. Mai săracă era povestea fotografiilor din casa 

străbunicei Agafia Starâş-Părlii. Pereții erau bogaţi cu fotografii multe şi 

vechi, dar nu mai erau în viaţă cei care ar fi putut să-mi spună ceva. Unchiul 

Filip Pârlii, fratele mic al bunicului meu murise de tânăr, lăsând 9 feciori 

orfani. 

Cuvântul primar se rotea mereu cu sufletul, pentru că nici tata numi per-

mitea să-l uit. Când se ajungea de bine cu mama numaidecât că-i zicea, fiica 

primarului Andrei Pârlii. 

După mai mulţi ani, la Crăciunul lui 2004 ne-am întâlnit la masa de săr-

bătoare şi prin mâinile noastre au trecut vechile fotografii. Am fost impresi-

onata când unchiul Constantin Pârlii, cu dragoste mi-a mărturisit că fotografia 

pe care o pun la dispoziţie, stimați cititori, are o istorie bogată pentru neamul 

românesc. 

Străbunicul meu, Iacob al lui Vasile Pârlii, născut în anul 1888, decedat 

în anul 1962, a fost primar a şapte sate din judeţul Soroca în perioada anilor 

1922-1936. În anul 1930 cu alţi primari din Soroca (4 la număr) şi din întreaga 

Basarabie sunt invitați la încoronarea regelui României, Carol II. Aceşti băr-

baţi din întreaga Românie Mare s-au adunat la Palatul Regal din Bucureşti 

pentru a susţine regalitatea în acel moment istoric şi solemn. Fotografia este 

sigilată şi semnată de câteva persoane. Cu părere de rău şi sigiliul şi semnă-

turile au fost șterse de timp. 



[160] 

 

Din păcate, unchiul Constantin nu mai ţine minte din care partid făcea 

parte la acel moment străbunicul. La o şezătoare, bunicul ne povestea a câta 

oară de emoțiile prin care a trecut aflându-se la încoronarea regelui Carol II. 

Bunicul meu, Andrei al lui Iacob Pârlii era ajutor de primar. Iar prima 

şcoală în sat a fost construită şi deschisă sub controlul lui personal. De aici şi 

respectul pe care-l avea în sat, şi participările lui la toate adunările de părinţi 

organizate de diriginta mea, Nina Borozan-Furdui, fiica marelui profesor de 

la Universitatea din Bucureşti, Iosif Borozan. 

Îmi pare rău că bunicul nu mai este în viaţă ca să-mi povestească despre 

funcțiile unui primar din perioada anilor 1918-1940. Atât ştiu că la Arhiva 

din Soroca mai am posibilitatea să mai ating încă o dată cu degetele semnă-

turile celor doi bunici primari: Iacob Pârlii şi Andrei Pârlii. 

Prin intermediul revistei reîntregirii neamului, „Glasul Naţiunii", aflat la 

cincisprezece ani de apariție, mă adresez tuturor celor care vor citi aceste rân-

duri şi vor privi fotografia. Dacă observați pe cineva cunoscut, scrieți-mi pe 

adresa redacției pentru a ne întâlni eventual şi a mai șterge din praful aşezat 

pe trecutul îndepărtat. Poate că de acolo, din istorie, buneii noştri ne vor spune 

care este calea cea adevărată pentru neamul românesc din Basarabia. 

PÂRLEA-CONOVALI, Veronica. O foto-

grafie din frumoasa Românie regală: Vocile is-

toriei // Glasul Națiunii. – 2004. – 12 februarie. 

– pag. 9 

 

 

Pârlea-Conovali Veronica. O şcoală aproape de Dumnezeu 

Gimnaziul nr. 31 din capitală, pe care l-am 

vizitat cu circa două decenii în urmă. avea o re-

putație nu prea bună, contingentul de elevi varia, 

mulţi erau din familii socialmente vulnerabile. 

Holul şcolii mi se păruse sumbru, lipsit de viaţă, 

aidoma unei construcții părăsite. Eram curioasă 

să văd ce s-a schimbat între timp. 

Acum Gimnaziul oferă elevilor toate condiţiile: cantină, bibliotecă, sală 

de calculatoare, sală de festivități, un cerc de șah, altul de dansuri etc. 

Am păşit pe holul principal ca în Casa Mare, totul era îngrijit şi amenajat 

cu gust. Deasupra oglinzii 

de la intrare, un motto abso-

lut neobișnuit „Dacă vrei să 

fii frumos şi respectat de 

toţi, petrece un minut în faţa 

oglinzii, cinci minute în faţa 

sufletului tău şi cincispre-

zece minute în faţa lui Dum-

nezeu în fiecare zi din viaţa 

ta”. 
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Pe un stand mare, cu litere evidențiate, citesc poezia „Ce e femeia", de 

Zinaida Ivaşişin. Profunzimea textului m-a frapat, m-am gândit imediat că e 

un imn dedicat distinselor doamne care formează colectivul didactic. 

Rămâi captivat şi de genericul Sfaturi pentru părinţi, reproduc câteva: 

 Fixați un regim al zilei concret şi strict, sfătuiți-vă cu profesorul, diri-

gintele. 

 Deprindeți copilul cu munca fizică, zilnic el trebuie să aibă însărcinări 

concrete. 

 Verificați regulat îndeplinirea indicațiilor date de Dvs. 

Dacă măcar un părinte din zece zăbovește în faţa acestui panou, are cu ce 

se îmbogăţi. 

*      *      * 

În clasa a patra, ambianța era de poveste: belşug de materiale intuitive, 

obiecte confecţionate mânuțele elevilor și o mare de flori, ca într-o grădină 

botanică. Am încercat să-i intrig pe micuții de bănci spunându-le că am venit 

să-i invit la studii în şcoala unde activez. Dar ei au ripostat energic, expli-

cându-mi că nu au nevoie de altă instituţie, pentru că ă lor e cea mai bună, 

mai ales că aici o au pe excepționala lor învățătoare - Ludmila Hariton. 

Gimnaziul a fost fondat în 1928 ca şcoală primară, în 1948 aici învăţau 

184 de elevi, în 1949 devine şcoală ruso-moldovenească, din 1957 - şcoală 

medie incompletă, în 1973 începe construcția unui nou edificiu, finalizat în 

1975, când instituția e reprofilată în Şcoala medie nr.31. Din 1990 devine 

şcoală medie naţională. În 1994, în baza acesteia, este înființată o şcoală mu-

zical-corală şi de coregrafie. Între anii 2000-2006 se lucrează în direcția re-

organizării în liceu. 

Şcoala nu se bucura de prea mare popularitate, directorii se perindau unul 

după altul. Cum dădeau de greutăţi, plecau, fără să încerce să schimbe si-

tuaţia. În 2000 vine Nina Pânzaru, inteligentă, atentă la nevoile fiecărui mem-

bru al colectivului. 

- Directoarea a reuşit să ne consolideze, să ne motiveze să creștem spiri-

tual şi profesional în fiecare zi şi, astfel, ne-am ridicat la un alt nivel, astăzi 

nu ne este ruşine să ne prezentăm cu tot ceea ce avem, îmi spuneau interlo-

cutorii mei. 

Aflu că Nina Pânzaru mergea singură pe la casele discipolilor, discuta cu 

părinții Dacă nu reușea să-i convingă, apela la organele abilitate. Finalmente, 

copilul revenea neapărat la lecţii. 

În gimnaziu am văzut un lucru cu totul ieşit din comun, ceva ce nu am 

mai întâlnit în alte instituţii - de pe pereţi mă priveau chipurile înţelepte ale 

sfinților, mucenicilor şi apostolilor. Pe standuri citesc „Rugăciunea începă-

toare", „Ce e păcatul?", „Decalogul tăcerii", „Cele 10 porunci dumnezeiești", 

diferite poezii cu mesaj etico-spiritual. 

- Avem în şcoală o capelă cu hramul „Sfântul Ioan Teologul". Toate câte 

le vedeți aici sunt gândite şi lucrate de doamna director împreună cu părintele 

Ion, îmi spuneau profesorii. 

*      *      * 
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Pe Nina Pânzaru am găsit-o în birou cu Veaceslav Iordăchescu, care predă 

religia. 

El îmi spuse: 

- Cu prilejul Zilei profesionale a angajaților din învăţământ, colectivul 

didactic a beneficiat de o excursie în România organizată de Platforma civică 

Acțiunea 2012 întru promovarea valorilor naţionale şi schimb de experienţă. 

Consiliul Judeţean Prahova, în persoana dlui George Simion, ne-a pus la dis-

poziţie un program variat, cu cele mai interesante destinații: castelul Peleș, 

Pelișor, Muzeul „Prima şcoala românească", locaş străvechi de educaţie şi 

cultură, atestat în sec. al XTV-lea. 

La Câmpulung, Mihai Eftimie, reprezentantul Acțiunea 2012, ne-a con-

dus la Mănăstirea Nimăiești, Mănăstirea Argeșului şi Negru Vodă. Impresiile 

au fost puternice, mulţi dintre profesori n-au vizitat România niciodată, alţii 

- doar în treacăt. 

O colegă care îşi petrecuse vacanța de vară în Egipt a făcut o comparaţie 

demnă să fie cunoscută de toată lumea: ,România e de sute de ori mai fru-

moasă decât Ţara Nisipurilor. Aici am văzut diferite forme de relief: munte, 

şes, câmpie. Am văzut păduri cu brazi înalți până la stele, am bătut paşii pe 

drumeaguri de munte, am văzut turme de oi în transhumantă. Am admirat 

adevărate bijuterii arhitecturale. Ce să căutăm noi în alte ţări, dacă avem atâ-

tea frumuseți atât de aproape?!"  

*  . *      * 

Din dialogul pe care l-am purtat cu directoarea Nina Pânzaru, spicuiesc 

câteva momente: 

- Până a veni aici, am fost director la Şcoala nr.96 din sec. Râșcani. Cu 

multă muncă şi răbdare, am depășit greutăţile începutului. Astăzi efectivul 

şcolar e de 381 de elevi, fiind ghidat de 32 de profesori. Tot ce am reuşit în 

15 ani de directorat este un merit comun. Ne străduim să menținem o atmos-

feră familială, şcoala ni-i a doua casă. Ne mobilizează parteneriatul deschis, 

încrederea reciprocă. 

Promovăm o educaţie bazată pe formarea deprinderilor şi respectul faţă 

de tradiţiile neamului. Ne îngrijim şi de sănătatea spirituală a tinerilor. În 

afară de capelă, în curte se înalţă o biserică, ambele cu hramul „Sfântul Ioan 

Teologul". Lucrările de construcții sunt dirijate de părintele Ion. 

Elevii beneficiază de alimentație de două ori pe zi: dimineaţa şi la amiază. 

Copiii din ciclul primar şi cei din familii vulnerabile mănâncă dimineaţa gra-

tis, ei se servesc singuri, la bufetul suedez pot alege din 2-3 feluri de terci şi 

diverse copturi. La prânz, asigurăm un meniu echilibrat ce conţine neapărat 

carne şi e bogat în substanțe utile - felul I, felul II şi salată, în preț de 8 lei şi 

50 de bani. 38 de elevi mănâncă la prânz gratis. 

*     *      * 

La cantină, am văzut totul pregătit pentru elevi. O doamnă ne-a îndemnat 

s-o urmăm. Directoarea mi-a explicat situaţia. 

- Acum, în acest moment, în capelă se botează o fetiță. Părinţii sunt tineri, 

cineva din colectiv mi-a spus că nu au cumetri. Eu am acceptat s-o botez, 
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după mine s-au prins şi alţii de cumetri. Copila trebuia să fie botezată cu un 

singur naș şi pleacă acasă cu unsprezece. 

Fetița născută de Sfântul Ilie a fost botezată Ilinca. Priveam aceşti oameni 

veniţi să susțină tânăra familie din îndemnul inimii şi am simţit că faţa îmi e 

scăldată în lacrimi de bucurie. Ce-i mai trebuie omului ca să fie fericit? Nu-i 

aceasta lucrarea Domnului? 

-*      *      * 

Într-una din săli, aplecat deasupra unui teanc de cărţi şi registre, muncea 

părintele Ion. 

„Aici, la gimnaziu, mă strădui să le educ copiilor dragostea de frumos, de 

cele sfinte, îmi mărturisește el. Când la cârma ţării, a şcolii şi a altor instituţii 

vor sta oameni cu frică de Dumnezeu, atunci va fi mult mai bine". 

La despărţire, părintele Ion mi-a întins un colac mare. 

Directoarei i-am spus că mi-am adunat material cât pentru o carte. Ea mi-

a răspuns cumpătat: 

- Nu ne place lauda, ea nu-1 face pe om fericit. Scrieți fără mare pompă. 

*     *      * 

O cunosc pe dna Pânzaru din 1999, când soarta ne-a intersectat căile la 

Liceul „Miguel de Cervantes", unde eram examinatori la clasele a IX-a, dum-

neaei era preşedintele comisiei. De atunci îi urmăresc activitatea şi o admir 

pentru rezultate. Datorită credinței şi curajului, a avansat mereu, învingând 

barierele. E un model de dăruire, de inteligenţă şi cultură. Fără un manager 

bun, o instituţie nu are viitor. 

Mult stimată doamnă, munciți mult, de aceea succesul vă este întotdeauna 

în preajmă. Doresc să vă însoțească şi de acum încolo alături de vrednicul 

colectiv pe care îl conduceți. 

PÂRLEA-CONOVALI, Veronica. O şcoală 

aproape de Dumnezeu// Făclia. – 2015. - 23 oc-

tombrie. – pag. 6. 

 

 

Pârlea-Conovali Veronica. Ochiul magic al lui Andrei Viziru 

Recent, Sala de Expoziţii „Con-

stantin Brâncuşi", a găzduit o fru-

moasă expoziție de fotografie a jurna-

listului Andrei Viziru. 

Lucrările te impresionează prin 

ambianța culorilor surprinse în diferite 

perioade ale timpului: primăveri şi 

veri, toamne şi ierni, amurguri şi răsă-

rituri de soare, jocuri năstrușnice de fi-

guri şi culori ale cerului. 

Andrei Viziru fotografiază tot ce-i 

este drag sufletului în diferite locuri 

ale plaiului nostru de la Nistru până la 
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Tisa. Parcă dorind încă o dată să menționeze hotarele de cândva ale neamului 

nostru, sau să sublinieze că nimic nu ne poate dezbina de la rădăcină. 

Artistul plastic Gheorghe Vrabie, a menţionat că maestrul fotograf Andrei 

Viziru, ne-a adunat într-o „casă de poveste", unde este sublim frumosul, pa-

cea şi liniştea. Loturile întunecoase au fost lăsate în umbră, în speranţă că 

timpul le va da uitării. 

Andrei Viziru le reuşeşte pe toate, mai este şi redactor-prezentator la 

Compania "Teleradio-Moldova", are câteva emisiuni: „În lumea artelor", 

„Satele Moldovei mele", emisiuni de divertisment „Microfonul vesel" şi 

„Portrete literare". În studiou are întotdeauna multă lume invitată. Iar cu „pri-

etenul" nedespărțit dictafonul, colindă lumea-n lung şi lat. 

Are editate două cărţi: „Autografe pe cer şi suflet", şi "Cei şapte ani de 

acasă sau cele şapte miracole ale copilăriei". În ultima carte a adunat 140 de 

personalităţi. Aici îl puteți găsi pe Dan Spătaru, Nicolae Furdui-Iancu, Stela 

Popescu, Grigore Vieru, Mihai Cimpoi, Sofia Vicoveanca, Florin Persic şi pe 

mulţi alţii. 

Mă bucur atunci când privesc noile poze fotografiate la Putna şi la Alba-

Iulia, la Argeș şi Buzău, Căpriana şi Baia Mare, care ne reprezintă toate re-

giunile frumosului. 

PÂRLEA-CONOVALI, Veronica. Ochiul 

magic al lui Andrei Viziru // Glasul Națiunii. – 

2007. - 22 noiembrie. - pag. 8. 

 

 

Pârlea-Conovali Veronica. Ofrandă pentru moldovenii deportaţi 

Ca profesoară de istorie, am comparat di-

verse viziuni expuse în manuale sau tratate pen-

tru a înțelese adevărata valoare a evenimentelor 

istorice. Perioada contemporană este cea mai 

scurtă din cele 5 existente, dar și cea mai contro-

versată. Anume ea m-a captivat cel mai mult. 

Studiind, caut să-mi explic adevărul, să nu repet 

afirmațiile străine care, de cele mai multe ori, 

sunt confuze, pline de neclarități. 

După ce am publicat în „Fă-

clia" şi în alte ziare articole des-

pre soarta unor deportaţi, lumea a 

început să mă telefoneze, să mă 

caute la serviciu, rugându-mă să 

ascult şi istoria familiei lor. Mulţi 

mă sună de luni de zile, aștep-

tându-şi rândul. 

Iată că într-una din zile am ve-

nit în vizită la dl Anatol Babin (născut la 1 februarie 1942 în comuna Ru-

bleniţa, judeţul Soroca). Aici mi-a atras atenţia biblioteca bogată, cărţile rare, 
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scumpe. Stăpânul le procură şi în prezent din modesta-i pensie. Netezește cu 

palmele fiecare volum, vorbeşte despre autori şi cele scrise. Apoi dintr-o nișă 

scoate o mapă cu documente adunate de dumnealui din toate arhivele. 

Din ele citesc: familia Feodosie şi Agafia Babin din comuna Rubleniţa, 

raionul Soroca, la data de 6.07.1949 aveau în proprietate: o casă cu 5 odăi, 

mobilată, șopron cu 6 despărțituri, beci, fântână, căruţe -2, şaraban - 1, ha-

muri, plug - 1, boroană-1, semănătoare - 1, batoză - 1, treier - 1, diferite in-

strumente pentru prelucrarea pământului (hârlețe, sape, lopeți, furci, greble, 

coase etc). Mai aveau două vaci cu 2 juncani, doi cai, un berbec de prăsilă, o 

capră, două scroafe cu purcei, 50 de iepuri de angora, o prisacă cu 20 de știu-

beie, 20 ha de pământ, un hectar de pădure, stative de ţesut păretare, șervete 

etc. 

Această listă a bunurilor materiale extrasă din arhive demonstrează că ba-

sarabenii nu au murit niciodată de foame. Ruşii nu ne-au spălat de sărăcie, 

cum susţin unii istorici, ci dimpotrivă, au adus sărăcia pe meleagul nostru. 

Din arhive, dl Anatol Babin a mai aflat că tatăl său, născut în 1894, purta 

din moşi-strămoşi numele de familie Ababii. În 1915a fost recrutat în armată 

țaristă ca ostaș de rând, apoi avansat în rang de secretar superior. A fost pe 

fronturile din Galiția şi România, s-a întors la baștină la 27.IV. 1918. Acest 

document demonstrează încă o dată că majoritatea familiilor din Basarabia 

poartă nume schimonosite. 

La un moment dat, stăpânul casei îmi mărturisi: „Am citit articolul „Câ-

teva destăinuiri de pe lumea cealaltă” în „Făclia". Citind, am înţeles că Dvs. 

nu doar scrieți despre durerea noastră, dar căutați să treziţi conştiinţă de neam, 

mândria, sentimentul de identitate naţională a basarabenilor. Oamenii care nu 

au suferit spun că sovieticii au fost buni, ne-au dat de toate. Ce le pasă lor de 

noi, cei care am îndurat atâtea greutăţi, care am rămas într-o zi săraci şi cu 

demnitatea călcată în picioare?! 

Din familia noastră mai sunt doar eu şi tare mă tem să nu plec purtând 

această povară şi dincolo, mai mult decât atât, mă tem că mă voi renaște ne-

fericit. 

Interlocutorul meu îşi frânge mâinile, cu paşi apăsați măsoară odaia, apoi 

continuă: „Am fost în familie cinci copii. Tata şi mama au moștenit pămân-

turile buneilor. În Primul Război Mondial a văzut multă lume. A învăţat de 

la nemţi, de la austrieci lucruri importante. Noi toţi ştiam lucruri de gospodă-

rie, dar făceam şi carte, tata doar a fost cărturar. 

Tamara a învăţat la Şcoala „Domnița Ruxanda” din Soroca, Boris - la Li-

ceul Industrial de la Chişinău, care pe atunci se afla pe strada Ismail, acum - 

31 august, unde-i situat Seminarul Teologic. Gheorghe învăţa la Institutul Pe-

dagogic din Bălţi. 

În ziua de 6 iulie, mama, eu şi fratele Valentin eram la deal când spre satul 

Şeptelici a trecut o coloană de maşini militare. 

Mama bănuia că ceva nu e bine. De câteva zile prin sat umbla un militar 

cu un activist local, care avea misiunea să spună cine nu se supune puterii 
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instaurate. În noaptea cu pricina tata păzea pe deal roadă, însă cineva 1-a in-

format şi el a alergat într-un suflet acasă. Din grădină vedea totul. Militarii 

ne-au dat la dispoziţie câteva minute pentru a lua cu noi câte ceva. Mama 

învelise într-o cârpă icoana, un aparat de fotografiat şi nişte blide. Un soldat 

a lovit-o cu patul armei în spate, mama a căzut şi lucrurile s-au împrăştiat. Un 

blid plesnit l-am păstrat până mai ieri... 

Ne-au dus la Drochia. Ţin minte că în vagon m-au urcat pe lavița de sus, 

ţineam în braţe tacâmul rămas şi icoana. Într-o putinică mică, în care păstram 

de obicei brânza, slănina, carnea în untură, erau trei puișori. Putinică era aco-

perită cu o pânză, care a servit drept fata la nunta lui Mihail şi Saşunea Mun-

teanu din Zgurița, tot deportaţi. Am mers zile în şir, săptămâni, ne-au dus în 

regiunea Kurgan, raionul Mocuşin, stația Konovalovo. Nu am fost toţi la un 

loc, s-au străduit să ne despartă. Pe cei mai mici - la internat, pe cei mai mari 

la FZO - şcoli profesionale. Ajunşi acolo am trăit în barăci. Mama lucra cu 

alte sute de femei la calea ferată, schimba șinele. 

Baraca era întunecoasă, în mijlocul ei se afla soba, cât făceai focul, era 

cald, dacă se termina focul, frigul venea de peste tot. Era interzis să avem 

unelte de muncă ascuțite, de aceea iama, când era ger, nu tăiam, ci smulgeam 

copacii din rădăcini şi îi puneam pe foc. Putinica despre care v-am spus, 

mama a tăiat-o bucăți şi punea câte o bucățică de doagă la fiert să iasă din 

scânduri grăsimea. Cu "supa" din" scânduri ne-am hrănit în prima perioadă. 

Cu noi trăia şi tanti Axenia Catană. născuta în 1881. Gândindu-mă la această 

femeie nu pot să nu-mi pun şi azi întrebarea: La cei 64 de ani pe care-i avea 

atunci niciodată nu ieşise din sat, nici măcar la Soroca nu fusese, cum putea 

fi ea „duşman al poporului"?! La momentul deportării avea soţ şi 13 copii, 

toţi au rămas în sat, ea a fost deportata. 

*     *      * 

Povestitorul mă privi ţintă în ochi parcă căutând un răspuns, apoi conti-

nuă: „De la Rubleniţa am luat cu noi un sunduc în care mama a ascuns nişte 

cărţi şi două cruci cu sfântul Gheorghe. Mai târziu, de frică să nu ne denunțe 

cineva, mama le-a îngropat după barăci. Crucile erau de la țarul Nicolai al II-

lea, tata fusese decorat pentru vitejie. Aceste distincții nu se dădeau oricui, 

doar în cazuri excepționale, când erai rănit pe câmpul de luptă sau când mer-

geai la baionetă. 

Tata a rămas acasă. Educat de armata țaristă, deprins cu adresarea „Ваше 

благородие", cu respect şi stimă, nu înţelegea cine sunt „tovarășii". A înţeles 

că aceştia sunt cu totul alţi ruşi, nu ca cei de la țar. 

În acest răstimp a lucrat paznic la o grădiniță de copii din Soroca. Ziua se 

ascundea de autorități. A venit la noi în Siberia după ce a murit Stalin, la 1 

februarie 1954, în ziua mea de naștere, când împlineam 12 ani. 

*     *      * 

Din 1949 până în 1957 nu am ştiut nimic despre fratele Boris şi sora Ta-

mara. În momentul arestării, ei erau la studii. Boris a devenit inginer energetic 

de tensiuni înalte, iar Tamara - ziaristă. A lucrat mulţi ani la ziarul „Munca". 

Şi ea, şi Boris s-au adresat la Societatea Crucea Roşie, şi astfel ne-au găsit. 
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Dar până în 1957 mama ştia de soarta lor prin simţ matern şi din când în când 

arunca „boabele" care îi spuneau că cei dragi sunt vii". 

Povestitorul tace... Cu greu îşi stăpânește lacrimile. 

„M-am aflat timp de 11 ani cu mama şi Valentin în Siberia, până a venit 

tata. Vreau să le spun tinerilor de azi: în aceşti ani nu am auzit-o pe mămica 

mea niciodată să spună de tata un cuvânt urât, nu s-a văicărat, când a venit nu 

i-a făcut reproșuri pentru soarta amară. 

Ne-am întors acasă la începutul anilor '60, dar nu aveam dreptul să stăm 

în sat şi nici la Chişinău, şi nici la muncă nu ne angajau fără viză de reședință. 

Dar ne-am descurcat, am reuşit să depășim toate greutăţile. 

Fratele Gheorghe locuia la Chişinău. Atunci când am fost deportaţi, el era 

student, apoi a devenit inginer-mecanic. A făcut armata pe primul Cosmo-

drom la Kapuşiniar. 

El ne-a adăpostit pe toţi în locuința sa. Eu m-am angajat șofer, avem 18 

ani. Părinţii erau pensionari, au trăit la Gheorghe până au murit. În 1985 am 

pierdut ambii părinţi, tata a decedat la 94 de ani, iar mama - la 83 de ani. 

*     *      * 

Au trăit împreună 66 de ani. S-au iubit, s-au respectat reciproc. 

Poate că aceste destăinuiri vor fi de folos tinerilor care nu cunosc adevă-

rata istorie, adevăratele valori pe care se bazează umanitatea. Din cei 66 de 

ani familia noastră, după 1949, s-a reunit o singură dată. În rest, soarta noastră 

a dictat-o regimul comunist. 

...Ţin în mâini unica fotografie, în care familia Babin (Ababii) e împreună. 

Cinci copii şi doi părinţi. Părinţi muncitori, gospodari, care i-au învăţat pe 

copiii lor de toate - de la munca de gospodărie până la cea intelectuală. Dintre 

toţi a rămas Anatol, care, uite, duce în spate durerea întregii familii. Un singur 

lucru şi-ar mai dori să spună tuturor basarabenilor „Noi suntem români!" 

Ruşii ne-au ocupat şi au adus cu ei deportările, arestările, foametea, cani-

balismul, mutilarea istoriei şi a limbii, discriminarea şi lichidarea prin îm-

puşcare fără judecată etc. 

Când oare vom înţelege, de la mic la mare, ce este demnitatea naţională 

pe care se ţine un popor?.. 

PÂRLEA-CONOVALI, Veronica. Ofrandă 

pentru moldovenii deportaţi // Făclia. – 2011. – 

3 decembrie. – pag. 13 

 

Pârlea-Conovali Veronica. Pe urmele istoriei deportaților 

În partea de Nord a Asiei, în Federația Rusă, 

pe o suprafaţă de circa 13 mii. km2, se întinde 

vasta Siberie. Din punct de vedere geografic, ea 

se divizează în trei părţi: Siberia Occidentală, Si-

beria Orientală şi Extremul Orient. Aproximativ 

70% din teritoriul Siberiei îl constituie taigaua, 

renumită nu numai prin pădurile imense, ci şi 
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prin zăcămintele de petrol, cărbune etc. Con-

diţiile climatice sunt destul de aspre, zăpada per-

sistă pe parcursul întregului an, ceea ce nu-ţi per-

mite un trai prea vesel. 

Veronica Pârlea-Conovali, magistru în istorie 

Cu am fost ridicați 

„Aceste meleaguri prezentau un 

mister pentru mine ca şi pentru 

orice copil. Hainele naţionale ale 

băștinașilor, flora şi fauna mă în-

cântau prin varietatea lor încă de pe 

vremea când învăţăm la şcoală. Pe 

atunci nu bănuiam că aceste melea-

guri ascund în ramurile copacilor 

mii de lacrimi ale moldovenilor, că 

pământul geme de trupurile celor 

înmormântați în graba, fără panahidă creştină. 

Mai ţin minte că bunicul meu, Andrei Pârlii, îmi prezenta un frate de al 

său de cruce care mă dădea huța pe ciubotă - acest frate era bunelul Ion Gogu. 

Bunelul deseori repeta: „El a suferit, săracul". 

Pe atunci nu înţelegeam această frază, iar când 

am crescut, îmi părea rău că erau plecaţi în lu-

mea celor drepți şi nu mai puteam să-i întreb de 

ce au suferit. Poate îmi spuneau mai multe. 

Într-o seară de iarnă, când lemnele trosneau 

în sobă, câte ceva mi-a povestit nana Măriuţa, 

fiica bunelului Ion Gogu. „Era 6 iulie 1949, ora 

2 noaptea", începu povestirea nana mea. „Au 

venit doi soldaţi cu arme şi cu preşedintele de 

colhoz Nicu Panici. Au bătut în uşă şi tata le-a 

deschis. Intrând în casă, ne-au ordonat ca în câ-

teva clipe să ne îmbrăcăm şi să ieșim. în grabă, 

am luat câte ceva cu noi. Ne-au dus la gară la 

Florești. Acolo erau mai mulţi ca noi. Tata, Gogu Ion al lui Simion (bunelul 

a luptat în Primul Război Mondial şi a murit pe front), născut în 1912. Mama, 

Pelaghia Gogu (de domnişoară, Pelaghia lui Ştefan Vîrtosu din Slobozia), 

născută în 1911. Bunica, Alexandra a lui Tudor Gogu, născută în 1875, Eu, 

Măria Gogu, născută în 1935 şi sora mezină Ecaterina Gogu, născută în 1946 

(atunci avea doar 3 anișori), de la Vărăncău. Acolo mai erau şi Costică cu 

Catinca Boțoc şi copii lor Efim, Vasile şi Mihai. Tot acolo erau şi Gogu Na-

dejda cu feciorul Vladimir, născut în 1934, şi fiica Măria, născută în 1937. 

Mai erau: Zgardan Anastasia cu fiicele Maşa şi Larisa. Soţul, Zgardan Afa-

nasie a murit la închisoare, până la aceste tragice evenimente. 
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În 1940, Afanasie s-a retras în 

România cu fiică-sa Viorica, apoi în 

1945, după război, a revenit acasă şi 

din această cauză a fost omorât. De 

la Vărăncău mai erau ridicați Pârlii 

Tudor şi Nadejda cu copiii Dosia, 

Arion şi Ion. Când am ajuns la Flo-

rești, nu se mai auzea nici în cer, nici 

în pământ de răcnetele celor ridicați 

şi ale celor de-i petreceau. Spre dimineaţă, au mai ajuns aici şi alţii; aceştia 

erau Dănilă şi Ileana Apreotesi. Ei au fost duşi în regiunea Kurgan. Feciorul 

lor a fugit revenind mai apoi pe locurile natale. Mulţi ani după aceea a păscut 

oile pe dealuri, ca mai puţin să se întâlnească cu oamenii şi cu autorităţile 

comuniste. Acolo erau fete şi băieți pe care îi cunoșteam bine. Sonia Chitic 

din Cernăuți cu familia, Sonea Vîrlan din Slobozia, la fel cu familia (ambele 

la momentul deportării învăţau la şcoala pedagogică din Soroca). 

O călătorie lungă şi plină de suferinţe 

Numărul celor deportaţi era foarte mare. Lumea plângea, bocea, răcneau, 

oamenii se întrebau ce au făcut, cu ce au greşit, dar nu primeau nici un răs-

puns; peste tot vedeai doar soldaţi înarmați, de la care te așteptai la orice. Spre 

seară, ne-au încărcat în vagoane, în care până atunci se transportau animale. 

Am mers cu trenul de la 6 iulie până la sfârşitul lui septembrie. În vagoane 

nu aveai unde te aşeza, de la faptul lume multă era. Mulţi din ei, au murit pe 

drum de foame şi de boli. Copiii care nu înțelegeau ce se petrece cereau mân-

care. 

Femeile îngreunate nășteau direct în vagoane. Mulţi sugari au murit. Când 

trenul se oprea pentru câteva clipe, oamenii reușeau doar să îngroape în ză-

padă cadavrele. Aveam 14 ani pe atunci, de-abia absolvisem 7 clase la Verti-

ujeni, dar în acele clipe cred că m-am maturizat. La sfârşitul lui septembrie, 

am ajuns la stația Skovorodino. Acolo am coborât din vagoane şi ne-au dus 

într-un lagăr din mijlocul taigalei, unde am stat o lună de zile. 

Lagărul era îngrădit de jur-împrejur cu garduri înalte păzite de mulţi sol-

daţi. Apoi din nou ne-au dus la stația Svobodnîi. Am înţeles că cu fiecare 

staţie numărul de oameni se micșora, de fapt, scopul era de a ne împrăștia, 

pentru ca noi, moldovenii, să nu fim împreună, în sfârşit am ajuns la râul 

Silimja. Aici am fost urcați pe vapoare şi duşi mai departe, în taiga. Acolo 

erau câteva sătucuri: Ivanovsk, Maisk (unde erau mine de aur) şi Vasilievsk. 

Pe noi, două familii de moldoveni şi câteva familii de ucraineni, ne-au repar-

tizat în sectorul Sopka. Ne-au cazat în barăci de tip bordeie, jumătate în pă-

mânt, construite din bârne. Era un frig de înghețau lemnele în vatră. Dintr-un 

lăicer moldovenesc tata ne-a făcut pâsle, iar din paltonul mamei ne-au cusut 

la toţi chiloți (să-mi fie iertată această destăinuire). O moldoveancă ne-a în-

văţat a coase şalavari de flanea şi toată familia purta această haină nouă, ne-

cunoscută de noi până atunci. Din acest sector nu ieșeam nicăieri Aici creș-

team cartofi şi păzeam două hambare de grâne. Tot aici am fost anunțată că 
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trebuie să fac carte în continuare. Am învăţat de două ori în clasa a opta, 

fiindcă nu ştiam limba rusă. În clasă eram cinci moldoveni: Vladimir Gogu, 

Larisa Zgardan, Mihail Timofte din Florești, Nina Gorgos din Stoicani şi eu, 

Maria Gogu. După ce am absolvit nouă clase, munca mea s-a schimbat, m-au 

pus ajutor de tractorist. Tractoarele erau puse în mişcare cu aburi. Eu şi bunica 

Alexandra rămâneam noaptea în taiga, ne urcam pe plug şi munceam până în 

zori. Treptat, ne-am împrietenit cu băştinaşii, care nu prea semănau a ruşi. în 

regiunea Amur trăiesc multe naționalități. 

Ei au cu totul altă formă a feții, a ochilor şi alte trăsături care îi deosebesc 

de ruşi. Aceşti băştinaşi ne dădeau hainele lor, ca să avem cu ce ne îmbrăca. 

Cu timpul, tata a cumpărat o vacă, ca să avem cu ce ne hrăni. Bordeiul în care 

trăiam semăna cu o colibă. 

Anul 1955, ne-a adus o durere în familie, a murit bunica Alexandra - avea 

aproape 80 de ani. N-am să uit niciodată înmormântarea ei. Au săpat groapa 

care se umplea cu apă. Aici tot pământul era aşa. Oamenii au pus în groapă 

multe crengi, apoi au pus sicriul pe ele. Acolo a rămas săraca, la fel ca şi mulţi 

alţii. 

Reîntoarcerea la baștină 

În 1958, când ne-am întors în sat, conducerea nu ne-a primit. Tata s-a 

angajat la lucru în satul Coșnița, pe malul opus al Nistrului. A scris multe 

scrisori la Chişinău, pentru a ni se permite să locuim în satul de baștină, dar 

primea refuz după refuz. Apoi tata a scris la Moscova şi de acolo ni s-a permis 

întoarcerea în sat. Era anul 1960." 

Aici nana Măriuţa mă privi în ochi şi adăugă: „Din Siberia m-am întors 

cu o boală pe viaţă, cu astmă". Am întrebat-o dacă nu s-a putut face ceva 

pentru a evita plecarea şi mi-a răspuns că nu. Tata s-a înscris în colhoz în 

1948, dar, oricum, 1-au deportat. Comuniștii se temeau de oamenii deştepţi, 

cred eu, de aceia căutau să-i prăpădească. Nana Măriuţa tăcu, iar eu mi-am 

amintit de anii copilăriei mele, când bunelul mi-a spus că grajdul satului a 

fost gospodăria Alexandrei Gogu. Unde a fost magazinul de mărfuri industri-

ale şi bufetul satului, a fost gospodăria lui Ion Gogu. 

După 1992, printr-o hotărâre a Guvernului, celor deportaţi li s-a restituit 

câte ceva pentru averea naţionalizată. Dar cine le va plăti pentru durerea su-

fletească, pentru rănile deschise şi sângerânde pentru totdeauna? Credeți că 

prin câţiva leuți se poate șterge o durere de decenii, de multe ori chiar şi de 

veacuri? 

P.S. În regiunea Amur, r-nul Mazorovschi, mina de aur Maisk, orășenii 

Ivanovsk, sectorul Sopka este un cimitir unde odihnesc moldovenii noştri de-

portaţi. Multe morminte sau pierdut, crucile de lemn au putrezit şi le-a înghiţit 

pământul. Dumnezeu să-i odihnească şi să aibă grijă de sufletele lor! 

PÂRLEA-CONOVALI, Veronica. Pe ur-

mele istoriei deportaților //Europeanul. – 2009. – 

16 octombrie. – pag. 7 
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Pârlea-Conovali Veronica. Pe urmele lui Ion Inculeţ la Vălenii de 

Munte: Notițe de călătorie 

„Istoricul este un bătrân prin experienţă al nației sale. Dacă 

nu-l întreabă alţii, el e dator să vorbească, ţinând la dispoziţia 

contemporanilor învățături culese în vastul câmp al trecutului".  

Nicolae Iorga 

OBIECTIVUL ESENŢIAL – SOLIDARITATEA NAŢIONALĂ 

Acum 

104 ani, ma-

rele savant, 

istoric, om 

politic şi scri-

itor Nicolae 

Iorga deschi-

dea, la Văle-

nii de Munte, 

oraș din ju-

deţul Pra-

hova, Româ-

nia, o Univer-

sitate Populară. Această universitate avea menirea de a aduna românii din ţară 

şi de peste hotarele ei, fiind un mijloc de educaţie continuă, care avea drept 

obiectiv esenţial solidaritatea naţională. Mai mult decât atât, aici veneau toţi 

doritorii de a cunoaşte adevărata istorie a românilor. 

Profesorul din localitate, Ion Bocioacă, scrie în cartea sa „Vălenii de 

Munte" că „... aici veneau delegații întregi de oameni şi de alte naționalități, 

veneau armeni, studenţi străini cehi, polonezi, italieni, francezi, englezi. în 

anul 1925 erau, spre exemplu, 700 de participanți diverși. Tematica era anun-

țată prin presă şi programul era stabilit cu mult înainte, ca şi facilitățile de 

transport şi de cazare de care beneficiau „cursanţii. Conferențiarii erau din 

arii diverse de pregătire, cu predilecție istorici, scriitori, dar şi matematicieni, 

medici, diplomați afirmați în perioada amintită". 

La Vălenii de Munte vin şi eu de câţiva ani. Tematica cursurilor este va-

riată. Ca şi pe vremuri, totul este bine organizat, nicio diferență între românii 

din ţară şi cei din teritoriile înstrăinate. 

DISCUŢII DESPRE ANEXAREA BASARABIEI 

Anul acesta, tema cursurilor a fost „200 de ani de la răpirea Basarabiei". 

S-au pus accente pe următoarele subiecte: „Nicolae Iorga despre istoria Ba-

sarabiei şi a Bucovinei de Nord", „Europa la începutul sec. XIX. Contextul 

internațional al răpirii Basarabiei de către Rusia țaristă", „Basarabia - 106 ani 

de stăpânire rusească", „Basarabia după 50 de ani de ocupație sovietică. Re-

nașterea naţională" etc. 

La discuţie au participat academicieni, oameni politici, scriitori, profesori, 

avocați, oameni de cultură. Câteva zile s-a afirmat sus şi tare că acum 200 de 

ani s-a produs un rapt, o tâlhărie - Poarta Otomană a cedat Rusiei țariste un 
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teritoriu asupra căruia nu avea niciun drept. La rândul său, Rusia țaristă nu a 

oferit multe întrebări, pentru că aşa era convenabil. 

În mod deosebit m-a marcat cuvântarea lui Mircea Cosma, preşedintele 

Consiliului Judeţean Prahova, care este un bărbat al neamului cu mare dra-

goste de ţară, un împătimit a tot ce este legat de istoria noastră, care spune 

lucrurilor pe nume, indiferent de situaţia politică din ţară. Dumnealui a 

menţionat: „Avem situaţia pe care o avem, pentru că unele lucruri, în loc să 

se afirme, au fost comentate. Afirm aici, la Vălenii de Munte, că, în urmă cu 

200 de ani, s-a produs o barbarie, s-a produs ceea ce numim noi astăzi ocu-

pație imperialistă a unei părţi a românilor, numită atunci Basarabia, care, de 

fapt, era Moldova, cea de-a pururi întemeiată ca stat de către maramureșeni. 

Pentru că trebuie să spunem lucrurilor pe nume, vă rog să afirmați aici, la 

Vălenii de Munte, lucrurile care dor, dar mai ales, să afirmăm mândria de a 

fi români. Până la urmă. Patria este aceea pe care o porţi în suflet, nu cea care 

are, la un moment dat, anumite granițe. Şi dacă purtăm în suflete poporul 

român, tricolorul şi imnul „Deşteaptă-te, române!", să afirmăm în această 

săptămână, aici, la Prahova, care este adevărul istoric despre teritoriul mare-

lui şi slăvitului rege Decebal, dintre Nistru şi Tisa!". 

Au urmat câteva minute de aplauze furtunoase. De altfel, toate cuvântările 

lui Mircea Cosma sunt aclamate, fapt ce demonstrează că românii îi susţin 

cauza şi adevărul istoric. 

COMUNICATUL DIN PRIMA PAGINĂ A ZIARULUI „NEAMUL 

ROMÂNESC" 

În zilele cât au durat cursurile, au avut loc şi multe prezentări şi lansări de 

carte, s-a făcut schimb de informaţie, literatură, materiale de arhivă. De pildă, 

profesorul Ion Bocioacă, autor al unei serii de cărţi cu tematică istorică, a pus 

la dispoziţia mea ziarul „Neamul Românesc" din 5 iulie 1940. Pe prima pa-

gină, cu litere mari, accentuate cu negru, am citit titlul: „Doliul României". 

Mai jos, urmează un şir de declarații la aceeaşi temă: „Zi de doliu", „Sus 

inimile!". „Un popor pașnic a fost redus la tăcere", „Adevărul asupra trecu-

tului şi prezentului Basarabiei" etc. 

Tot în această pagină am găsit informaţia în care scrie: „Serviciul de in-

formaţie al primăriei oraşului Vălenii de Munte comunică: 

Au sosit la Vălenii de Munte dl Ion Inculeţ cu doamna, dnul maior Balnez, 

preotul Ion Erhan cu doamna, venind din Chişinău şi, potrivit dispozițiunii 

dlui profesor Nicolae Iorga, consilier regal, refugiații se află găzduiți la așe-

zământul cultural al Ligii Culturale din localitate. 

Primarul, comandantul Gărzii Naţionale, comisarul, şeful Poliţiei Văleni, 

au luat măsuri în vederea primirii şi încartiruirii a 200 de persoane intelectu-

ale, refugiate din Basarabia. Au fost vizitate locuințele unde urmează să fie 

găzduiți refugiații care vor sosi la Vălenii de Munte". 

Acest mesaj cu tentă istorică emană linişte, basarabenii refugiaţi din 

stânga Prutului au găsit ocrotire şi ajutor în inima ţării, acasă. 

AMINTIRILE UNEI BASARABENCE DE CIRCA 100 DE ANI 
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Despre acest caz mi-a mărturisit Eugenia Bragarencu, basarabeancă refu-

giată la Vălenii de Munte în 1940. La cei 99 de ani şi 4 luni, fosta profesoară 

şi directoare de şcoală de la Frumuşica Veche, Cetatea Albă, mi-a numit un 

şir de familii care, mai târziu, au primit terenuri pentru a-şi construi case la 

Vălenii de Munte, pe strada Gheorghe Lazăr, care azi se află în centrul 

oraşului, lângă primărie, alături de memorialul muzeistic „Nicolae Iorga", de 

Casa de cultură, de Biserica ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului" . 

„Am fost primiți de băştinaşi bine, îşi aduce aminte bătrâna. Ne-au 

susţinut material şi spiritual. Veneau care şi cu ce puteau: cu făină, fasole, 

carne, lemne de foc. Aşa ne-am făcut gospodari, cu ajutorul lor. Nu voi uita 

acest lucru niciodată, cred că şi dincolo de moarte voi păstra această atitudine 

de bunătate, dragoste şi recunoștință. Noi, cei fugiți din Basarabia, nu am luat 

nimic cu noi, iar ce am avut au fost luate la vamă. 

Imediat am fost încadrați în câmpul muncii, după profesie, se ţinea cont 

de fiecare din noi. Nicolae Iorga, care era consilier regal, ţinea sub control 

situaţia noastră", zice dna Bragarencu. 

Femeia mă priveşte atent, nu plânge, dar simt o anumită mâhnire în ochii 

ei care, timp de un secol, au văzut atâtea. 

SÂNGELE APĂ NU SE FACE 

Din 1940 până în prezent au trecut 72 de ani. Şi acum, ca pe vremuri, pe 

urmele lui Ion Inculeţ, spre Vălenii de Munte, vin basarabenii. Vin pentru a 

se încălzi \a vatră, pentru a discuta la masa rotundă cu surorile şi fraţii, pentru 

a culege perlele lui Nicolae Iorga, pentru luminarea minții. în sfârșit, vin pen-

tru a întreba pe Domnul: „Oare cât mai avem de pribegit, fiind aruncați la 

margine de ţară, mereu călcați de cizma străină?". Vin de la Chişinău şi 

Cimişlia, de la Bălţi şi Soroca, de la Leova şi Coșnița, de la Sângerei şi Gri-

goriopol... Vin şi vin an de an. Şi vor mai veni, pentru-că sângele apă nu se 

face. 

În numele delegațiilor din Republica Moldova, ţin să mulțumesc din suflet 

organizatorilor acestui popas spiritual: lui Mircea Cosma, preşedintele Con-

siliului Judeţean Prahova, lui Marius Sersea, prefectul judeţului Prahova, lui 

Constantin Stere, şeful Direcţiei Judeţene pentru Cultură şi Patrimoniu Naţio-

nal Prahova, lui Florin Constantin, primarul oraşului Vălenii de Munte, lui 

Constantin Manolache, profesor, doctor. 

În mod special îi suntem recunoscători Gențianei Șerbu, Consulul General 

al României la Cahul, căci fără ajutorul dumneaei nu am fi putut trece Prutul. 

Prutul care, de altfel, ca pe vremuri, ne desparte de soră, de frate, de ţară. 

PÂRLEA-CONOVALI, Veronica. Pe ur-

mele lui Ion Inculeţ la Vălenii de Munte: Notițe 

de călătorie// Gazeta de Sud. – 2012. – nr. 

32(842). – 7 septembrie. – pag. 8 
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Pârlea-Conovali Veronica. Pe urmele lui Ion Inculeţ la Vălenii de 

Munte. 

„Istoricul este un bătrân, prin experienţă, al 

nației sale. Dacă nu-l întreabă alţii, el e dator să 

vorbească, ţinând la dispoziţia contemporanilor 

învățături culese în vastul câmp al trecutului".  

(Nicolae IORGA) 

În I908, marele savant, istoric, om politic şi scriitor Nicolae 

Iorga deschidea la Vălenii de Munte, oraș din judelui Prahova, o Universitate 

Populară. Aceasta avea menirea de a aduna românii de pretutindeni, fiind o 

instituţie de educaţie continuă. Obiectivul esenţial era solidaritatea naţională. 

Aici se întruneau toţi doritorii de a cunoaşte adevărata istorie a românilor. 

Profesorul Ion Bocioacă în cartea sa „Vălenii de Munte", scrie: „... aici 

veneau delegații întregi de români şi de alte naționalități, veneau armeni, stu-

denţi străini cehi, polonezi, italieni, francezi, englezi (1928). În anul 1925 

erau, spre exemplu, 700 de participanți diverși. Tematica era anunțată în presă 

şi programul se stabilea cu mult înainte, ca şi facilitățile de transport şi de 

cazare de care beneficiau cursanţii. Conferențiarii erau din arii diverse de pre-

gătire, cu predilecție istorie, scriitori, dar şi matematicieni, medici, diplomați 

afirmați în perioada amintită". 

La Vălenii de Munte vin şi eu de câţiva ani. Ca şi pe vremuri, totul este 

bine organizat, nu se face diferență între românii din ţară şi cei din teritoriile 

înstrăinate. 

Anul acesta tema cursurilor a 

fost „200 de ani de la răpirea Ba-

sarabiei". S-a pus accent pe ur-

mătoarele subiecte: „Nicolae 

Iorga despre istoria Basarabiei şi 

a Bucovinei de Nord", „Europa la 

începutul sec. XIX. Contextul in-

ternațional al răpirii Basarabiei 

de către Rusia țaristă", „Basarabia - 106 ani de stăpânire rusească", „Basara-

bia după 50 de ani de ocupație sovietică. Renașterea naţională" etc. 

În dezbateri au participat academicieni, oameni politici, scriitori, profe-

sori, avocați, oameni de cultură. S-a declarat sus şi tare că acum 200 de ani s-

a produs un rapt, o tâlhărie - Poarta Otomană a cedat Rusiei țariste un teritoriu 

asupra căruia nu avea niciun drept. 

În mod deosebit m-a marcat cuvântarea dlui Mircea Cozma, preşedintele 

Consiliului Judeţean Prahova, un bărbat al neamului, un împătimit de istoria 

noastră, care spune lucrurilor pe nume, indiferent de conjunctura politică din 

ţară. Dumnealui a menţionat: „Avem situaţia pe care o avem, pentru că unele 

lucruri, în loc să se afirme deschis, au fost comentate. Confirm aici, la Vălenii 

de Munte, că în urmă cu 200 de ani s-a produs o barbarie, s-a produs ceea ce 

numim noi astăzi ocupație imperialistă a unei părţi a românilor, numită pe 
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atunci Basarabia, care, de fapt, era Moldova, întemeiată ca stat de către ma-

ramureșeni. Pentru că trebuie să spunem lucrurilor pe nume, vă rog să afir-

mați aici, la Vălenii de Munte, lucrurile care dor, dar mai ales, să afirmăm 

mândria de a fi români. Până la urmă, patria este aceea pe care o porţi în 

suflet, nu cea care are, la un moment dat, anumite granițe. Şi dacă purtăm în 

suflet poporul român, tricolorul şi imnul „Deşteaptă-te, române!", să afirmăm 

în această săptămână, aici, la Prahova, care este adevărul istoric despre teri-

toriul slăvitului rege Decebal, dintre Nistru şi Tisa". 

Au urmat câteva minute aplauze furtunoase, fapt ce demonstrează că ro-

mânii susţin adevărul istoric. 

În cele 5 zile au avut loc mai multe prezentări de carte, lansări. S-a făcut 

schimb de informaţie, literatură, materiale de arhivă. Profesorul Ion Boci-

oacă, autor al mai multor cărţi cu tematică istorică, ne-a arătat ziarul „Neamul 

Românesc" din 5 iulie 1940. Pe prima pagină, cu litere mari, accentuate cu 

negru, scrie: Doliul României, iar mai jos, un şir de declarații: „Zi de doliu", 

„Sus inimile!", „Un popor pașnic a fost redus la tăcere", „Adevărul asupra 

trecutului şi prezentului Basarabiei" etc. Tot în aceeaşi pagină am găsit şi 

această informaţie: „Serviciul de informaţie al primăriei oraşului Vălenii de 

Munte, comunică: 

Au sosit la Vălenii de Munte dl I. Inculeţ cu doamna, dl maior Balnez, 

preotul Ion Erhan cu doamna, venind din Chişinău şi, potrivit dispozițiunii 

dlui profesor Nicolae Iorga, consilier regal, refugiații se află găzduiți la așe-

zământul cultural al Ligii Culturale din localitate. 

Primarul, comandantul Gărzii Naţionale, comisarul, şeful Poliţiei Văleni, 

au luat măsuri în vederea primirii şi încartiruirii a 200 de persoane intelectu-

ale, refugiate din Basarabia. Au fost vizitate locuințele unde urmează să fie 

găzduiți refugiații care vor sosi la Vălenii de Munte". 

Acest mesaj cu tentă istorică emană linişte, basarabenii refugiaţi au găsit 

ocrotire şi ajutor în inima ţării, acasă. Despre acest lucru mi-a mărturisit şi 

dna Eugenia Bragarencu, basarabeancă refugiată la Vălenii de Munte în 1940. 

La cei 99 de ani şi 4 luni, fosta profesoară şi director de şcoală de la Fru-

muşica Veche, Cetatea Albă, mi-a numit un şir de familii care, mai târziu, au 

primit teren pentru casă pe strada Gh. Lazăr, ce azi se află în centrul oraşului, 

lângă primărie, Casa Memorială „N. Iorga", Casa de Cultură şi Biserică. 

„Am fost bine primiți de băştinaşi, ne-au susţinut material şi spiritual. Ve-

nea care cu ce putea: cu făină, fasole, came, lemne de foc... Aşa ne-am făcut 

gospodari, cu ajutorul lor. Nu voi uita niciodată acest lucru, cred că şi dincolo 

de moarte voi fi recunoscătoare pentru această atitudine binevoitoare. Noi, 

cei fugiți din Basarabia, nu aveam nimic, toate bunurile ne-au fost luate la 

vamă. 

Aici, la Vălenii de Munte, am fost încadrați imediat în câmpul muncii, 

aveau grijă de fiecare dintre noi. N. Iorga, care era consilier regal, ţinea la 

control situaţia noastră". 

Doamna mă priveşte în ochi, nu plânge, văd o umbră de mâhnire în ochii 

ei, care timp de un secol au văzut multe. 
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Din 1940 până acum au trecut 72 de ani. Ca şi pe vremuri, pe urmele lui 

Ion Inculeţ, spre Vălenii de Munte vin basarabenii. Vin pentru a se încălzi la 

vatră, pentru a sta la taifas cu surorile şi fraţii, vin pentru a culege perlele lui 

Nicolae Iorga. Vin pentru a întreba pe Domnul: oare cât mai avem de pribegit, 

aruncați la margine de ţară, mereu călcați de cizma străină? Vin de la 

Chişinău, Cimişlia, Bălţi şi Soroca, vin şi vin, şi vor mai veni, căci sângele 

apă nu se face. 

În numele delegației de la Chişinău şi Cimişlia, ţin să mulțumesc organi-

zatorilor pentru acest popas spiritual, dlui. Mircea Cozma, preşedintele Con-

siliului Judeţean Prahova, dlui Constantin Stere, profesor, directorul DICPN 

Prahova, dlui Constantin Manolache, profesor, doctor, primarului Florin 

Constantin. 

În mod special, ne exprimăm gratitudinea faţă de dna Gențiana Șerbii de 

la Consulatul General al României la Cahul, Moldova, fără ajutorul căreia nu 

am fi putut trece Prutul, râu care ne desparte de soră, de frate, de ţară. 

PÂRLEA-CONOVALI, Veronica. Pe ur-

mele lui Ion Inculeţ la Vălenii de Munte.//Făclia. 

– 2012. – 5 octombrie. – pag 13 

 

 

Pârlea-Conovali, Veronica. Personalităţi ale culturii româneşti devotate 

cauzei lui Nicolae Iorga (I) 

Universitatea Populară de Vară „Nicolae Iorga" de la Vălenii de Munte, 

judeţul Prahova, România, mai multe decenii la rând adună în luna august 

românii de pretutindeni. Ei vin aici pentru a-şi împărtăşi unii altora din expe-

riența evenimentelor și a succeselor ce s-au produs în viaţa politică, econo-

mică şi sociala a întregului neam românesc.      

Universitatea a fost fondată de către marele savant Nicolae Iorga cu sco-

pul de a menţine viu idealul naţional. Aici sunt abordate probleme privind 

istoria şi literatura poporului român, cultivarea limbii. La acest templu al cul-

turii am avut onoarea să vin, pentru prima dată, în anul 2005, în calitate de 

cursantă. 

Pe parcursul acestor ani, am avut fericita ocazie să ascult un număr impu-

nător de lecţii cu tematică istorică de importanță majoră. Despre aceasta am 

publicat zeci de articole atât în presa din Republica Moldova, cât şi în cea din 

România. 

Alături de alţi cursanţi, veniţi din toate colțurile Ţării, dar şi din străină-

tate, am participat la lansări de 

carte, expoziţii, concerte, prele-

geri, mese rotunde. În cadrul 

Universităţii mi-am făcut mulţi 

prieteni care sunt adevărați patri-

oți, promotori consecvenți ă tot 

ce este românesc. Am hotărât să 

scriu despre ei, deoarece aportul 
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lor la promovarea românismului este considerabil. Ei sunt asemeni eroilor 

naționali, cum ar fi Inochentie Micu, Eftimie Murgu, Simion Bărnuțiu, Ti-

motei Cipariu, fraţii Hurmuzachi ş. a. 

Protagoniștii acestui articol vor fi doi oameni de cultură, care îşi iubesc 

nespus ţara. Este vorba despre distinsa poetă, publicistă şi om de cultură Du-

nia Pălăngeanu din cetatea de pe Dunăre, Giurgiu, şi, respectiv, jurnalistul, 

publicistul şi artistul fotograf Andrei Viziru 

Pe distinsa poetă Dunia Pălăngeanu, am cunoscut-o în anul 2005, la Vă-

lenii de Munte. Din prima clipă, între noi s-a creat o legătură bazată pe încre-

dere, spirituală şi sinceră. Ambele aveam aceleași idealuri - promovarea ac-

tivă a valorilor naţionale. Colaborarea noastră a început cu schimb de infor-

maţii, materiale, vizite etc. Timp de două decenii, grație Dunei Pălăngeanu, 

spre Republica Moldova au trecut Prutul sute de volume de carte şi reviste. 

În aceşti ani, i-am urmărit atentă activitatea şi am descoperit o personalitate 

cu un bagaj spiritual şi informaţional de înaltă verticalitate. Dna Pălăngeanu 

este un manager neobosit, care depune în tot ceea ce face mult suflet, dăruire 

şi responsabilitate. Universitatea Populară „N. Iorga" are în persoana Dunei 

Pălăngeanu un izvor nesecat de informare pentru masele populare. Poeta 

cântă în versuri viaţa lui Nicolae Iorga, dedică ode ţării, României de la Nistru 

până la Tisa, deplânge în versuri soarta omului, a pământurilor înstrăinate - 

Bucovina de Nord şi Basarabia. În revista de istorie, literatură şi educaţie ar-

tistică „Valahia" sunt inserate articole de presă în care este descrisa cu lux de 

amănunte, fiecare zi din activitatea cursurilor şi nu este uitată nici o persona-

litate. 

Pagini aparte sunt dedicate Basarabiei, iar confrații de condei din Repu-

blica Moldova sunt găzduiți de revista „Valahia" cu poezii, pamflete, proză 

şi publicistică, în toată această activitate se simte o mare dragoste de ţară şi 

de tot ce este românesc. Poeta, prin întreaga-i fiinţă, îşi doreşte ca hotarul de 

la Prut să nu mai existe într-o bună zi. 

S-au scurs trei decenii de când am scăpat de comunism. Românii, care 

sunt adevărați patrioți, cunoscători de tradiţii şi istorie, în aceşti ani luptă cot 

la cot pentru înfăptuirea reîntregirii ţării. În 2018 s-au împlinit 100 de ani de 

la înfăptuirea Marii Unirii. Pentru a-şi aduce contribuția la acest important 

jubileu, distinsa poetă Dunia Pălăngeanu a trecut Prutul cu un grup de scrii-

tori, poeţi, jurnaliști, profesori, bibliotecari etc. şi, sub egida centenarului 

Unirii, am desfăşurat un eveniment cultural intitulat „Poduri de dor Giurgiu 

- Chişinău". Această frumoasă sărbătoare s-a desfăşurat în incinta Bibliotecii 

municipale „B.P. Hasdeu" din Chişinău, în ziua de 10 iunie 2018. 

Doamne, câtă căldură, emoţii, bucurie am avut din clipa întâlnirii şi până 

la momentul despărțirii. Aproape cinci ore a durat evenimentul. Sala mare, 

somptuoasă a bibliotecii, aflată pe bd. Ştefan cel Mare, faţă în faţă cu monu-

mentul domnitorului Ştefan cel Mare şi Sfânt, parcă era în acea zi binecuvân-

tată de îngeri şi domnitorii patrioți, plecaţi în nemurire. S-au rostit alocuțiuni, 

recitaluri de poezii, s-au interpretat cântece patriotice. Lumea prezentă în sală 
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era îmbrăcată în costume naţionale, aveau prinse în par, în piept panglici tri-

colore. Era o adevărată sărbătoare naţională. Şi aici e cazul să spun că, timp 

de o lună, am dus tratative de organizare a evenimentului cu stimata poetă 

Dunia Pălăngeanu. In această perioadă, am înţeles că această femeie, soție, 

mamă, bunică, poetă şi publicistă este un adevărat ambasador al culturii. I-

am simţit caracterul, mâna hotărâtă, vocea fermă, care ştie ce doreşte şi cu ce 

rezultate trebuie să se încununeze un asemenea eveniment. Ce păcat, mi-a zis, 

că în rândurile noastre asemenea personalităţi cu mare responsabilitate, ver-

ticalitate şi dăruire sunt atât de rare. 

În ianuarie 2019, când s-au împlinit 160 de ani de la Unirea Moldovei cu 

Ţara Românească - act important realizat prin alegerea simultană a lui Ale-

xandru Ioan Cuza în calitate de domnitor -, am fost invitată de către doamna 

Pălăngeanu la Giurgiu. Veneam spre Giurgiu pe aripi de vânt. Mă atrăgea 

acest oraș-cetate, descris în istorie ca trecut prin sute, mii de evenimente. Şi 

din nou această colegă, cu inimă mare, cu suflet cald şi neobosit le-a organizat 

pe toate aşa de parcă venise în ospeţie un mare demnitar. Marea Unire a fost 

marcată la Giurgiu printr-un program amplu, cu genericul „Unire în file de 

istorie şi literatură". Evenimentul s-a desfăşurat pe parcursul mai multor zile. 

Şi din nou - întâlniri, cunoștințe, prezentări, recitaluri, comunicări şi toate 

dedicate, dragi cititori, nu nouă, celor care am participat şi organizat eveni-

mentul, ci totul pentru tânăra generaţie prezentă în sală, pentru istoria noastră 

de a se completa cu noi pagini frumoase, să ştie duşmanii şi peste alte sute de 

ani că românii sunt un popor unit, în ciuda celor care ne-au răstignit țara, 

împărțind pământuri. 

În luna august 2019, ne-am întâlnit din nou la Vălenii de Munte. Noi, 

basarabenii, inclusiv o delegație din oraşul Cimişlia, veniţi mai mult în cali-

tate de ascultători, ne ţineam modești unul lângă altul. Şi iarăși colega şi pri-

etena noastră Dunia Pălăngeanu, cu durere şi tristeţe în voce şi în privire, a 

zis: „Voi aveţi atâtea a spune, aveţi atâtea cunoștințe, ar fi bine să vă prezen-

tați" A organizat un stand de prezentare în foaierul Centrului Cultural pentru 

revista „Valahia" cu cărţile scriitorilor giurgiuveni şi, cu o bunătate deosebită, 

a propus scriitorilor din Basarabia să se alăture expoziţiei. 

De câţiva ani la rând, intervine cu rugămintea pe lângă prof. dr. Alexandru 

I. Bodulescu de a ceda un spaţiu din alocuțiunea sa fraţilor din Basarabia, 

pentru a prezenta propria creație. 

Aş continua şirul de importante momente, izvorâte din sugestiile Dunei 

Pălăngeanu. Fiți de acord, lumea astăzi s-a învăţat să promoveze cu mare sâr-

guință viciile, iar virtuțile tot mai des rămân în umbră. Am considerat să scriu 

aceste rânduri despre colega şi prietena de peste Prut, Dunia Pălăngeanu, 

deoarece mulţi admiratori ai creației sale doresc s-o facă, dar, pesemne, nu le 

ajunge timp. Mai ales sutele de copii care au trecut şcoala dumneaei, susţinuţi 

la festivaluri, concursuri, promovaţi în presă, apoi ghidați spre editarea pri-

melor volume de carte. 

Doamna Dunia Pălăngeanu este o poetă împlinită. Activitatea dumneaei 

este vastă, fiind membră a Uniunii Ziariştilor Profesionişti (UZP), a Societăţii 
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Scriitorilor din Romania (SSR) și a Uniunii Scriitorilor de Limbă Romana, 

este consilier local în Consiliul Local al Seniorilor - Primăria Municipiului 

Giurgiu. A fost director al Casei de Cultură „Ion Vinea" şi al Universităţii 

Populare din Giurgiu. Este preşedinte al Asociației culturale şi de tineret „Ion 

Vinea", preşedinte al Cenaclului literar „Luceafărul", coordonator al Cena-

clului literar-artistic pentru copii şi tineret „Aldebaran" din Giurgiu etc. Este 

participantă la un număr mare de concursuri literare, iar rezultatul - un număr 

tot atât de mare de premii, distincții şi medalii. 

A publicat mai multe cărţi, antologii, albume de literatură şi artă vizuală, 

în calitate de coordonator de proiect literar, autor etc. 

Ca om de cultură, a fost iniţiatoare şi partener la diferite simpozioane, 

evenimente cultural-artistice, literare, sportive, expoziţii, târguri de carte, ta-

bere de creaţii, cenacluri literare etc. 

Universitatea Populară „Nicolae Iorga" are în fiecare an cursanţi demni 

de învățăturile marelui savant, destoinici de toată admirația şi preţuirea. Dis-

tinsa poetă Dunia Pălăngeanu, cu demnitate neobosită, promovează în toată 

ţara, „de la Nistru până la Tisa" cauza marelui cărturar, care este vie. 

Universitatea „Nicolae Iorga" este ca o făclie pentru românii din toate 

spatiile româneşti, a fost şi rămâne un simbol al unității românilor. 

Îţi mulțumesc, dragă colegă, pentru colaborare fructuoasă şi pentru prie-

tenie! 

PÂRLEA-CONOVALI, Veronica. Persona-

lităţi ale culturii româneşti devotate cauzei lui 

Nicolae Iorga (I)// Gazeta de Sud. – 2020. - nr. 

7(1201). -  28 februarie. – pag. 7  

 

Pârlea-Conovali Veronica. Personalităţi ale culturii românești devotate 

cauzei lui Nicolae Iorga (II) 

Un alt mare promotor al valorilor naţionale 

şi culturale ale Universităţii „Nicolae Iorga" de 

la Vălenii de Munte, judeţul Prahova din Româ-

nia este jurnalistul, publicistul şi artistul-foto-

graf Andrei Viziru. Fiind reprezentantul Compa-

niei „Teleradio-Moldova", în cadrul cursurilor 

de vară, ani în şir, în fiecare zi, transmitea în di-

rect informaţii despre tot ce se desfășura în aulă. 

Rămâneau în urmă lunile august şi septembrie, 

dar dumnealui chiar şi în luna noiembrie mai 

transmitea pe post dialogurile cu personalitățile 

intervievate la Vălenii de Munte. Astfel, el îşi 

face datoria faţă de ţară, popor şi colegii de la 

Universitate. 

Despre Omul Andrei Viziru sunt multe de spus. Fiind crescut pe malul 

Prutului, în satul Costuleni, Ungheni, încă în frageda copilărie, din pragul 

casei, avea să vadă cum copiii de pe celălalt mal al „râului despărțirii" se 
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jucau, vedea cum seara este iluminat Iașiul şi mai ştia că chiar prin fundul 

grădinii buneilor trecea hotarul de sârmă ghimpată. Atunci, în copilărie, i s-a 

spus că peste Prut este o altă bucată de ţară... 

Când RSS Moldovenească s-a desprins de la Uniunea Sovietică şi a de-

venit Republica Moldova independentă, Andrei Viziru, fiind angajatul Com-

paniei de Stat „Teleradio-Moldova" şi deținând funcțiile de redactor-prezen-

tator, corespondent, s-a deplasat la sute de evenimente cultural-artistice prin 

sate şi raioane, pentru a promova idealurile naţionale. În aceşti 40 de ani de 

activitate a realizat un număr impunător de reportaje, schițe, interviuri, pro-

movând atât tineri la început de cale, cât şi personalităţi marcante. În sutele 

de fotografii din arhiva personală sunt imortalizate splendide peisaje din na-

tură, monumente de istorie şi arhitectură, sate şi oameni. 

În lumea oamenilor de cultură demult şi-a căpătat respectul, fiind carac-

terizat ca un artist respectabil, corect, harnic, cu bun simţ, sincer, atent etc. 

Fiind redactorul emisiunii „În lumea artelor", „Râdeți cu noi", „Satele 

Moldovei mele", s-a aflat mereu printre oamenii de creație, participând la 

manifestări culturale, reflectându-le în emisiuni, dar şi în cărţile pe care le-a 

editat. Astfel, în anul 2002, la editura „Augusto" din Timişoara îi apare cartea 

„Autografe pe cer şi suflet", iar în anul 2004, la Tipografia Centrală din 

Chişinău este tipărită cartea „Cei şapte ani de acasă sau Cele şapte miracole 

ale copilăriei". Cartea are 400 de pagini. Apare şi într-un şir de cărţi colective 

în anii 1994, 2005, 2008, 2010 editate la editurile „Pontos", „Universul" etc. 

De câţiva ani, fiind pasionat de istorie, cercetează în arhive, documen-

tându-se asupra istoriei satului de baștină, Costuleni. 

Mulţi ani la rând, oriunde ar fi mers, nu se despărțea de dictafon — un 

aparat destul de măricel şi greu, la fel de nelipsitul aparat foto „Zenit", cu care 

aduna în arhiva sa sute de fotografii, care, nu exagerez acum, au ajuns într-

un număr de mii. 

Şi prin fotografie, Andrei Viziru şi-a adus contribuția la dezvoltarea cul-

turii naţionale. în ultimele două decenii, a organizat peste 30 de expoziţii în 

Republica Moldova, în România, Italia, Franţa etc. În ţara noastră, bunăoară, 

ele au fost găzduite în incintele ASEM, Colegiului Naţional de Comerţ, Cen-

trului Expozițional „Constantin Brâncuşi", Bibliotecii Naţionale „Vasile 

Alecsandri", Bibliotecii „B.P. Hasdeu", Bibliotecii de Arte „Tudor Arghezi" 

(toate din municipiul Chişinău), la Muzeul de istorie, etnografie şi artă din 

oraşul Cimişlia etc. 

Fotografiile lui Andrei Viziru sunt clasificate după tematică. Artistul, 

având un suflet poetic cu mare dragoste de frumos şi de tot ce este sfânt, ai 

impresia că a dorit să penetreze, temerar şi cu toată dăruirea, labirintul isto-

riei, pentru a atinge lucruri adormite, uitate. A avut vernisări intitulate „Nu 

sunt decât o lacrimă de a lui Eminescu", „În memoria poetului Grigore Vi-

eru", „Peisaje marine şi preludiu autumnal Chişinăului", „Monumente, cetăți, 

mănăstiri", „Al cincilea anotimp" etc. 

Şi în Patria-mamă, România, a avut expoziţii - la Posada, Constanţa, Plo-

ieşti, dar şi la Vălenii de Munte. În august 2019, a vernisat a treia expoziție 
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în aula marelui Iorga. Expoziția s-a intitulat „Poemele creatorului suprem sau 

interferența anotimpurilor". Expoziția a fost dedicată poetului Grigore Vieru. 

În tot ce face Andrei Viziru spectatorii primesc o lecţie serioasă de patriotism, 

aria de colaborare cu publicul este mare şi diferită: prin intermediul radioului, 

al cărților şi fotografiei. Obiectivul său este îndreptat în egală măsură asupra 

personalităţilor şi a oamenilor simpli, asupra monumentelor culturale şi asu-

pra fermecătoarelor peisaje ale plaiului nostru. Lucrările lui Andrei Viziru, 

de o mare intensitate intelectuală, de fiecare dată, sunt admirate şi apreciate 

de promotorii spiritului românesc. 

Ochiul magic al căutătorului de perle, experimentatul ochi de jurnalist, 

vânătorul de clipe, de imagini de neuitat merge direct spre esențe, surprinde 

evenimente pentru a le dărui cu căldură lumii de azi, dar şi celei de mâine. 

Istoria are mare nevoie de oameni normali. 

Eu mă încred cu toată fiinţa-mi în aceşti doi români cursanţi la Universi-

tatea Populară „Nicolae Iorga". Poeta Dunia Pălăngeanu îşi adună gândurile 

odată cu fiecare rază de soare ce se lasă peste bătrâna cetate, odată cu fiecare 

amurg, cu fiecare strop de ploaie căzută în burg. 

Jurnalistul Andrei Viziru îşi adună gândurile în apa Prutului blestemat 

fără vină, îşi lasă amprenta magică pe o bucată de lut găsită, iar vorba caldă 

şi deșteaptă o aude o ţară întreagă în fiecare dimineaţă, la prânz şi la chindie. 

Nu-mi rămâne decât să le doresc sănătate colegilor mei şi mulţi, mulţi ani 

rodnici înainte, să ducă mai departe, spre alte generaţii, cauza lui Nicolae 

Iorga.  

PÂRLEA-CONOVALI, Veronica. Persona-

lităţi ale culturii româneşti devotate cauzei lui 

Nicolae Iorga (II)// Gazeta de Sud. – 2020. - nr. 

8(1202). -  6 martie. – pag. 10 

 

 

Pârlea-Conovali Veronica. Poeta cu suflet de aur 

Duminică, 18 august curent, la Vălenii de Munte din 

judeţul Prahova, România, va avea loc deschiderea ofi-

cială a unei noi ediţii a cursurilor de vară ale Universi-

tăţii Populare „Nicolae Iorga". Anume acolo, în urbea 

înfrățită cu oraşul Cimişlia din Republica Moldova, am 

cunoscut-o, acum câţiva ani, pe poeta Dunia Pălăn-

geanu, căci la aceste cursuri vine multă lume bună din 

întreaga Românie Mare, dar şi din afara granițelor Pa-

triei-Mamă. 

La Universitate se citesc lecţii importante despre evoluția istorică a ţării, 

precum şi despre colaborarea, în cele mai diferite domenii, cu alte state, se 

organizează nenumărate evenimente culturale: lansări de carte, expoziţii de 

pictură, donații de literatură etc. 

Pe Dunia Pălăngeanu din oraşul Giurgiu am remarcat-o ca fiind o fire 

foarte activă, cu dragoste şi dorinţă mare de a-i uni pe toţi poeţii şi scriitorii 
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români într-o asociație, indiferent din ce zonă istorică fac parte. În fiecare an 

Domnia Sa pregătește colete de cărţi scrise de Condeieri din localitatea unde 

trăieşte pe care le dăruiește altor persoane cu bucurie, sperând la o cooperare 

intensă. 

Dunia Pălăngeanu face parte din categoria poeţilor contemporani. În 

oraşul unde locuiește şi muncește, Giurgiu, are un cenaclu literar, unde adună 

tinere talente pentru a le susţine în proiectele creației. Nu uită nici de persoa-

nele de vârsta a treia. Le vizitează la domicilii, organizează pentru ele festi-

vități de creație, în cadrul seratelor de comemorare cinstește memoria celor 

care nu mai sunt în viaţă. 

Nu voi greși dacă voi afirma că Dunia Pălăngeanu este o poetă plină de 

lirism. Drept dovadă servesc versurile pe care le publicăm alăturat, acestea 

fiind deja incluse în diferite volume. Este redactor-şef al Revistei pentru copii 

„Donoris". Militează pentru nemurirea cuvântului frumos, dar şi a unui gen 

de poezie care nu ţine seama de perceptele filosofice, ci de conținutul nuanțat 

al verbului. 

În primăvara acestui an Domnia Sa a sărbătorit un frumos jubileu. Vreau 

să-i doresc sănătate, să aibă parte numai de zâmbete şi bucurii, realizări, ofe-

rindu-i în dar un buchet de busuioc din Basarabia prin intermediul „Gazetei 

de Sud". 

PÂRLEA-CONOVALI, Veronica. Poeta cu 

suflet de aur //Gazeta de Sud. – 2013. - nr. 

31(889). - 16 august. – pag. 12  

 

 

Pârlea-Conovali, Veronica. Popas în centrul lumii (1) 

Recent am trăit o experimentă unică în viaţa mea. În cadrul unei delegații 

a profesorilor de istorie din Republica Moldova, am participat (în luna de-

cembrie) la un seminar or-

ganizat de Institutul Inter-

naţional de Studiere a Ho-

locaustului din oraşul Ieru-

salim, Israel. Yad Vashem 

a fost fondat în anul 1953, 

cu scopul înveșnicirii me-

moriei celor 6 milioane de 

evrei, victime ale regimu-

lui nazist, precum şi a evreilor din detașamentele de partizani, a celor care au 

luptat pentru pace, a oamenilor care i-au salvat de la moarte pe evrei. Di-

recţiile principale ale activităţii Institutului sunt: să adune nume şi martori ai 

tragediei, fapte de eroism, să studieze şi să publice materiale, să evidențieze, 

pentru generaţiile viitoare, învățămintele acestor funeste evenimente din is-

toria umanității. Dar să le iau pe rând. 

Pe hârțile vechi, Ierusalimul este reprezentat ca centru al lumii. Pentru 

iudei, este epicentrul naţional şi spiritual. Anume aici Avraam se pregătea să-
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1 aducă în jertfă pe fiul său Isaac. Aşezare umană cu o istorie zbuciumata, 

de-a lungul istoriei. Ierusalimul a fost invadat de diferite popoare. Din vremea 

țarului David, Ierusalimul a fost ocupat de 40 de ori. Înșiși evreii s-au aşezat 

aici cu traiul aproximativ o mie de ani î.e.n. De fiecare dată erau cotropiți, 

supuși chinurilor, iar cei care fugeau în alte zone, cu timpul, reveneau înapoi. 

Pentru creștini, este oraşul unde Iisus şi-a propovăduit învățăturile, şi-a 

petrecut ultimele zile, unde şi-a adunat ucenicii la Cina cea de Taină, unde a 

fost crucificat şi a înviat mai apoi. Locurile sfinte ale Ierusalimului provoacă 

emoţii șirurilor nesfârșite de turiști veniţi din toate colțurile lumii. 

Una dintre cele mai vestite destinații de pelerinaj este Via Dolorosa (Dru-

mul Crucii), stradă a Vechiului Oraș, pe care, conform Evangheliei, Mântui-

torul a mers pe ultimul Său drum spre locul răstignirii pe Golgota. 

De atunci au trecut două milenii, acum aici trăiesc oameni de diferite na-

ționalități, culturi şi tradiţii. De exemplu. Oraşul Vechi este împărţit în 4 car-

tiere: musulman, creștin, evreiesc şi armenesc. Aici se află Zidul Plângerii, 

sinagoga Hurva, strada romană Kordo, Via Dolorosa etc. 

Istoria Oraşului Vechi se împletește cu cea a oraşului nou. De la aeropor-

tul Ben Gurion din Tel Aviv spre Ierusalim m-am străduit să nu scap din ve-

dere niciun peisaj întâlnit în cale. Am remarcat, în primul rând, că securitatea 

la ei este foarte bine organizată. În general, solul este pietros, dar fiecare 

palmă de pământ este prelucrată, pământuri pârloagă nu am văzut, toate plat-

formele sunt folosite ca grădini de zarzavaturi sau grădini de citrice. Deşi am 

venit în luna decembrie, copacii şi iarba erau verzi, iar florile bucurau ochii.  

Am fost cazaţi la Hotelul Naţional Jerusalem. Programul începea la ora 

6.45 dimineaţa, cu masa la restaurant, şi se încheia la ora 21.00 cu vizitarea 

unui muzeu, o lecţie sau o excursie. Fiecare minut era planificat. M-a impre-

sionat atitudinea organizatorilor faţă de noi - dăruire de sine. respect şi cola-

borare. 

Chiar în prima zi am mers la Institutul de Studiere a Holocaustului. Dna 

dr. Chava Baruch ne-a fost şi lector, şi ghid pe parcursul șederii noastre în 

Israel. La deschiderea cursurilor au venit să ne salute oficial Excelența Sa, 

Ambasadorul R. Moldova în Israel, Anatol Vangheli şi Excelența Sa, Amba-

sadoarea României în Israel, Andreea Păstâmac. 

Domnul Anatol Vangheli ne-a vorbit despre munca diplomatică, despre 

legătura prietenoasă dintre R. Moldova şi Israel, a subliniat că relaţiile dintre 

aceste două state sunt bune. Ambii ambasadori au accentuat ideea că fiecare 

dintre noi e un fel de ambasador şi trebuie să milităm pentru prietenie între 

popoare, respect şi ajutor reciproc, căci numai aşa vom putea contribui la 

păstrarea păcii în lume. 

(va urma) 

PÂRLEA-CONOVALI, Veronica. Popas în 

centrul lumii (1) // Făclia. – 2015. – 30 ianuarie. 

– pag. 12 

. 2 ) pe data de 6 februarie,2015 și a, toate în 

săptămânalul "Făclia"2..pag.16..  
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Pârlea-Conovali, Veronica. Popas în centrul lumii (3) 

După călătoria în Israel, încă îmi stăruie în memorie Sinagoga şi sărbă-

toarea de Sabat Hanuka, cunoscută ca Sărbătoarea luminilor, pe care evreii o 

marchează timp de opt zile pe an. Atunci ei se roagă ca lumina să pătrundă în 

inimi, să tacă pace în întreaga lume. 

Într-o seară când ne plimbam pe străzile Ierusalimului, s-au apropiat de 

noi nişte tinere care veneau de la Sinagogă, în mâini aveau pachete şi ne-au 

propus, în engleză, să servim hanuci, nişte copturi foarte gustoase. Apoi. ne-

au zâmbit bucuroase şi ne-au urat să avem lumină în suflet Până la hotel ba-

sarabenii au avut o temă de discuţie. 

*     *     * 

Profesorii de la Institutul de 

Studiere a Holocaustului mi-au 

dat posibilitatea atunci când 

emoţiile îmi băteau năvalnic în 

piept, să-mi expun opinia în dez-

baterile la care participau toţi cei 

25 de cursanţi (10 din Moldova şi 

15 din România). 

Am venit la aceste cursuri 

bine pregătită. Pregătirea mea a început cu mult mai devreme de a deveni 

profesoară. In perioada sovietică nu am învăţat nimic despre Holocaust. Nu 

exista o asemenea temă în manuale cum nu se vor-bea nimic nici despre cele 

60 de milioane de morţi, 35 de milioane de răniţi şi 3 milioane de dispăruţi în 

cel de Al Doilea Război Mondial. Sau despre faptul că Armata Roşie era for-

mată din soldaţi şi ofiţeri de diferite naţionalităţi (toţi de-a valma fiind numiţi 

ruşi). Nu ni se spunea nimic nici despre faptul că între Stalin şi Hitler existau 

relaţii de colaborare şi Al Doilea Război Mondial a fost planificat de ambii, 

nu ştiam despre Pactul Molotov-Ribbentrop şi multe altele. 

Când eram în clasa a V-a, tata, care lucra la o şcoală profesională în Târgul 

Vertiujeni, mi-a adus o carte intitulată „Nu vom uita nicicând", o culegere de 

amintiri a celor care au scăpat cu viaţă din lagărele morţii de pe teritoriul 

Poloniei. Am aflat arunci despre viaţa deţinuţilor din lagăre, despre numerele 

încrustate pe mână, despre experimentele în laboratoare pe copii, despre cre-

matorii etc. Din acele pagini am reţinut un caz despre tatăl care a furat foar-

fecă de la medicul care vizitase în baracă un bolnav, iar feciorul a tăiat sârma 

ghimpată şi a fugit. Mai ţin minte emoţiile mele de copil, cum strigam când 

băieţelul obosit se oprea să se odihnească sub un tufiş. Plângeam pentru că 

ştiam deja alte povestiri din această carte: cum erau oamenii tunşi, dezbrăcaţi, 

cum li se scoteau dinţii de aur, apoi erau "mânaţi" în camera de rezervă de 

unde, după un duş cu nu ştiu ce lichide, ajungeau în crematoriu, cum fugarii 

erau urmăriţi cu câini dresaţi, tot atât de răi ca şi stăpânii lor, nu mai vorbesc 

de condiţiile de existenţă: frig, foame, munci silnice. 
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Mai ţin minte că mama îl probozea pe tata de ce mi-a dat să citesc cartea. 

Şi tot atât de bine îmi amintesc răspunsurile tatei: „Dacă plânge, e bine, nu 

va fi nepăsătoare la suferinţa streinului, nu va pricinui durere nimănui". 

*     *     * 

La Institutul de Studiere a Holocaustului, mi-am zis că tot ce ştiu eu, ca 

istorie, despre acest masacru, îşi are rostul. Am fost adânc impresionată cât 

de mult ţin evreii la istoria lor, la soarta pe care au trăit-o cu secole în urmă, 

la soarta celor care au ars de vii în crematorii nemţeşti. De la evrei am învăţat 

că durerea celui de un neam cu ei este ca şi a lor. În acest Institut fiecare 

palmă de pământ are istoria sa scrisă cu sânge pe mormane de hârtii. Fiecare 

evreu este obligat să însuşească cele scrise pentru a înveşnici memoria celor 

care nu mai sunt, pentru a acumula învăţăminte şi a instrui urmaşii. 

În încheiere, vreau încă o dată să-i mulţumesc dnei doctor Chava Baruch 

pentru tot ce a făcut pentru noi, basarabenii. Să-i spun că Holocaustul a fost 

o tragedie a întregii umanităţi, că durerea evreilor nu este străină oamenilor 

de altă naţionalitate. 

PÂRLEA-CONOVALI, Veronica. Popas în 

centrul lumii (3) // Făclia. – 2015. – 13 februarie. 

– pag. 8 

 

 

Pârlea-Conovali Veronica. Primarii prigoniți de balaurul roşu... 

În „Glasul Naţiunii" din 12 februarie curent am publicat un material cu 

titlul „O fotografie din frumoasa Românie regală" la rubrica „Vocile istoriei", 

în care m-am adresat cititorilor, întrebându-i de cunosc pe cineva sau ştiu 

ceva despre evenimentul care i-a unit pe românii din întreaga Românie Re-

gală în faţa Palatului Regal din Bucureşti. De atunci au trecut două luni, dar 

n-am avut nici o veste. 

Aseară, după serviciu, m-am pornit spre Ciocana, unde de mai bine de 

patru luni se află la fiică-sa profesoara mea de geografie Anastasia Talmaci 

(Burlacu - numele de familie de domnişoară). S-a bucurat mult când m-a vă-

zut, m-am bucurat şi eu că la cei 74 de ani arată bine. După o habă de vreme 

profesoara mi-a spus că a citit articolul din 12 februarie 2004, şi în acest răs-

timp a meditat, rugându-se Domnului să-mi aduc aminte de 

dumneaei. Apoi mi-a mărturisit că unul din cei patru pri-

mari, prezenţi la încoronare (nu a regelui Carol al II-lea), ci 

a regelui Ferdinand, e tatăl ei Isache a lui Andrei Burlacu, 

care a fost primar al satului Dărcăuți, judeţul Soroca 

aproape de 20 de ani. „De la această încoronare delegații s-

au întors cu câte o fotografie şi cu câte o panglică tricolor, 

cu câte un ulcior şi o farfurie de lut pe care era reprezentat 

chipul regelui Ferdinand. „Tata ne vorbea de balurile somptuoase, care s-au 

dat în cinstea acelei încoronări. Până la moarte a ţinut minte cei doi cai albi 

pe care călăreau regele Ferdinand şi regina Măria. Erau dine de bucurie si 

emoţie strigătele românilor ce petreceau cortegiul la marginea drumurilor 
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„Trăiască România regală!", „Trăiască regele şi regina!". Toţi reprezentanții 

provinciilor unite s-au întâlnit la Bucureşti la Palatul Regal, de acolo urmau 

spre Alba-Iulia. Delegații erau încolonați după regiuni şi judeţe. Tatăl meu 

era delegat din partea Partidului Liberal. Delegația din Basarabia era condusă 

de Ion Inculeţ, Preşedintele Sfatului Ţării de atunci. Cu părere de rău, toate 

obiectele, care erau în casă ca relicve de la această încoronare, ne-au fost luate 

în 1949, când am fost deportaţi. 

La cei 74 de ani nici azi nu mă pot spăla de umilința şi rușinea prin care 

am trecut toată viaţa. 

Noi am fost cinci copii la părinţi - doi băieți şi trei fete, soarta noastră a 

fost amară. Fratele meu mai mare Efim Burlacu a făcut şcoala de dascăl în 

satul Rudi, judeţul Soroca. Când au venit ruşii, el se afla în armata română. 

Ştiu că avea chipiul verde cu panglică galbenă pe la margine. A fost luat pri-

zonier de ruşi şi întemnițat într-o închisoare de la Bălţi, apoi dus la minele de 

cărbune din Donbas. În timpul unei încercări de a evada a fost prins şi dus în 

Siberia la tăiat pădure. În lagăr erau mulţi nemţi. Când s-a terminat războiul, 

el s-a întors acasă, a căutat să lucreze profesor, însă mult timp nu a fost anga-

jat. 

Fratele meu Gheorghe Burlacu avea şcoala comercială din Soroca „Ale-

xandru Xenopol". La venirea ruşilor este înscris elev la şcoala moldovenească 

din satul Visoca. După absolvire susţine examene de admitere la Institutul de 

Medicină din Chişinău. împreună cu alţi flăcăi din Basarabia, cum ar fi: A. 

Spinei, B. Ojog din Șeptilici, Gh. Cernadschi şi alţii au devenit membrii or-

ganizației anticomuniste „Regina Măria". Aceşti tineri patrioți propagau 

ideea unirii cu România. Într-o zi au venit la institut doi militari, s-au uitat în 

sala de studii şi l-au căutat pe frate-meu. A fost dus la NKVD, unde erau şi 

alţi membri ai organizației „Regina Măria". Au fost judecați de Tribunalul 

Militar din Odessa. Toţi au fost condamnați la moarte prin împuşcare. 

Anatolie Spinei şi Gheorghe Burlacu se aflau într-o celulă cu renumitul 

Pan Halippa. Tare îi mai băteau când erau scoși la interogatoriu. În timpul 

cercetărilor îi întorceau cu faţa la perete ca să nu-i vadă nimeni. Pe Pan Ha-

lippa îl strigau: „Să iasă ministrul" şi îl luau peste picior: „Ministrule, cui 

aparţine Basarabia?". El răspundea foarte calm că a fost şi va fi a României. 

Călăul zicea mai departe: „Poate găsim o metodă ca domnul ministru să se 

dezică de cuvintele sale?". 

Pan Halippa tăcea. Rusul spunea: „Snopiți-l în bătăi pe domnul minis-

tru!". Halippa răspundea: „Da eu am fost ministru, iar tu porc de câine aşa şi 

vei rămâne!". Aceleași întrebări erau puse tuturor arestanților. De câte ori în-

cercau să lămurească, din punct de vedere istoric, ale cui sunt pământurile, 

erau bătuți şi mai tare. Gh. Burlacu avea să spună mai târziu că multe a învăţat 

în celulă de la P. Halippa, care i-au fost de ajutor să treacă prin alte chinuri. 

În 1953, când a murit Stalin, Tribunalul Militar şi-a anulat sentința. Gh. Bur-

lacu a fost transferat în Kazahstan, unde a lucrat la minele de aramă. Dimi-

neaţa erau scoși la gimnastică în curtea lagărului. Un călău le striga: „La pă-

mânt!" Cine reușea să se culce, rămânea viu, cine nu, era împuşcat. 
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În 1957 Gh. Burlacu a fost amnistiat. întors acasă a încercat să-şi urmeze 

studiile la Institutul de Medicină, dar rectorul nu a acceptat. A fost nevoit să 

se ducă la Şcoala de Medicină din Soroca. În timpul studiilor, a murit în chi-

nuri groaznice în urma unui incendiu, provocat chipurile, de un primus defect. 

Enigmatică moarte... Sora Alexandra era profesoară la Rubleniţa. Împreună 

cu soţul ei Anton Romașcan din Zastânca, făceau parte din Organizaţia Naţio-

nală a Basarabiei „Arcașii lui Ştefan cel Mare". 

În ceea ce priveşte soarta mea, mi-am făcut studiile la Liceul din Soroca 

„Domnița Ruxandra". Când au venit ruşii m-au dat la şcoala moldovenească. 

N-am să uit niciodată momentele când armata română se retrăgea, iar cea 

sovietică înainta. Clasele erau devastate, materialele didactice distruse, noi 

copiii nu înţelegeam ce se întâmplă. Când m-am căsătorit, soţul meu fiind 

profesor, a fost invitat de organe şi anunţat că se însoară cu dușmanul popo-

rului. Toată viaţa am trăit în frică. Mă temeam şi de propria mea umbră. Am 

avut avere şi am rămas într-o singură zi lefteri. Noaptea, când ne-au ridicat, 

am petrecut-o cu mama în cătina satului şi de acolo urmăream cum militarii 

sovietici scoteau tot ce aveam în casă. Am umblat fugari mult timp, dormind 

prin râpe şi coclauri. Am avut noroc de rude şi oamenii din sat, că ne îndoseau 

şi ne aduceau mâncare. Toate acestea se întâmplau grație faptului că tata a 

fost un primar bun. Am răsuflat ușurată tocmai în 1989, când am fost reabili-

tați. Nu ştiu dacă cele istorisite de mine au o valoare istorică, dar aflându-mă 

în asemenea etate nu mă mai tem de nimeni". 

PÂRLEA-CONOVALI, Veronica. Primarii 

prigoniți de balaurul roşu// Glasul Națiunii. - 

2004. - 15 aprilie. – pag. 4. 

 

 

Pârlea-Conovali Veronica. Prin noi, Basarabia a fost din nou la Vălenii 

de Munte 

„Poporul românesc e în stăpânirea unei moșteniri, a 

unui patrimoniu de tradiţii, de datini, de istorie trăită, 

care face originalitatea lui, deci dreptul lui la viaţă şi 

îndreptarul lui neclintit. De la acest îndreptar pornim şi 

potrivit cu dânsul ne întoarcem către acest popor din 

care facem parte, cu sângele şi cu inima noastră, şi ne 

încercăm printr-o muncă înfloritoare, de fiecare clipă, 

şi-l înălțăm către cultura modernă a neamurilor conști-

ente şi mândre".  

(Nicolae Iorga) 

A devenit deja o tradiţie ca românii de pretutindeni să se adune în fiecare 

vară, în luna august, la Vălenii de Munte, localitate situată nu departe de 

oraşul Ploiești din judeţul Prahova. 
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La 1908 marele sa-

vant, istoric şi om poli-

tic Nicolae Iorga des-

chidea Universitatea de 

Vară, ce azi îi poartă 

numele şi a devenit o 

universitate pentru toţi 

românii care vor să cu-

noască mai bine istoria 

neamului. Oamenii se adună aici din dragoste de neam şi ţară, fiecare vrând 

să-şi spună cuvântul, să se manifeste într-un mod sau altul. 

De cinci am vin şi eu la Vălenii de Munte pentru a culege cât mai multe 

informaţii interesante din istoria naţiunii româneşti. Ca apoi, la lecţii, să pot 

împărtăşi cele auzite şi văzute cu toată lumea dornică de a învăţa. 

În aceşti cinci ani am publicat un şir de articole cu această tematică în 

săptămânalul „Făclia": „Un pedagog în vâltoarea evenimentelor istorice", 

„La Vălenii de Munte e vie cauza lui N. Iorga", „La Vălenii de Munte -edu-

caţie, identitate, cultură", „La Vălenii de Munte se face istoria" etc. 

Anul acesta tema principală a dezbaterilor şi prelegerilor a fost comemo-

rarea celor 200 de ani de la raptul Basarabiei. La deschiderea festivă a Cursu-

rilor de Vară ale Universităţii Populare „Nicolae Iorga" au luat cuvântul pri-

marul oraşului Vălenii de Munte, Florin Constantin, Mircea Cozma, 

preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, Ecaterina Andronescu, ministrul 

Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Valeriu Matei, membru de 

onoare al Academiei Române. 

Au fost prezenţi doctori, profesori universitari, academicieni. Printre ei 

Petre Țurlea, Ion Negrei, Constantin Ungureanu, Vlad Mişchevca, Elena Ne-

gru, Gheorghe Negru, Ion Bocioacă, Răzvan Teodorescu ş.a. 

O deosebită atenţie s-a acordat celor scrise de marele cărturar Nicolae 

Iorga despre istoria Basarabiei şi a Bucovinei de Nord. S-a discutat la masa 

rotundă despre faptul cum a perceput Europa, la începutul sec. XIX, răpirea 

Basarabiei de Rusia Țaristă, cum s-a dezvoltat în 1906 Basarabia sub stăpâ-

nire rusească? S-a vorbit şi despre Primul Război Mondial, despre Unirea 

Basarabiei şi Bucovinei cu România. Dr. prof. univ. Ioan Scurtu a prezentat 

comunicarea „România 1918-1940. Pierderea Basarabiei şi a Nordului Buco-

vinei". Despre Basarabia după 50 de ani de ocupație sovietică şi despre re-

nașterea naţională a vorbit Valeriu Matei, membru de onoare al Academiei 

Române. 

Ca în fiecare an, moderator al cursurilor a fost profesorul Constantin 

Stere, directorul Direcţiei de Cultură Prahova. 

În cadrul acestui eveniment au avut loc mai multe lansări de carte: „Ba-

sarabia - în epoca modernă (1812-1918). Instituţii. Regulamente. Termeni", 

autor Valentin Tomuleț, „Pentru Basarabia" de D. Munteanu-Râmnic, ediţia 

a II-a, „Basarabia. Mărturii documentare 1812-2012". Selectare de docu-

mente şi studii de Ion Negrei şi Ion Şişcanu. 
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Au fost prezentate revistele „Destin românesc", „Revista de Istorie a Mol-

dovei", „Luminătorul", Revista Societăţii Culturale şi Bisericești „Mitropoli-

tul Varlaam" şi a Mitropoliei Basarabiei, 2011-2012. Profesorul Constantin 

Stere ne-a adresat următoarea rugăminte: „Întorcându-vă acasă să le vorbiți 

copiilor că Basarabia este o bucată din trupul ţării; că aşa a fost să fie atunci, 

dar noi trebuie să luptăm pentru demnitatea naţională şi un viitor bun". 

În perioada desfășurării cursurilor, jurnalistul şi publicistul Andrei Viziru 

de la „Radio-Naţional" a venit la Vălenii de Munte cu o nouă expoziție de 

fotografii în care au fost prezentate cele mai frumoase imagini din bogata 

activitate a lui Grigore Vieru. 

Administraţia locală a apreciat înalt creația jurnalistului, invitându-1 şi cu 

alte expoziţii. 

În fiecare an, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, Mircea Cozma, 

impresionează asistența prin discursurile sale fervente, pline de patriotism şi 

dragoste de neam, care întotdeauna provoacă aplauze furtunoase. În acest an 

Domnia Sa declara de la tribună: „În istoria unui popor sunt multe comentarii 

şi puține afirmații. Trebuie să facem afirmații cât mai multe şi mai puţin să 

comentăm. De ce am învăţat că noi am cotropit Basarabia şi nu am afirmat 

cât mai des că Basarabia e pământ românesc, nu am afirmat că s-a produs o 

tâlhărie a unor hoţi de drumul mare. Dacă nu vom afirma, vom dispărea. Re-

gret că nu am avut atunci bărbaţi de stat, nici oameni politici, am avut politi-

cieni. Dar, în pofida tuturor răufăcătorilor, trebuie să afirmăm că de la Nistru 

până la Tisa suntem români: avem un tricolor, un imn şi un adevăr". 

Ecaterina Andronescu, ministru al Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 

Sportului, a menţionat: „În 1912 Nicolae Iorga afirma că Basarabia s-a 

pierdut pentru că fruntașii ţării nu au dorit să lupte. Nicolae Iorga a fost o 

personalitate uriașă, el a fost lichidat pentru că făcea prea multă umbră. Căr-

turarul spunea: „Un neam este înalt prin cultura sa, numai dacă şcoala este 

performantă". Şi avea dreptate, şcoala românească are nevoie de susţinerea 

întregii populații. Nu se poate ca şcoala să se afle singură faţă în faţă cu pro-

blemele ei". 

Profesorul Petre Ţuţca, autor al unor cărţi cu studii profunde referitoare 

la neamul românesc spune: „Iorga nu este o statuie la care venim să depunem 

flori din când în când. El este mereu actual, citindu-l, găseşti noi şi noi lucruri 

surprinzătoare. Iorga spunea istoricul trebuie să pună la dispoziţia contempo-

ranilor săi documente veridice: „Dacă istoricul este impus să denatureze is-

toria, trebuie să opună rezistență, chiar fiind amenințat cu pușcăria. Politica 

statului nu este politica istoriei. Istoria nu este sclava autorităţilor". 

În cele 5 zile s-a muncit mult, s-au făcut multe afirmații cu mare încărcă-

tură spirituală. La Vălenii de Munte am înţeles încă o dată că Basarabia este 

pământ românesc cedat în 1812 de turci autorităţilor Rusiei Țariste, conform 

Păcii de la Bucureşti. Timp de 106 ani pe acest teritoriu s-au colonizat pă-

mânturile cu popoare străine, băştinaşii fiind strămutați în îndepărtare în alte 

zone ale Rusiei, s-au închis lăcașele de cult, preoții fiind înlocuiți cu vorbitorii 

de limba rusă. Din Basarabia spre Rusia se ducea pâine, carne, lână, miere, 
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vin, nuci şi câte alte bunuri materiale. Rusia a exploatat această provincie din 

toate punctele de vedere. Iar noi mereu rămâneam întotdeauna cu borta co-

vrigului. Desigur, Rusia nu va ceda niciodată benevol această bucată de „aur". 

Azi, în sec. XXI, e timpul să încetăm a mai repeta ideile greșite propuse spre 

învățătură de duşmanii noştri. Noi trebuie să învăţăm a spune fără frică că 

suntem români, avem o limbă, o istorie, o tradiţie, o cultură lăsate de traci şi 

geto-daci buneilor, părinţilor, nepoților şi strănepoților noştri. Acesta să fie 

crezul nostru al tuturor. 

Ţin să mulțumesc dlui Mircea Cozma, preşedintele Consiliului Judeţean 

Prahova, profesorului Constantin Stere, director executiv, al Direcţiei Ju-

deţene pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Prahova, profesorului, docto-

rului în istorie Constantin Manolache, în mod special reprezentantului Con-

sulatului de la Cahul, Gențiana Șerbu, care a făcut posibilă venirea noastră la 

Universitate. 

PÂRLEA-CONOVALI, Veronica. Prin noi, 

Basarabia a fost din nou la Vălenii de Munte // 

Făclia. – 2012. - 21 septembrie. – pag. 6  

 

 

Pârlea-Conovali Veronica. Rădăcinile perenității 

"Un popor îşi va cunoaşte viitorul atunci când îşi va şti trecutul' 

A. PETRENCU 

Întotdeauna îmi aduc aminte cu mare dragoste de profesorii mei de la 

şcoala din satul natal Vărăncău, judeţul Soroca. Cu mult respect îi pomenesc 

pe profesorii de la Tehnicumul de Comerţ din Chişinău. Am scris multe lu-

cruri frumoase şi despre unii şi despre alţii. Dar nu pot să-i las în umbră pe 

scumpii profesori de la Universitatea de Stat din Moldova, unde mi-am făcut 

studiile, la facultatea de istorie. 

Îmi aduc aminte că pe parcursul anilor 

au fost multe momente interesante, plăcute 

şi neplăcute. În clipe fericite şi triste se 

aflau alături de noi profesorii de la faculta-

tea de istorie. Îi ţin minte pe toți. 

Anul acesta unul dintre ei va împlini 50 

de ani. Profesorul Anatol Petrencu ne-a im-

presionat întotdeauna prin dăruirea faţă de 

profesie. Şi astăzi îl văd intrând în sala de 

studii cu hârți, cărţi, fotografii şi alte materiale pe care le punea la dispoziţia 

noastră, a studenţilor de odinioară. Ne povestea, pas cu pas, unde a fost, cu 

ce scop, ce a aflat, ce a cercetat. 

Câte odată nici nu aveam nevoie de cuvinte noi, studenții, ne înţelegeam 

profesorul (profesorii) cu sufletul, intuitiv ştiam ce vor să ne spună. „Lumina 

adevărată vom vedea-o atunci când vom avea multe minți luminate" - spunea 

profesorul. Dumnealui are întotdeauna ce ne spune ca să ajungă la conștiin-
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țele fiecărui dintre noi, iar cele mai frumoase calităţi - inteligența şi deșteptă-

ciunea. Demult a fost sunetul la recreație, iar profesorul A. Petrencu ne mai 

spune ceva, ochii îi sunt îngrijorați şi pare că se întreabă: „Oare au memorizat 

totul?". Când   eram prea distrați şi gândurile alergau în altă parte, aveam 

impresia că vrea să spună: „Râdeți, cântaţi, dansați. trăiți-vă viaţa aşa cum vă 

dictează sufletul, dar nu uitați din ce neam şi rădăcini sunteţi, nu uitați că aveţi 

o limbă şi o istorie, iar viitorul acestei ţări sunteţi voi". 

Profesorul A. Petrencu este un om iubitor de oameni, de ţară şi neam, este 

săritor la nevoie. Mulţi dintre noi am luat de la dânsul metodele de predare şi 

tactica delicată de colaborare profesor-student. Este cel mai îndrăgit lector de 

către studenţi, are cei mai mulţi discipoli. Şi dacă veţi întreba de cineva ce 

reprezintă profesorul A. Petrencu ca om şi profesor veţi auzi: „Amabil, cum-

pătat, iubitor de neam şi de ţară, adevărat bărbat al acestui pământ". Ur-

mându-i ideile ne vom lumina și noi cândva, lumina de care are nevoie un 

om, un popor pentru a se recunoaște şi reculege. 

În viaţa personală A. Petrencu este un soţ minunat, un tată grijuliu a celor 

două fiice. Mulţi ani înainte, stimate profesor! 

PÂRLEA-CONOVALI, Veronica. Rădăci-

nile perenității//……………………. 

 

Pârlea-Conovali, Veronica. Recenzie la volumul „Teroarea stalinistă în 

Basarabia…” 

Întotdeauna am păstrat în suflet o amintire frumoasă faţă de profesorii de 

la școala din satul Vărăncău, Soroca. Nu mai puține pagini luminoase răsfo-

iesc în arhiva sufletului despre profesorii de la Colegiu şi Universitatea de 

Stat. Pentru că știu, la formarea mea ca personalitate au luat şi ei parte activă 

alături de părinții mei. Mai știu că în viaţă întâlnești în cale şi altă lume bună 

de la care auzi o vorbă înțeleaptă, un sfat, care îţi prinde bine la nevoie. Şi 

mai ştiu că este foarte important să ştii a le spune mulțumesc la timp. 

La Universitatea de Stat din Moldova am avut ocazia să ascult lecțiile 

unui mare număr de profesori buni. Păstrez pentru ei şi un respect deosebit. 

De multe ori doream să le spun de la diferite tribune cuvinte pline de căldură 

şi un mare mulțumesc pentru  atitudinea lor omenească faţă de studenți. Mai 

mult, mi se pare că la Facultatea de Istorie lucrează cei mai buni din întregul 

sistem de învăţământ. 

Unul dintre bunii profesori care ne-a insuflat respect faţă de disciplina 

aleasă este profesorul universitar, doctor habilitat în istorie dl Anatol Pe-

trencu. Am venit  la facultate cu cunoştinţele acumulate la şcoala sovietică, 

dar şi cele culese de la membrii familiei. Aici însă am putut determina ce este 

alb şi ce este negru. 

Profesorul A. Petrencu este cel care ne-a spus deschis, fără ocolişuri, ade-

vărata tragedie care s-a întâmplat cu Basarabia de la 1812 încoace. În rându-

rile foştilor studenţi, dar şi celor de azi este figura care şi-a făurit locul. Este 

profesorul care aduce lumina. Este veşnicul student care, alături de învăţăcei, 
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studiază, cercetează iar noile fapte  (descoperite) aflate, în primul rând, le 

anunţa la lecţii. 

Astfel, în aceşti ani a scris 7 monografii, 4 manuale universitare şi şcolare, 

2 culegeri de studii, 3 culegeri de documente şi a peste 500 de studii şi arti-

cole, publicate în reviste de specialitate. 

În această toamnă a văzut lumina zilei o nouă lucrare întitulată „Teroarea 

stalinistă în Basarabia”, editată de Tipografia „Balacron”. Cartea conţine o 

serie de studii şi interviuri privind represiunile staliniste în Basarabia. Pune 

în lumină documente istorice referitoare la perioada sovietică, cât şi cele de 

condamnare a crimelor comunismului. Cartea reprezintă un număr de recen-

zii şi note de lectură ale unor cărţi publicate recent, precum şi informaţii pri-

vind forurile ştiinţifice care au abordat probleme de cercetare a regimului to-

talitar comunist.             

Această carte este o sursă importantă de informaţie pentru profesorii de 

istorie, scriitori, publicişti, studenţi, cât şi pentru toată lumea bună care do-

reşte să cunoască adevărul istorie.  Cartea are 359 de pagini în care sunt abor-

date 76 de subiecte. Cu un număr mare de noi date factologice, documente 

necesare, istorice. 

Profesorul Petrencu îşi iubeşte mult profesia, ţara în care trăieşte şi nea-

mul. De la toate tribunele dacă a putut a strigat adevărul istoric. Face parte 

din rândul cercetătorilor care luptă pentru cauza naţională, condamnă aspru 

crimele comise de fostul regim totalitar sovietic împotriva omenirii, în special 

a noastră, a românilor dezbinaţi de Patria-mamă, cu istorie şi limbă mutilată, 

cu lume deportată, împuşcată şi la ani grei în robi transformată. 

Dumnezeu să-i aibă în pază, asemeni Dumnealui îşi fac drum spre cele 

frumoase tărâmuri, luptând şi mereu cu balaurii cu multe capete. De aceea în 

loc de introducere, autorul încă o dată aminteşte cititorului în primele pagini 

de situaţia României în anii de restrişte. Când Germania nazistă şi URSS sta-

linistă au semnat la 23 august 1939 un Pact de neagresiune şi un Protocol 

adiţional secret care prevedea împărţirea sferelor de interes între cele două 

state semnatare. Iar conform punctului 3 din Protocolul adiţional, URSS pre-

tindea la o parte din teritoriul României – Basarabia. 

Autorul aminteşte începutul războiului succint şi clar pentru orice catego-

rie de cititori. 

În continuare, istoricul A. Petrencu încă o dată aduce la cunoștința basa-

rabenilor şi a întregii lumi întreg dialog dintre Ministrul Afacerilor Externe a 

URSS Viaceslav Molotov şi Ministrul plenipotențiar (ambasador) al Româ-

niei la Moscova Gheorghe Davidescu în care practic primul ordonă de la ni-

velul statului superior unui alt stat  inferior, de a ceda Basarabia, nordul Bu-

covinei şi Ținutul Herţa. 

Autorul încă o dată subliniază: cu 28 iunie 1940 pentru români se începe 

cea mai groaznică etapă din istoria noastră. S-a produs un rapt, un furt, fără 

dreptul de apărare. Cere să privim cu ochi deschiși spre această nelegiuire, 
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care mai continuă şi astăzi. Anume lor, bolșevicilor, le datorăm ţara dezmem-

brată, lume împrăștiată, trecută prin ani grei de foamete, deportări, Gulaguri, 

împușcări fără judecată etc. 

De aceasta se ocupa nemijlocit NKVD-ul (Comisariatul Poporului pentru 

Afaceri Interne) şi KGB-ul (Comitetul Securității Statului). 

Este menţionată în carte misiune directă a persoanelor care făceau parte 

din aceste structuri. Tovarăşul Lavrentii Beria, Comisarul poporului pentru 

Afacerile Interne, către anul 1940 ştia bine care va fi soarta basarabenilor. 

Autorul cărţii „Teroarea stalinistă în Basarabia” cu lux de amănunte descrie 

cele trei „valuri” de deportări din anii 1941, 1949 şi 1951. În aceşti ani l-am 

întâlnit de multe ori la „Muzeul Neamului”, unde se adună cei deportaţi şi cei 

care au suferit în urma groaznicului regim. 

Vin aici pentru a-şi spune durerile, a-i reabilita pe cei de nu mai sunt. 

Pagini întregi sunt dedicate de către autor anume lor, în viziunea mea cele 

scrise sunt comentate pe o notă aparte, subliniată. Ştiu că am la rând de as-

cultat multă lume, neascultată până în prezent. 

Începând cu pag. 13 A. Petrencu ne prezintă un număr de studii şi mate-

riale intitulate: „Ce ştim despre Gulag”. (Direcția Lagărelor de Muncă) face 

o scurtă prezentare a operei „Arhipelagul Gulag”, scrisă de Alexandru Solje-

nițîn, Laureat al Premiului Nobel pentru literatură, care rămâne cel mai des-

făşurat şi pătrunzător studiu referitor la regimul totalitar sovietic. 

Printr-o prezentare aparte se evidenţiază amintirile Eufrosiniei Kersnov-

skaia, boieroaică de pe meleagurile mele, din Soroca, deportată în Siberia în 

1941, şi care s-a aflat în îndelungatul exil timp de 19 ani. Autorul menţio-

nează contribuţia adusă istoriei noastre de către Valeriu Pasat; datorită dlui 

au fost publicate cele 12 caiete, texte, însoţite de desene-scene din viaţa trăită 

în Gulag. Se subliniază – cartea este o raritate bibliografică. 

Aici aş dori să adaug – profesorul A. Petrencu cu mare bucurie îi susţine 

pe tinerii cercetători, editori care muncesc la studierea istoriei noastre. 

O altă publicaţie la care se oprește autorul este „Amintirile din Gulag”, 

semnate de Vasile Țepordei, născut în anul 1908, în satul Căpreşti, azi raionul 

Cantemir. „Vasile Ţepordei a fost preot şi a făcut politică. Când NKVD-ul a 

pus mâna pe el, i s-a incriminat ostilitatea faţă de regimul sovietic, exprimată 

în articolele din ziarele „Raza” şi „Basarabia” cu care colabora. La interoga-

torii i s-a cerut să declare că este „moldovean”. Răspunsul preotului Vasile 

Ţepordei a fost: „Sunt român şi nu moldovean. Muntenii, oltenii, ardelenii, 

bucovinenii, moldovenii şi basarabenii formează aceeaşi naţiune: naţiunea 

română. Noi toţi avem aceeaşi limbă, ne înţelegem perfect unii cu alţii de 

orice parte a ţării am fi, avem aceeaşi credinţă, avem aceeaşi strămoşi, şi, 

deci, aceeaşi origine. Noi toţi formăm o naţiune. Nu există naţiunea moldo-

venească” – pag. 14. Când a încheiat explicaţia, anchetatorul a strigat: 

„Acesta trebuie împuşcat”, pag. 14. 

Preotul Vasile Ţepordei a fost dus în Siberia şi condamnat la „muncă sil-

nică pe viaţă”, ceea ce însemna 25 de ani de execuţii prin muncă fizică. 
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Citind aceste pagini rămâi impresionat de eroismul unor bărbaţi ai nea-

mului nostru, de verticalitatea pe care o aveau. Alegând munca silnică, îm-

puşcare decât robul cuiva. Impresionat de soarta preotului, autorul, în rându-

rile sale, parcă spune: „Uite, ăştia oameni au fost!”. 

Un caz deosebit pus în evidenţă de autor este soarta lui Mihail Solomon, 

originar din Galaţi, născut în anul 1909. A făcut studii vaste, mai întâi în 

oraşul Roman studii generale, apoi facultatea de drept în oraşul Montpellier 

din Franţa. În bogata-i activitate a deţinut mai multe funcţii. A fost redactor 

la ziarele „Arguş” şi „Timpul”. Începând cu anul 1938 a fost corespondentul 

ambelor ziare la Londra. Apoi a fost înrolat în armata britanică. În 1946 s-a 

întors la Bucureşti, iar doi ani mai târziu a fost arestat de autorităţile române. 

Fiind evreu de origine, Mihail Solomon a fost interogat de ofiţerii români, de 

origine evreiască. A fost condamnat la moarte pentru „spionaj” în folosul an-

glo-americanilor. Pedeapsa capitală i-a fost comutată la 25 de ani de muncă 

silnică în Kolâma. Istoria vieţii sale Mihail Solomon o descrie în cartea „Ma-

gadan”. Unde se opreşte detaliat la un epizod legat de generalul NKVD-ului 

Serghei  Goglidze, pe care îl întâlneşte în exil. Îl caracterizează astfel: „este 

un omuleţ subdezvoltat fizic, cu tenul măsliniu, cu părul alb, cu ochi negri 

strălucitori, împrăștia o teroare sălbatică prin venele tuturor celor de faţă. Mie 

mi se pare o întrupare a morţii, îmbrăcată în uniformă de general sovietic. 

Goglidze a ucis mai multe mii de oameni, a fost în stare s-o facă în acele 

prime zile ale proiectului, când avea în mâna sa biciul puterii absolute”, pag. 

15. 

De altfel, istoria lui Mihail Solomon ne deschide şi alte paranteze, una 

fiind interogarea dumnealui de către conaţionalii săi. Încă o dată demonstrând  

că fiecare popor are lichele şi trădători. 

Un alt aspect este moartea prin împuşcare a aceluiaşi Goglidze, Beria, 

Abakumov, Dekanazov şi alţii, care au ucis mai multe mii de oameni, ne de-

monstrează că bumerangul există, ce faci aceea tragi. 

O pagină aparte este soarta lui Vadim Ştefan Pirogan, născut în anul 1924, 

decedat în 2007. Care a fost cofondator şi preşedinte din 1998 al Asociaţiei 

foştilor deţinuţi politici şi a veteranilor Armatei Române din Republica Mol-

dova. Dlui a fost întemeietorul Muzeului Memoriei Neamului din capitală 

aflat pe strada C. Negruzzi, nr. 4. 

Vadim Pirogan a publicat mai multe cărţi în care a descris propria viaţă 

în îndepărtata Siberie, acestea sunt: „Cu gândul la tine, Basarabia mea”, ree-

ditată la Bucureşti, în 2010. Precum „Timpuri şi oameni”, „Pe drumurile pri-

begiei”, „Destine româneşti”, „Calvarul”, aceste ediţii cuprind informaţie ve-

ridică referitoare la perioada Mişcării de eliberare naţională a românilor ba-

sarabeni, aici sunt schiţe şi portrete ale unor rude, prieteni, scriitori  din Ba-

sarabia şi România. De către autor nu este uitat nici regretatul scriitor Serafim 

Saca, nici doamnele Margareta Cemârtan-Spânu şi Maria Bulat-Saharneanu, 

este menţionată contribuţia dumnealor la îmbogăţirea istoriei noastre cu  date 

factologice corecte. Autorul mulţumeşte tuturor pentru munca depusă şi sub-
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liniază cât de important este să avem o demnitate naţională. La „Muzeul nea-

mului” l-am auzit de mai multe ori încurajându-i pe cei suferinzi, dându-le 

posibilitate să se expună. Căci nu nimic mai straşnic ca frica, ea este arma 

care ne omoară. 

O pagină aparte este dedicată foametei organizate în Basarabia de către 

Moscova. Îngrozitoare sunt cazurile de canibalism descrise la pag. 22-23 (nu 

le voi relata: prea sunt cutremurătoare). 

Autorul menţionează că puterea nou instaurată a distrus baza materială şi 

spirituală pe care s-a ţinut poporul nostru veacuri de-a rândul. La sate era 

înrădăcinată din moşi-strămoşi o cultură care nu a permis basarabeanului să 

ducă lipsuri. Cu produsele noastre s-a hrănit Moscova şi întreaga structură 

comunistă. 

Autorul cărţii, Anatol Petrencu, ne prezintă date referitoare la foametea 

organizată, în care menţionează că, conform cercetărilor recente, în RSSM, 

au murit peste 200 000 de oameni, în special copii şi bărbaţi (pag. 28). 

Este durut pentru noi că aceste file de istorie dramatică au fost tăinuite 

timp îndelungat de conducerea URSS şi RSSM. Abia în anii restructurării 

gorbacioviste (în RSMM , începând cu 1988) istoricii, scriitorii, publiciștii, 

ziariştii au pus problema studierii critice a istoriei perioadei totalitare. Care 

în rezultatul eforturilor comune s-a materializat prin publicarea unor studii de 

mare actualitate. Dar mai sunt şi încă de studiat, de ascultat, de învăţat. Cu 

durere în suflet, am citit de câteva ori subiectul de la pag. 45-47 intitulat „Ro-

mânia: 65 de ani de la semnarea Tratatului de Pace”, în care autorul cărţii, 

profesorul Anatol Petrencu ne descrie cum a fost înlăturat la 23 august 1944, 

Conducătorului Statului, mareşalul Ion Antonescu, care era la acel moment, 

în căutarea unei soluţii cât mai favorabile de ieşire din război. Despre această 

marcantă figură a neamului nostru am auzit în copilăria mea multe lucruri 

frumoase de la bunelul meu, de la altă lume intervievată de mine. Ştiu că un 

asemenea erou se naşte o dată într-o mie de ani, aşa spun bătrânii. Nu m-am 

putut abţine să nu învăţ pe de rost actele expuse de unii cercetători, experţi 

străini, oameni politici străini, precum că, din 23 august 1944 până la victoria 

asupra Germaniei 9 mai 1945, România fiind alături de ţările Coaliţiei anti-

hitleriste, a depus un efort colosal (militar, dar mai ales economic-produse 

petroliere, alimente, infrastructură, servicii etc.) pentru apropierea cât mai 

grabnică a Victoriei. În acest interval de timp scurt, conform unor calcule, 

România s-a situat pe locul IV în cadrul Coaliţiei antihitleriste, datorită sacri-

ficiului depus. Iată argumentele:  

1) Pe data de 8 ianuarie 1945 ziarul polonez „Sunday Times” remarcă: 

„România este a patra naţiune, ca potenţial economic şi militar, angajat în 

războiul antihitlerist.  

2) Pe data de 31 ianuarie 1945, deputatul Ivor Thomas, a făcut o declaraţie 

în Camera Comunilor în care a subliniat: „De vreme ce România este a patra 

ţară ca efective pe frontul împotriva Germaniei; ar fi cazul de a propune să i 

se acorde un statut de Cobeligerantă.  
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3) În 1956 istoricul francez I. Vidalene a publicat un studiu, în care a enu-

merat câţiva indicatori ai contribuţiei militare româneşti şi a ajuns la conclu-

zia: „Importanţa acestei contribuţii militare, care situează România în rândul 

patru al aliaţilor, după Uniunea Sovietică, Marea Britanie şi Statele Unite ale 

Americii, cel puţin pentru ultima fază a războiului, părea să anunţe un Tratat 

de Pace avantajos.”, pag. 46.  

Tot aici scriitorul scrie: „Mă văd nevoit să repet „În ciuda aportului colo-

sal, adus de Neamul Românesc pe altarul Victoriei, Marile Puteri Aliate şi 

Asociate în anii celui de al Doilea Război Mondial nu au recunoscut România 

ca Ţară Cobeligerantă, acest aport al României nu a fost recunoscut”. 

Stimate dle profesor, aici, cu aceste rânduri dureroase, închei gândurile 

mele. Vă asigur, cartea am citit-o până la sfârşit. Unele pagini le-am recitit. 

Pentru mine personal fiecare rând e de mare valoare. Încât merită o dezghio-

care aparte a fiecărui rând, vreau să le spun cititorilor care nu au avut posibi-

litatea s-o citească, că cartea este de o încărcătură istorică fără pereche, dar 

se citeşte uşor şi evenimentele se memorizează. Ar fi bine ca în fiecare bibli-

otecă din ţară, mă refer la România Mare cuprinsă între două râuri Nistru şi 

Tisa, să fie cel puţin câte un exemplar, să aibă posibilitate profesorii de istorie 

şi învăţăceii lor să citească, să transmită informaţia şi altora. Ştiu că meritaţi 

un cuvânt mult mai mare, mult mai subliniat, dar ştiu că nu le veţi accepta din 

modestie. Răspunzând modest: „că sunt atâtea cărţi bune, atâţia autori 

deştepţi, care merită înalta apreciere”. 

Vă felicit, stimate profesor Anatol Petrencu, în primul rând, cu această 

importantă şi necesară realizare, în al doilea rând, vreau să vă urez încă mulţi 

ani înainte rodnici în migăloasa cercetare, pentru că poporul nostru care este 

purtat ca corabia de valuri, are nevoie ca niciodată de o asemenea minte, plină 

de înţelepciune şi forţă de luciditate. Şi în al treilea rând, să-i îndemn e cititori 

să uite de necazuri, de greutăţi şi să aplece fruntea peste aceste pagini. Vă 

asigur, vom deveni mai buni, mai fericiţi, mai grijulii, mai deştepţi şi mai 

iubitori de ţară. 

8 februarie 2014        

PÂRLEA-CONOVALI, Veronica. Recenzie 

la volumul „Teroarea stalinistă în Basarabia…”. 

[Accesat 08.02.2014].   Disponibil: http://anatol-

petrencu.promemoria.md/?p=1249                                             

 

 

Pârlea-Conovali Veronica. Românii de pretutindeni, uniţi în cuget şi-n 

simțire 

De mai mulţi ani îmi doream să ajung la Alba 

Iulia. Dorinţa mea nu e deloc întâmplătoare: în 

copilărie am ascultat de mai multe ori impresiile 

cu care a revenit din Capitala Unirii străbunicul 

meu - Iacob Pârlii, care, în calitate de primar al 

satului Vărăncău, a fost delegat din Basarabia la 

http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=1249
http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=1249
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încoronarea regelui Ferdinand şi a reginei Maria 

ca suverani ai României întregite la 15 octom-

brie 1922. 

Anul acesta mi-a surâs norocul şi m-am vă-

zul şi cu participantă la cea dc-a XVIII-a ediție 

a Congresului Spiritualității Româneşti, în pe-

rioada 1-3 decembrie curent la Alba Iulia. Au 

fost prezenţi 32 de delegați din Basarabia. În 

frunte cu academicianul Minai Cimpoi şi ex-

deputatul în Parlamentul RM, preşedintele Li-

gii Culturale pentru Unitatea Românilor din 

Basarabia, Vasile Grozavu, căruia i-a fost con-

ferit recent Ordinul Naţional „Serviciul Credincios", în grad de Comandor. 

Am mers cu toţii la vechea Cetate de scaun pentru a depune coroane de flori 

la monumentul domnitorului Mihail Viteazul, întâiul unificator al românilor. 

În faţa Catedralei, mulțimea l-a întâmpinai cu însuflețire pe Preşedintele 

nou ales, Klaus Johannis……………………. 

…….tuziasmaţi „Trăiască Regele Ferdinand!" şi „Trăiască Regina Ma-

ria!". 

El zâmbea larg şi strângea mâna celor care se aflau în cale. Pe chipurile 

oamenilor se citea încrederea în noul preşedinte, speranţa într-un viitor mai 

bun. La Catedrală, el a rostit o alocuţiune dedicată prilejului aniversar. 

A urmat serviciul divin oficiat de un sobor de înalte feţe ale Bisericii Or-

todoxe Române. Apoi am admirat parada militară, un grandios tablou istoric 

de o frumuseţe rară. Cu aparatul de fotografiat am făcut peste 600 de clicuri 

şi chiar am dat mâna cu noul Preşedinte.  

*     *     *. 

După amiază şi-a deschis lucrările cea de-a optsprezecea ediție a ……. 

Româ-……. 

……28 de ţări şi zone de românitate, printre care Rusia, Marea Britanie, 

Finlanda, Austria. Bulgaria etc. Participanţii au ascultat solemn Imnul de Stat 

al României, apoi Tatăl Nostru şi o rugăciune de binecuvântare rostită de IPS 

Irineu. 

Onoarea de a inaugura Congresul a avut-o academicianul Victor Crăciun, 

preşedintele Ligii Culturale pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni. Rând 

pe rând, fiecare preşedinte de Ligă din teritoriu a expus problemele românilor 

din afara …………………. 

Din partea delegației basarabene a luat cuvântul academicianul Mihai 

Cimpoi, care şi-a încheiat discursul cu o propunere: în anul 2015 Congresul 

să introducă pe agendă două personalităţi din Basarabia: Constantin Stere, de 

la naşterea căruia se vor împlini 150 de ani şi Grigore Vieru, de la naşterea 

căruia vom comemora 80 de ani.  

*     *     * 

După ce am asistat la lucrările înaltului for, m-am simţit obligată moral să 

îndemn încă o dală basarabenii care mai rătăcesc în tenebrele istoriei impuse 
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de şcoala sovietică să studieze adevărata istorie - a românilor. Doar aşa vom 

putea trăi cu demnitate, păstrându-ne conștiința naţională. 

PÂRLEA-CONOVALI, Veronica. Românii 

de pretutindeni, uniţi în cuget şi-n simțire // Fă-

clia. – 2015. - … - pag. 2 

 

 

Pârlea-Conovali Veronica. Să fi venit timpul de apoi?... 

Într-o viaţă de om se împletesc mai multe evenimente pline de bucurie 

sau tristeţe. Alături de fiecare din noi se află zilnic lume, vorbele şi faptele 

căruia care mai mult sau mai puţin se împletesc cu propriul destin. 

Natalia Gherman este fosta mea colegă de serviciu. Am lucrat împreună 

la Colegiul Naţional de Comerţ. La această instituţie dânsa a venit în anul 

1980, în calitate de tehnolog, şef de laborator la specialitatea „Tehnologia 

preparării bucatelor". O doamnă modestă, cumsecade şi tare muncitoare, aşa 

am memorat-o atunci şi aşa a rămas peste ani. În laborator la dumneaei, ani 

de zile s-au pregătit mii de cadre în domeniul alimentației publice. Când o 

întrebam de unde vine această credinţă în Dumnezeu, această omenie, îmi 

răspundea: de la mama, care ne-a ridicat pe toţi copiii singură, căci tata arând 

cu tractorul a fost aruncat în aer de o bombă rămasă încă de pe vremea răz-

boiului. 

În anul 1991 Natalia trebuia să primească un apartament de la stat, dar nu 

ştiu cum s-a făcut că l-au înhățat alţii. Parcă intuind acest lucru, dumneaei 

muncea mult şi achita un apartament în rate. În acelaşi an 1991, când s-a des-

trămat lagărul sovietic, a fost stopată şi construcția casei în care investise 10 

mii 500 de ruble. 

Ţin minte ca azi, umbla abătută şi chinuită, căci către anul 1991 avea deja 

40 de ani, dar un colțișor unde ar putea trage nu avea. Atunci conducerea 

existentă după mai multe adresări a hotărât ca anume Colegiul Naţional de 

Comerţ să-i acorde spaţiu locativ în cămin şi viză de reședință. Aşa a locuit 

în subsolul căminului cu feciorul Sergiu, care pe atunci avea doar 5 anișori, 

până în anul 1998, când Curtea Supremă de Justiţie a luat clădirea de bază a 

Colegiului, iar împreună cu ea şi alte încăperi. Anume atunci în 1998 a fost 

lichidată una dintre cele mai bune specialități Tehnologia preparării bucate-

lor, au rămas fără lucru multe cadre didactice, specialişti în domeniu, iar prin-

tre ei era şi Natalia Gherman. Pentru a nu rămâne în stradă, a acceptat să 

muncească dereticătoare la instituția dată, care acum era în cadrul Academiei 

de Studii Economice. Dereticătoare lucrează până în prezent. Era durut să ştii, 

că un tehnolog de forţă, care pregătea mese la diferite sărbători, acum spală 

coridoare. Între timp, a fost pensionată după vârstă. 

În anul 2006 s-a reluat construcția casei de locuit stopată în anul 1991. 

Conducerea companiei „Basconslux" SRL, director Nicolae Madan, au infor-

mat-o şi dumneaei a început să achite ipoteca pentru noua construcţie. Din 

2006 până în prezent a achitat 12000 de euro. Aceşti bani îi investea din pen-

sie şi salariu. Domnul Nicolae Madan s-a dovedit un om cumsecade şi după 
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cum îmi spune Natalia, cred că din milă, sau poate aşa-i este sufletul, acceptă 

achitările aşa cum erau la început. Colegei mele i-au mai rămas să achite 8000 

de euro. În această primăvară medicii i-au pus o diagnoză grea – cancer pul-

monar de gradul IV. Acum Natalia se tratează la spitalul oncologic, a urmat 

mai multe chimioterapii. Cu mare tristeţe mi-a vorbit în una din zile: „Mă 

chinui, nu-mi găsesc liniştea, am muncit o viaţă întreagă, mergeam verile cu 

studenții la bazele de odihnă din Zatoca şi pregăteam mâncare pentru mii de 

oameni. Acest lucru intra în practica tehnologică. Se plăteau copeici. Am îm-

bătrânit fără să am un ungheraş al meu. E durut să ştii că pot să te petreacă în 

ultimul drum din cămin, care nu a fost niciodată proprietatea ta". Mă doare 

pentru feciorul meu, se destăinuiește ea. Ce va face fără mine, cu cine se va 

îngrădi şi cine-i va întinde o mână de ajutor, îmi pare rău de multe. Lumea te 

uită, sau se face a te uita cât greul te apasă, doar Dumnezeu e mare şi de la el 

avem ajutor şi salvare. Bietul Sergiu cum va achita el apartamentul, doar este 

la început de viaţă. în aceşti ani am mâncat prost, ba chiar uneori deloc, de 

aici vine şi boala. 

Între timp, Natalia a scris câteva scrisori la Guvern, Parlament, primărie, 

în care a rugat să fie ajutată să achite această ipotecă. 

Din timp i-am spus să fie pregătită de refuz. Oamenii bogaţi trăiesc doar 

pentru ei. Uită de cei mai slabi, chiar dacă bunăstarea lor se datorează nouă, 

celor mai săraci ca ei. Cândva ei ne-au cerșit mila pentru a-i urca în scaune 

împărătești, dar ajungând acolo uită să întoarcă datoria. 

Acum mă întreb câtă lume suferă în această mică palmă de pământ? 

Moare zilnic în sărăcie şi boli. Trăiesc în subsoluri şi gropi de canalizare. Ce 

e omul pe pământ? Care este calea lui, cine ne va pune mâinile pe piept şi ne 

va închide ochii? Cred că indiferent de câți bani ai, oricum cu noi luăm doar 

4 scânduri. Dar vorba bună, faptele frumoase rămân atâta timp cât ne mai ţine 

minte vreun trecător. 

P.S. Trăim în zile încordate, când se bate frate cu frate, când colegii cu 

care ai stat la sfat, la o masa, îţi spun prompt: asta nu e problema ta, să o ducă 

în spatele ei cum poate. Îmi aduc aminte vorba bătrânilor cu care am crescut, 

care spuneau: când vor veni zilele de apoi, omul va fi indiferent faţă de tot 

ce-l înconjoară, făcând doar din viaţa proprie un piedestal de unde vor coborî 

direct în groapa săpată de ei înșiși. 

Numele colegei mele îl mai poartă un vice-ministru de la externe, Natalia 

Gherman, fiica primului nostru preşedinte, Mircea Snegur. Poate că aceste 

rânduri vor ajunge în apropierea ochilor domniei sale şi, ca în cele mai fru-

moase poveşti, se va întâmpla minunea. Va veni un ajutor pentru biata Natalia 

Gherman măcar din exterior, dacă din interior nu-i de unde. Scuze pentru 

deranj... 

PÂRLEA-CONOVALI, Veronica. Să fi ve-

nit timpul de apoi?... // Curierul agricol. – 2012. 

– Nr. 37(327). - 12 octombrie. - pag,3. 
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Pârlea-Conovali Veronica. Sărut mâna, stimata Doamna... 

„Eu păşesc spre scoală bucuroasă  

C-un buchet de flori şi busuioc,  

Bun găsit, iubită-nvăţătoare!  

Pentru mine veţi găsi un loc?  

Şi privesc atent la ea, duioasă,  

Pare-se că nu a-mbătrînit,  

Numai părul negru altă dată  

Astăzi e cu totu-nzăpezit."  

Aşa aveam să scriu acum câţiva ani o poezie dedicată profesoarei mele 

Nina Furdui. Este femeia care şi-a consacrat întreaga viaţă copiilor. Avea să-

mi rămână în memorie pentru ani, fermă în idei, cuvinte şi comportare. Mi-o 

închipuiam mereu asemeni stâlpilor din poartă. Greu îmi imaginam că ar 

face-o ceva să plângă, să se tânguiască. Era izvor de credinţă, optimism şi 

bunătate, şi înţelepciune. Ca azi îmi aduc aminte că prea puţini profesori din 

şcoală sau poate nici unul nu s-a încumetat să-şi lege viaţa de noi cei 37 de 

elevi care urmau să fie promovaţi în caisele mari. 

Dumneaei s-a decis să ne fie diriginte. Şapte ani în şir. Eram o clasă nu-

meroasă cu mulţi elevi buni şi deştepţi, dar şi năzbâtioşi. Pe lângă talentul de 

matematician mai era și un psiholog bun şi rar întâlnit. Ca azi îmi aduc aminte 

cum mă pomeneam cu dumneaei alături de bancă. Privea atent în caiet unde 

în loc de problema la matematică îmi scriam visurile de adolescentă, apoi mă 

privea atent şi deseori repeta una şi aceiași: Văd că alta ţi-i calea, dar nici fără 

științele exacte nu ajungi departe... 

Mai ieri, întorcându-mă acasă, aveam să găsesc în cutia poştală un răvaș 

de rânduri triste. Aveam să aflu că buna mea profesoară abia de poate să se 

descurce cu pensia mizeră ce o are. Că cele 5 distincții nu mai au azi nici o 

valoare. 

Şi mi-am amintit de drumurile desfundate ale satului. De lumina din fe-

reastra dumneaei până pe la cântatul cocoșilor. Şi de spatele încovoiat asupra 

caietelor noastre. Şi de bolile profesionale ale profesorilor noştri. Mai ales de 

durerile de inimă. Mai ales de stingerea lor lentă într-o sărăcie lucie. 

Trimiși în satele noastre ca să ne facă cărturari, ei, în majoritate, au rămas 

străini şi înstrăinați, abandonați. Fără rude. Fără pensii cu lunile. Micile lor 

gospodărioare nu le mai aduc nici un venit. Şi chiar dacă unii din ei s-au ales 

cu câte o jumătate de cotă, cum ar lucra-o la vârsta lor înaintată. Şi face oare 

să-i mai punem la corvoadă după ce s-au chinuit o viaţă? 

Ştiu bine că prin aceste rânduri îi voi răscoli doar sufletul. Dar şi să tac nu 

pot. Această ruptură dintre generaţii, această totală indiferență ne duce spre 

un dezastru şi astfel în scurt timp am putea deveni o ţară de analfabeți. 

Ca să nu se întâmple acest lucru, vă rog, domnilor demnitari de rang ra-

ional şi republican să vă întoarceți cu faţa spre şcoală şi spre bătrânii profe-

sori. Mai apoi poate fi târziu. 



[201] 

 

PÂRLEA-CONOVALI, Veronica. Sărut 

mâna, stimata Doamna...// Glasul Națiunii. – 

1995. - pag 12. 

 

 

Pârlea-Conovali Veronica. Sufletul artistului. 

Profund şi tainic este sufletul unii artist, ori-

care iar fi menirea. În acelaşi grai toți cei ce 

cântă lumea frumosului, atât doar că fiecare ex-

primă cântecul în felul său. „Îmi este clar, arta 

este vie și moartă”, - spunea un mare înţelept al 

timpurilor. Și oricât ar fi îngropată în pământ, 

călcată în picioare, distrusă, arta va reînvia, dacă 

e născută din dragoste curată, dintr-o dorință de 

a cunoaște frumosul, bunătatea și durerea sufle-

tului. Ea se va ridica din ruină și va lumina cu 

frumusețea sa inimile oamenilor. Asemenea su-

flet cu multe „cărări și uși” are și maestrul Ghe-

orghe Huzun. 

Cu câţiva ani în urmă, nici nu bănuiam că voi cunoaşte acest om, la prima 

vedere simplu, retras, reţinut, inteligent. Dar, pare-se oamenii nu ți-i alegi 

singur, ți-l scoate în cale soarta, destinul.  

Am aflat destinul, drumul vieții al maestrului G. Huzun din cele câteva 

desene de pe pereții casei părintești, pictate cu cărbune.   

Într-o zi aveam să-mi fac drum la Ialoveni. 

Mi-am dat seama că prea puţini locuitori de aici 

ştiu că maestrul le este concitadin. Totuşi, am 

găsit casa maestrului. Nu m-a mirat deloc faptul, 

casa era chiar lângă pădure sau lângă cea mai 

rămas din ea. Mesteceni drepți şi sălcii melan-

colice ne bucurau ochii, iar pictorul Huzun pă-

rea că se confundă cu copacii, cu frunzișul lor, 

parcă le asculta vorba şi cântecul. 

— La ce te gândeşti, bade Gheorghe, — l-

am întrebat 

— La copilărie, la drumul spre casa părin-

tească, la dojenile mamei, la tata. Parcă şi azi îi văd cosind mături şi pipăind 

cu degetele mălaiul copt, la iernile şi verile trecute, la prietenii din copilărie, 

la nopţile dormite în câmp lângă ruguri ca în poveşti şi la multe altele, auzite 

doar. 

L-am întrebat de ce a ales făgașul realismului în pictură... 

— Nu e greu, socot eu, să pictezi realitatea sau să mai faci ceea ce au mai 

făcut şi alţii, să urmezi calea învățătorului tău. E mai rău să faci artă minci-

noasă, să induci în eroare pe cineva, în rest, arta are nevoie de mişcare, iar 
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puterea în această mişcare vine din sentimentele şi gândurile pictorului, ge-

nerate de viaţă şi natură. 

Peisajul e genul de predilecție în pictura maestrului G. Huzun. Toată bo-

găţia naturii, toate culorile, toate timpurile. Dacă întorci ochii la stângă, vezi 

o zi cenușie cu vânt, ploaie, o zi cu soare sau posomorită. Dacă îţi întorci 

privirea la dreapta, vezi un lac, un pisc, o pășune, o alee maiestuoasă. Con-

templând lucrările, fără să vrei le asemuiești sau găsești un …. ce corespunde 

stării tale sufletești. 

Pe polițele cu cărţi maestrul G. Huzun păstrează o agendă de la vernisaje. 

Aveam să identific în ea cuvinte de mulțumire, de sănătate pentru bucuria 

adusă spectatorului. De la oameni de diferite profesii, vârste, naționalități. 

Îmi pare oarecum rău ca nu cunosc limba japoneză, sau mongolă, spaniolă, 

pentru a descifra ce i-au dorit maestrului şi oameni pasionați din alte ținuturi 

depărtate, de arta Dumnealui. De aceea acum, în pragul unui jubileu, am sa-

mi i-au curajul şi-n numele multora dintre cei care i-au îndrăgit arta, îi voi 

dori maestrului G. Huzun multa sănătate, ani mulți, munca rodnica si opti-

mism. 

PÂRLEA-CONOVALI, Veronica. Sufletul 

artistului // Curierul de seară. – 1997. - 4 septem-

brie. – pag. 3  

 

 

Pârlea-Conovali Veronica. Sulina – amintirile unui călător. 

Nu aduce anul cât aduce ceasul. 

Ceasul m-a adus recent în județul 

Tulcea, orașul Sulina - o mică Vi-

neție situată pe un canal al Dunării, 

un colț de rai ce fascinează o lume.  

La câțiva metri de apa canalu-

lui, unde îşi aruncă ancora corăbiile 

civile, comerciale și alte transpor-

turi maritime se află Strada nr. I. De-a lungul străzii, orânduite de mâna unui 

arhitect talentat, se înalță case în stil gotic din secolul trecut, cu două și trei 

niveluri. 

Unele sunt populate, altele ruinate. Câteva au rămas fără acoperișuri, cu 

fațadele dărâmate. Mă găsesc în faţa unei case. Sus, la ușa de intrare, privirea 

mi se oprește asupra inscripției - Anul 1901, probabil anul organizării lucră-

rilor de construcţie. Case mândre, construite cândva din cărămidă roșie. Pe 

faleză se află primăria, biblioteca, Vama Sulina. Autoritatea navală română 

„Căpitănia portului Sulina”,  „Sfinții Alexandru şi Nicolae, banca de econo-

mii, magazine, restaurante. Pe ici pe colo se înalţă monumente în amintirea 

marinarilor. M-a impresionat statuia în bronz a compozitorului George Geor-

gescu, născut la Sulina, care a lăsat în urma sa o bogată moştenire muzicala. 

Localnicii circulă cu bicicletele. În tot orașul am văzut doar două mașini 

și patru maxi-taxi. 
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De-a lungul  falezei pescarii prind pește, băieţii din clasele a IV-a   - a VI-

a se străduie să deprindă arta pescuitului de la cei mari. Am remarcat că mulţi 

dintre ei, după ce prindeau peștele îl aruncau înapoi în apă. 

La flecare 5-6 metri vezi grămezi mari de pepeni verzi și galbeni. Docherii 

de pe punțile corăbiilor vorbesc în diferite limbi, semn că aici ancorează co-

răbii străine. Uite, vasul de croazieră „Sfânta Sofia", corabia „Amadeus Bril-

liant", vaporul pentru încărcături „Corina". 

In flecare seară, plimbându-mă pe faleză, mă ademenea o muzică venită 

parcă din tinerețea străbunilor mei. Mă apropii de o uşă întredeschisă, un grup 

de tineri dansează un dans vechi elen. Aş vrea să mă prind cu ei în dans, dar 

stau cuminte şi privesc. Pe un stand citesc - Asociația culturală Elena Sulina. 

Aflu de la un trecător că, pe vremuri la Sulina, trăiau nu numai romani, dar şi 

ucraineni, greci, francezi, austrieci, turci, italieni, lipoveni şi alte naționalități. 

Liniştit şi răbdător, el îmi spune: „Astăzi reprezentanții minorităților se stră-

duie să-şi păstreze tradiţiile instruind alte generaţii. Pe atunci, oraşul era mai 

mare, avea circa 55 de mii de locuitori. Aici funcționau 18 şcoli, 14 biserici, 

12 mori de vânt, un șantier naval, 4 tipografii, 69 de întreprinderi mici, multe 

spitale. În 1870, la Sulina a fost efectuată prima operație pe cord. 

Seară de seară locutorii se adunau în port. Fete frumoase şi mândre îţi 

făceau inima să tresalte de bucurie. Uite şi Palatul Comisiei Europene, la con-

strucția căruia au contribuit Anglia, Franța şi Austria. În secolele trecute s-a 

investit foarte mult pentru dezvoltarea oraşului-port Sulina. A fost frumos. 

Acum nu mai e”. 

Trecătorul dă din mână. Ochii i se umezesc. 

Toată strada centrală e inundată de florile copilăriei mele - vâzdoage por-

tocalii, albe, dar şi țigăncușe, si busuioc, îmi aduc aminte de Casa Mare a 

buneilor și părinților mei, de grinzile pline de flori. 

(Va urma) 

PÂRLEA-CONOVALI, Veronica. Sulina – 

amintirile unui călător. /Veronica Pârlea-Cono-

vali // Făclia. – 2011. – 14 octombrie. – pag. 8 

 

 

Pârlea-Conovali Veronica. Sulina — amintirile unui călător 

(Continuare din nr. precedent) 

Admir un moment, apoi altul, mă opresc în faţa restaurantului „Jean Bart", 

navigator şi prozator francez, care a scris romanul „Europolis", lucrarea „Jur-

nal de Bord", „Europolis şi trei nuvele". Localnicii îi păstrează vie amintirea. 

Într-una din zile, plimbându-mă prin oraș împreună cu Ion Tulbure, pri-

marul satului Târșiței, şi cu Raisa Enachi, lector la USEM, l-am cunoscut pe 

localnicul Mircea Munteanu, care ne-a vorbit despre istoria Sulinei, aşa cum 

o cunoaşte el din povestirile bătrânilor şi cum şi-o aminteşte din copilărie: 

„Aţi văzut Farul, punctul de observații din Sulina pentru intrarea corăbiilor 

în canalul Dunării? Aici a fost un port mare. Veneau corăbii cu marfă-din 

toată lumea. Lucrau mii de docheri - cărau cu spatele, cu roabele. Pe aici se 



[204] 

 

învârteau şi corsarii, care se îmbogățeau de pe urma scufundării navelor co-

merciale. 

Aţi fost la cimitir, aţi văzut mormântul corsarului? El se evidenţiază prin 

stema de pe mormânt. Să vizitați cimitirele 

noastre neapărat, n-o să regretați, ne în-

deamnă interlocutorul. Cândva frumos în-

grijite, acum uitate, îmburuienate. Noi 

avem mai multe cimitire: ortodox, catolic, 

evreiesc, turcesc, continuă povestitorul. 

Aici sunt înmormântați marinari englezi, 

greci, francezi. Mor-

mintele lor sunt uitate, 

nu le îngrijeşte nimeni, rudele fie au 

decedat, fie au plecat". 

Mi-am amintit imediat că în 

drum spre mare văzusem o 

înmormântare. Decedatul era dus la 

cimitir într-un transport de culoare 

neagră, care semăna cu o diligentă, o trăsură mare, acoperită. Aşa ceva văzu-

sem într-un film istoric francez din secolele trecute. 

„Transportul cu care se duce defunctul se numeşte dric ", a concretizat dl 

M. Munteanu. 

„De unde provine numele Sulina?” am întrebat eu. „Sulina, este o denu-

mire de origine turcă, provine de la selina. Turcii au avut şi un sultan pe care 

îl chema Suleiman-Pașa. Pe vremuri, la Sulina, exista o moschee turcească, 

dar au dărâmat-o mai târziu ruşii. De la venirea ruşilor, Sulina nu mai este 

cea de altădată. Pe unde au pus ei mâna, praf s-a făcut. 

Cândva oraşul avea 35000 de locuitori, acum sunt doar 3500 de oameni. 

Tineretul a plecat, au rămas doar cei de vârsta a treia, care iubesc această mică 

Vineție ca pe propria viaţă. 

Am înţeles că Sulina are o singură şcoală română. Naționalitățile conlo-

cuitoare vorbesc limba maternă doar în familie. Din cele 14 biserici, azi acti-

vează doar cinci: ortodoxă, catolică, grecească, ucraineană, şi a ruşilor lipo-

veni. Celelalte s-au ruinat. 

Într-o zi am citit un anunț care m-a surprins: „La primăria oraşului Sulina 

se lansează Cartea „Sulina, altă lume, altă viaţă...", autoare Petruța Teampău, 

lector la Facultatea de Ştiinţe Politice a Universităţii „Babeș-Bolyai", Cluj-

Napoca. Împreună cu Valentina Ciobanu, bibliotecară la Liceul „Dante Ali-

ghieri”, Tatiana Ursachi, directoare la Casa de Cultură din satul Corpaci, La-

risa Echiușciu, şeful direcției raionale de supraveghere fitosanitară şi control 

semincer Strășeni şi Raisa Enachi, lector USEM, ne-am grăbit spre primărie, 

dornice să aflăm mai multe despre această localitate. 

Venise multă lume: localnici, români din toate colțurile ţării şi de peste 

hotare. Bibliotecara Ilinca Mihăilă le-a mulțumit pentru prezența tuturor. Fi-

ecare și-a expus părerea despre carte. 
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Mi-am asumat responsabilitatea şi am vorbit în numele celor veniţi din 

Basarabia. Câteva doamne au fredonat „Cântecul Sulinei", învăţat de la bu-

nei: 

„Sulina, oraș micuţ, 

Pierdut pe malul mării, 

Sulina, eşti cuibul fericirii, 

Sulina, te chem în șoapte 

În adânc de noapte, oraşe drag". 

Versurile şi melodia cântecului m-au fermecat, vedeam aievea oraşul de 

cândva. Peisajele din trecut mi se perindau înaintea ochilor. 

Istoricul Petruța Teampău a pus o sămânță bună. În baza cercetării dum-

neaei, alţi tineri îndrăgostiți de frumoasa şi uitata Sulina vor scoate din ano-

nimat istorii necunoscute despre această localitate. Zic uitată, pentru că şi lo-

calnicii recunosc acest lucru. Păcat că acest colţ de Rai rămâne în umbră. 

Într-o seară, în faţa clădirii administrației fluviale a Dunării de Jos, s-a 

desfăşurat concursul de muzică folk „Sulina – 2011”. Tinerii participanți la 

concurs, asemenea trubadurilor din trecut sub șuieratul corăbiilor ce ancorau 

pe faleză şi a valurilor zbuciumate, ce se spărgeau de mal, intonau melodii 

încântătoare. 

În fiecare an, aici se desfăşoară tradiționalele festivaluri, serbările Deltei. 

Sâmbăta seara, pe 27 august, ne-am adunat cu toţii, români de pretutindeni, 

la malul mării. Am cântat imnul Republicii Moldova „Limba noastră". Am 

scandat în unison lozinca „Trăiască, trăiască, trăiască şi-înflorească Ardealul, 

Moldova şi Ţara Românească". 

Cântecele se auzeau departe pe litoral. O româncă din părţile locului, cu 

un zâmbet larg, ne invită în ospeţie: „Mă veţi găsi uşor, locuiesc lângă Muzeul 

Farului Comisiei Europene a Dunării de Jos, construit în 1870". De la dum-

neaei am aflat ca îndeletnicirea de bază a localnicilor este creșterea oilor. 

Lâna, carnea sunt exportate în Turcia. Se importă fructe şi legume. Pescuitul 

este a doua sursă de existență. 

În aceeaşi zi, Departamentul Românilor de Pretutindeni a organizat un 

concert la care au evoluat tineri talentați din Basarabia, interpretând cântece 

pe versurile lui G. Vieru, D. Matcovschi. Tricolorul fâlfâia în vânt, parcă bu-

curându-se de sus de cele ce se întâmplă. 

Pe 28 august, de Sfânta Marie Mare, la Sulina din nou ancorează corăbiile, 

pe străzi se plimbă doamne şi domni. Vâzdoagele-şi împrăștie mirosul. Istoria 

îşi deapănă firul, eu mi-am depănat şirul amintirilor de călătorie... 

PÂRLEA-CONOVALI, Veronica. Sulina — 

amintirile unui călător // Făclia. – 2011. – 22 oc-

tombrie. – pag. 6 
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Pârlea-Conovali Veronica. Şcoala din satul Şeptelici, Soroca, la un secol 

de activitate 

Comuna Şeptelici este situată la 10 km de 

centrul raional Soroca. Atestat în actele de ar-

hivă la 3 ianuarie 1588, satul nu a avut scoală 

până la începutul secolului XX. În 1913 polone-

zul Serghei Maicovski, care absolvise o instituţie 

pedagogică din România, pune fundamentul pri-

mei şcoli. Dumnealui a fost şi primul director. În 

această funcție s-a aflat pună la sfârşitul vieţii. A 

preluat ștafeta fiica sa - Valentina Maicovski-

Ciucium. 

La 12 octombrie 2013 şcoala din satul Şeptelici va celebra frumosul jubi-

leu de 100 de ani. Într-un secol de activitate şcoala din Şeptelici i-a mai avut 

ca directori pe Ion Curoşu, Isac Comarov, Gheorghe Cincilei, Profir An-

driuţă, Valeriu Cernei, Pavel Burduja, Victor Bulat, Liuba Știrbu. Actual-

mente directorul ei este Aurel Haric. 

Timp de o sută de ani, şcoala a constituit făclia spiritualității pentru mai 

multe generaţii de copii, inclusiv din satele vecine - Cureşniţa, Holoșnița, Ior-

jnița, Şolcani, Cureşniţa-Veche, Grigorovca. Foştii elevi şi profesori ai aces-

tei şcoli păstrează o frumoasă tradiţie: mai mulţi ani la rând îşi dau întâlnire 

la monumentul lui Ştefan cel Mare şi Sfânt din capitală, în luna octombrie, 

de sărbătoarea „Acoperământul Maicii Domnului". 

Medicul Vasile Andriuţă, epidemiolog de categorie superioară la Spitalul 

Clinic Municipal nr. 1, ani în şir se străduiește să-i ţină grămăjoară pe şepte-

licenii risipiți prin lume. 

De la el aflăm şi date importante din istoria şcolii. De exemplu, cum au 

participat cu mic, cu mare, în anul 1965, la „schimbarea la faţă" a şcolii din 

Şeptelici, la înălțarea unei clădiri noi: „Şcoala fusese construită pentru un nu-

măr mic de elevi, iar când populația satului a crescut simțitor, vechiul sediu 

nu-i mai încăpea pe toţi. Atunci s-a luat decizia de a înălţa un nou edificiu. 

Lucram cu toţii cot la cot. Când am săpat fundamentul, directorul adjunct 

pentru studii, Valentin Paraciuc, a adus o capsulă a timpului, fiecare dintre 

noi şi-a scris numele pe nişte foițe pe care le-am adunat în capsulă şi am pus-

o la temelia clădirii. Ori de câte ori revin în sat, neapărat trec pe la şcoală. 

Vin să-mi „reîntâlnesc" copilăria rămasă în această curte. Îmi tresaltă inima 

de bucurie când îmi port paşii pe aleea de mesteceni şi plopi sădiţi de promo-

țiile anilor 1964, 1965, 1966. Aceşti copaci semeți stau de strajă în preajma 

lăcașului luminii. Primii pomi din stânga de la portiță sunt sădiţi de mine. Le 

povestesc copiilor şi nepoților cum îi udam timp de un an de zile, săptămână 

de săptămână, să crească înalți şi frumoşi, iar ei îmi răspund: „Tată, bunele, 

despre asta ne-ai vorbit şi data trecută". Eu le spun că le voi aminti de fiecare 

dată, ca să ţină minte şi să povestească nepoților şi strănepoților". 

„În anul 1965-1966 au absolvit şcoala 120 de elevi din promoția a X-a, îşi 

continuă gândul domnul doctor, în această vară, am ajuns şi eu la o vârstă a 
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bilanțurilor şi, privind retrospectiv întreaga mea viaţă, îmi amintesc cu drag 

de satul natal, de casa părintească, de şcoala unde am învăţat şi cărărușa pe 

care am pornit în lume". 

Actualmente, gimnaziul dispune de săli spațioase, mobilate modern, co-

respunzător vârstei elevilor. Sala de sport e încăpătoare, aici copiii îşi pot 

întreţine condiția fizică în orice anotimp, indiferent de vremea de afară. Toate 

acestea nu ar fi fost posibile fără truda dascălilor de altădată, care au semănat 

în suflete dragostea de ţară, au crescut feciori demni ai acestui neam. 

Astăzi, şcoala din Şeptelici e locul în care copilul se simte ocrotit şi încu-

rajat să pășească pe calea cunoașterii. Două clădiri noi pentru laboratoare, săli 

de clasă şi un cămin au fost construite pe timpul când în fruntea şcolii s-a 

aflat regretatul Valeriu Cernei. Presa timpului scria despre el: „Şcoala pos-

tbelică ducea lipsă de pâine, de cărţi, caiete şi învățători. Un specialist ca Va-

leriu Cernei era o comoară pentru raionul Zgurița. în jurul lui s-au grupat toţi 

învăţătorii de matematică din şcolile sătești, majoritatea având tot atâtea clase 

ca şi elevii pe care-i învăţau. Şi dacă Valeriu Cernei, şeful secţiei metodice 

de profil, nu i-ar fi ajutat să deprindă ABC-ul predării disciplinelor respec-

tive, dacă nu i-ar fi școlit la rezolvarea problemelor din manuale, ar fi fost de 

mirare ca ei să facă faţă situaţiei. Secţia metodică le era universitatea, iar Va-

leriu Cernei - profesorul lor". 

Cu deosebit respect, absolvenţii îşi amintesc de profesorul Ion Curoşu, 

care cânta la vioară, mandolină şi fusese chiar profesor şi pentru părinţii unora 

din promoția anului 1965-1966. 

*      *      * 

Şcoala din satul Şeptelici a dat republicii un mare număr de profesori, 

medici, asistente medicale, ingineri, economiști, juriști etc. Vom enumera 

doar câteva nume sonore: doctorii habilitaţi în medicină Ilarion Postolache, 

Mircea Andriuţă, Gheorghe Postolache, dr., conf. univ. în ştiinţe fizice-mate-

matice Tudor Luchian, Valeriu Cernei, doctor în fizică şi matematică, profe-

sor la Universitatea Pedagogică „Ion Creangă", care a creat aici primul labo-

rator experimental de fizică, dotat cu multe aparate de performanţă pentru 

acele timpuri. 

Pe vremuri, la Şeptelici activa un cor sătesc, care avea în componență 4 

dascăli de biserică. Având în repertoriu cântece patriotice, de dragoste, de jale 

etc, ei au evoluat pe toate scenele raionului Soroca. Alături de cor mergea 

întotdeauna şi teatrul şcolii, condus de Măria Cernei. Un succes fulminant îl 

aveau spectacolele „Chirița în Iaşi" de Vasile Alecsandri şi „Nu mai vreau 

să-mi faceţi bine" de Gheorghe Malarciuc. „Chirița în Iaşi" a devenit piesa 

vieţii pentru unii dintre ei. 

Au ajuns oameni de artă Silviu Curoşu-Madonici, Iurie şi Mircea Grosu, 

regretatul Valentin Căldare. 

Istoria şcolii din Şeptelici se scrie şi azi, multe amintiri frumoase se cer 

ascultate, încrustate pe răbojul vremii pentru cei ce vin după noi. 
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Pe data de 12 octombrie 2013, la ora 10.00, sunt invitate la aniversarea 

şcolii toate promoțiile. Inspectoratul raional Soroca a susţinut pregătirea in-

stituţiei către acest remarcabil eveniment. Vă așteptăm cu drag să întoarcem 

clepsidra timpului, să ștergem praful de pe istoria adunată de un veac. 

Veronica PÂRLEA-CONOVALI, magistru în istorie, scriitoare 

Vasile ANDRIUŢĂ, doctor epidemiolog, Spitalul Clinic Municipal nr. 1 

PÂRLEA-CONOVALI, Veronica. Şcoala 

din satul Şeptelici, Soroca, la un secol de activi-

tate//Făclia. – 2013. – 28 septembrie. – pag. 3 

 

 

Pârlea-Conovali Veronica. Ultima rugăminte a unui director de şcoală 

Deja de mulţi ani, foştii absolvenți ai şcolii din satul Şeptelici, raionul 

Soroca, se întâlnesc în aceeaşi zi, la monumentul lui Ştefan cel Mare şi Sfânt 

din capitală. 

Anul acesta s-au revăzut, dar de acum printre ei nu mai era Valerian Cer-

nei, fostul director al Şcolii Medii din Şeptelici, de mult domiciliat la 

Chişinău. La început, părea că nimic nu s-a schimbat. Dar, la masa de sărbă-

toare, doctorul Vasile Andriuţă aşeză în capul mesei, locul unde sta, de obicei, 

fostul director, fotografia lui. S-a ţinut un minut de reculegere pentru cel ple-

cat în neființă, fost lector universitar, conferenţiar, şef de catedră la Institutul 

Pedagogic "Ion Creangă", apoi şef al Cabinetului Metodic în învățământul 

Superior, coordonator la Direcția de reciclare a cadrelor din economia naţio-

nală, Eminent al Învăţământului Public, corespondent netitular la majoritatea 

ziarelor din republică (a publicat peste 100 de articole de presă). 

Apoi medicul Vasile Andriuţă se adresă, în numele celor prezenţi, către 

doamna Cernei-Cenușă, cu rugămintea de a prelua ștafeta de la fratele său. 

Aflându-mă printre ei, mă străduiam să le urmăresc reacțiile, să le ascult 

vorba. 

Nicolae Gandrabur, doctor în ştiinţe informaţionale, îşi aminti: „Eu sânt 

de baștină de la Cureşniţa-Veche, dar am învăţat la Şeptelici. Când veneam 

la 1 septembrie la şcoală, eram cazaţi în încăperi cu câte 25 de paturi. Ne 

luam sacul şi plecam cu toţii la furat paie, ca să ne facem saltele. De două ori 

pe săptămână veneam pe jos acasă, la Cureşniţa-Veche, ne luam de-ale gurii 

şi reveneam. Am urmat doctorantura fără ca părinţii să insiste, că doar omul 

îşi făurește singur destinul. Trebuie să fii hotărât, să ştii ce vrei, pentru a te 

ridica de-asupra greutăților. 

Valeriu Rusnac, regizor la TV „Moldova-1", evoca vremurile când erau 

elevi şi frecventau activ cercul dramatic al şcolii (conducător - Maria Cernei-

Cenușă). Prin satele din împrejurimi, cercul dramatic avea mari succese cu 

spectacolele „Nu mai vreau să-mi faceţi bine" de Gheorghe Malarciuc şi 

„Chirița din Iaşi" de Vasile Alecsandri. 

Arsenie Andriuţă, profesor de matematică din Ungheni, pentru prima dată 

venise la o astfel de întâlnire. El povestea emoționat: „Eu am fost primul în 

sat care am terminat 11 clase. Cântam şi în cor. Profesorii noştri interpretau 
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melodii la instrumente muzicale, la unele serate mergeam cu întreaga familie. 

În şcoală a fost organizat un colhoz al elevilor, eu am fost numit brigadier. 

Creșteam peste 300 de iepuri, sute de păsări şi zeci de porci. Colhozul nostru 

avea 39 ha de pământ, pentru fiecare 12 ha prășite primeam câte 36 de ruble". 

Vasile Andriuţă, medic, specialist Controlul infecțiilor, Contractant 

USAID, a felicitat-o pe doamna Maria Cernei cu ocazia împlinirii a 50 de ani 

de activitate pedagogică - această frumoasă aniversare o serbase la 15 august. 

Cei prezenţi au mai trecut în revistă şi alte evenimente ce au avut loc după 

ultima întâlnire. De exemplu, Fraţii Olga si Vasile Andriuţă, împreună cu Iu-

rie Grosu, Tamara Jitaru, Valeriu Rusnac, Tudor Rotaru, Valeriu Madonici 

cu soţia, Arsenie Andriuţă, Margareta şi Vitalie Pşenicinîi şi mulţi alţii, ală-

turi de diriginta lor, Maria Cernei, au dăruit bisericii din satul natal, de ziua 

hramului, o icoană cu Arhanghelul Mihail, un covoraș cu Maica Domnului şi 

cu Iisus Hristos, două steaguri şi un sfeșnic. 

Doamna Maria a continuat acţiunile de binefacere. Biblioteca soţului său, 

având peste 2000 de cărţi (literatură metodica, ştiintifică, vreo, câteva volume 

despre marele matematician Lobacevski, enciclopedia matematicii în 5 vo-

lume ş.a.) a fost fragmentată şi donata Universităţii de Stat din Tiraspol,  

USM, UPS "Ion Creangă", Muzeului Pedagogic. Foştii absolvenți i-au pome-

nit pe profesorii şi pe colegii care nu mai sânt. 

Şcoala din sat, peste câţiva ani, va aniversa un important jubileu - un secol 

de activitate, foştii elevi au propus ca şcoala să poarte numele lui Valerian 

Cernei. Fiecare şi-a adus aminte câte lucruri frumoase a făcut dumnealui pen-

tru şcoală. L-au admirat pentru că a trăit ca un înger printre oameni, aspirând 

doar spre valori spirituale. Nu cred să se găsească om care să spună că a fost 

supărat pe acest profesor. 

Cineva a întrebat dacă Valeriu Cernei, înainte de a muri, a lăsat vreo ru-

găminte pentru ei. Soţia răposatului le-a spus: „Şi-a dorit să vă întâlniți în 

aceasta zi tradițională şi atunci când veţi rămâne doar doi. A rugat, ca foştii 

elevi ai Şcolii din Şeptelici să nu uite tradiţionala întâlnire şi să-i adune şi pe-

cei ce nu sânt în ţară". 

P.S. Valerian Cernei a plecat în neființă la 15 mai curent, iar pe 15 noiem-

brie se împlinește jumătate de an de când nu mai este printre noi. Dumnezeu 

să-l odihnească în pace! 

PÎRLEA-CONOVALI, Veronica. Ultima ru-

găminte a unui director de 

şcoală//……………….. 
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Pârlea-Conovali Veronica. Un buchet de trandafiri pentru scumpii pro-

fesori 

Tot mai des mă întorc cu gândul la anii de şcoală - parcă aş frunzări filele 

unei cărţi nescrise: la unele pagini zâmbesc, la altele mă întristez. Mă întreb 

dacă nu cumva am scăpat ceva şi dacă mai pot repara greșelile comise odini-

oară, cu voie sau fără de voie. 

1. .. .Mă văd micuță, cu un ghiozdan mare în spate. În prag mă petrecea 

la şcoală străbunica Efimia Bunescu-Furdui. La plecare îmi spunea să salut 

orice trecător, să fiu cuminte, iar la întoarcere mă întreba de nu m-a bătut 

dascălul, aşa îi spunea învățătorului. 

Primul meu învățător a fost Vasile Tâlmaci. Când am trecut în clasa a 

doua, dumnealui s-a îmbolnăvit grav, a fost operat la Chişinău. La revenirea 

lui în sat, ne-am dus toţi la el acasă. Stăteam în jurul patului şi-1 rugam să se 

facă sănătos... Iar peste câteva zile, în curtea şcolii, îl petreceam pe ultimul 

drum. Avea doar 44 de ani. Noi, copiii, mergeam din urma sicriului cu capul 

plecat şi plângeam. Apoi, colega noastră, Aliona Zgardan-Crudu, azi doctor 

în filologie, conferenţiar universitar, a rostit din partea întregii clase un cu-

vânt de adio. Acel moment ne-a marcat pentru totdeauna. 

2. Eram o clasă mare, 33 de elevi - 4 eminenți, 8 învăţau pe note de „4" şi 

„5", 12 pe note de „4", ceilalți aveau note diferite. 

Cât timp învăţătorul nostru fusese bolnav, făceam lecţii cu Domnica Ghe-

orghiță, care ne-a fost dirigintă până la finele clasei a III-a. 

Îmi amintesc cum pregătea cu noi serbările de iarnă, Mărțișorul ş.a. O 

muncă istovitoare. Instrumente muzicale şcoala nu avea, deşi era anul 1976. 

Toate melodiile le interpreta cu voce învățătoarea. 

De sărbători, la club se aduna atâta lume că nu aveai unde pune un picior. 

Doamna învățătoare, de după cortină, ne cânta „la-la-la”  şi pocnea din palme 

să schimbăm figura. Cânta atât de tare, încât se auzea în drum! Iar după ser-

bare nu putea vorbi o săptămână, laringita, boala pedagogilor, îi dădea de 

ştire. 

În această toamnă a plecat din viaţă. Mama îmi spunea la telefon: „A fost 

severă cu voi, dar v-a făcut oameni. Profesor adevărat e acel care se preocupă 
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pentru soarta discipolului. Ca să crească om educat, copilul, din când în când, 

e bine să-l mai probozești. Voi azi nu aveţi nici-un drept. Nici să-i faci obser-

vație nu ai voie. E corect oare? ". 

Am pus receptorul şi am început să plâng. Iartă-mă, doamnă profesoară, 

că în aceşti ani nu te-am întrebat ce mai faci, cum trăieşti, dacă ai nevoie de 

ceva!.. 

Într-o noapte am visat-o, îmi spunea că nu ne poartă pică, doar fiecare are 

viaţa sa, cu grijile şi problemele sale. 

3. În clasa a IV-a, dirigintă ne-a devenit Nina Furdui, profesoară de ma-

tematică. Femeie inteligentă, citită, nobilă, profesor emerit, Eminent al în-

văţământului Public. Aveam un respect aparte faţă de dumneaei... Nu a ridicat 

vocea la nimeni niciodată. Când eram în clasele a VI-a - a VII-a a suportat 

câteva intervenții chirurgicale. Lecţiile de matematică le făceam cu alt profe-

sor. Nu ştiam nimic despre diriginta noastră, dar cineva ne spusese că situaţia 

e gravă. Într-o zi, şefa clasei, Aliona Zgardan-Crudu, ne propune să mergem 

la spital. Toţi am fost de acord. Am convenit să ducem la bufetul din sat câte 

o sticlă goală, iar pe banii adunaţi să cumpărăm o cutie de ciocolate. Până la 

târgul Vertiujeni am mers pe jos. Doctorul, când ne-a văzut, a înlemnit. Ochii 

i s-au umplut de lacrimi. L-am întrebat dacă profesoara noastră va trăi şi dum-

nealui ne-a răspuns: „Dumnezeu trebuie să-i dea viaţă lungă, dacă atâtea su-

flete se roagă pentru ea!". 

Când am intrat în salon, profesoara nu ne vedea, căci avea capul şi ochii 

bandajați. Dar ne-a recunoscut pe fiecare după voce. Am pus cutia de cioco-

late lângă ea. Cu voce tremurândă, ne-a rugat s-o deschidem şi să gustăm 

bomboanele. Toate le-am mâncat noi, nu s-a atins de nici-una. 

Peste ani, vreau să-i spun colegei mele, Aliona Zgardan-Crudu, un mare 

mulțumesc pentru multe amintiri frumoase din anii de şcoală. A fost şefa cla-

sei timp de 10 ani, era prima în toate şi niciun coleg nu pretindea la funcţia 

ei. Înţelegeam că poate fi conducător doar unul, iar noi trebuie s-o ajutăm să 

conducă. 

De ce ţineam atât de mult la dna Nina Furdui? Pentru că dumneaei nicio-

dată nu m-a certat, nu m-a înjosit, deşi învăţăm matematica pe de rost şi nu 

pricepeam o boabă în șirurile de formule. Mă susținea şi-mi spunea întot-

deauna: „Tu ai alt drum, matematica o vor învăţa cei care sunt predispuși spre 

ea". Eu procedez la fel cu elevii mei, ştiu că fiecare om are chemarea sa. 

4. O personalitate distinsă era profesoara de geografie Anastasia Tâlmaci 

- exigentă, dar de o bunătate deosebită. Ținuta ei pedagogică impunea respect, 

era de ajuns să-i auzim paşii pe coridor, că în clasă era linişte deplină. 

Peste ani aveam să aflu că, în perioada României Mari, tatăl ei a fost pri-

mar în satul Drepcăuți. A ştiut ce-i deportarea, un frate i-a fost exilat la o 

mină de aramă din Kazahstan, alt frate a stat în celulă cu Pan Halippa -au fost 

condamnați la moarte prin împuşcare de Tribunalul din Odessa, un cumnat a 

fost dus şi nimeni nu i-a mai ştiut de urmă. 

Anastasia Tâlmaci a fost soţia primului meu profesor, a rămas văduvă şi 

aşa a trăit mai bine de 30 de ani. Odată îmi spunea: „Îmi aduc aminte cum mă 
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apăra Vasile a lui Axentie, soţul meu, când era chemat la Sovietul sătesc şi 

apostrofat că se însoară cu „dușmanul puterii sovietice", cu o „chiaburoaică" 

şi ar trebui să se mai gândească. Cu el mă simţeam ocrotită, iar asta nu se uită 

şi nu se trădează! De aceea nu am vrut să mă recăsătoresc." 

5. Parcă o văd mergând grăbită spre şcoală pe profesoara de limba fran-

ceză Raisa Boțoc. Era cuminte, blândă. Atât de cuminte încât roșea la năz-

drăvăniile băieților. Ne ruga să avem o atitudine serioasă faţă de disciplină, 

ne spunea că vor veni timpuri, când omul care cunoaşte o limbă străină va 

avea perspective în carieră. 

La lecţii eram disciplinați, pentru că nu te puteai purta urât cu un profesor 

care emana atâta căldură. 

A plecat din viaţă de tânără, suferind de o boală grea. Dumnezeu s-o odih-

nească! 

6. Când aveam în orar lecţii de limba rusă, ne întrebam la recreație cu ce 

va fi îmbrăcată azi profesoara noastră - Ludmila Braniște. Era mereu elegantă, 

purta tocuri înalte, pe cap avea noi şi noi căciulite împletite. Ne uitam la ea 

ca la artistele din filme. Pentru fete, reprezenta un model al feminității, fru-

moasă ca o icoană. Şi acum, peste ani, tot frumoasă e. 

7. De o omenie rară şi înaltă competență în materie dădea dovadă profe-

soara de biologie Ecaterina Rotaru. Ea şi soţul, profesorul de istorie Tudor 

Rotaru, mergeau cu noi pe lotul şcolii. Ne învăţau cum se fac cuiburi la dife-

rite graminee, bulbi, seminţe, ne vorbeau de importanţa cuiburilor. Ne îndem-

nau să nu uităm că pornim în lume din sat şi aici vom regăsi căldura vetrei 

părintești. 

În curtea şcolii erau 200 de specii de trandafiri şi multe alte flori îngrijite 

cu mare atenţie de Ecaterina şi Tudor Rotaru. Deşi am păşit şi noi în al cinci-

lea deceniu, îmi mai amintesc cabinetul de biologie, cu sute de specii de 

plante, care de care mai frumoase. Am fost în multe şcoli, la seminare, con-

ferinţe, dar nicăieri nu am văzut un asemenea cabinet. 

8. Profesoara de chimie Maria Buşan era şi director de şcoală. O văd parcă 

şi azi intrând la lecţii. Avea o frizură deosebită, purta costume elegante, pal-

toane cu gulere moi. Apărea în faţa clasei cu mâinile la spate, ne privea cu 

ochii ei mari, albaştri, şi ne întreba liniştit cine e pregătit de lecţii. Chiar dacă 

nimeni nu era pregătit, „2" nu punea (azi nici eu nu pedepsesc cu nota „2", 

urmez exemplul profesorilor mei). Până la urmă, ne demonstra că suntem 

deştepţi şi cunoaştem materia. Mirosul reacțiilor chimice de la lecțiile de la-

borator îl mai simt şi acum. 

9. La şcoala din Vărăncău aproape toţi elevii erau împătimiți de muzică. 

Profesoara Claudia Rusu, un bun organizator şi cunoscător al muncii artistice, 

conducea corul, învingător în toate concursurile. Din clasa noastră, profe-

soara a ales 8 fete cu care a fondat ansamblul „Speranţa". Făcea repetiții cu 

noi până asudau geamurile la ferestrele şcolii şi veneau părinţii după noi să 

ne ia acasă. Melodiile învăţate atunci le cânt şi azi. Tot dumneaei ne învăţa la 

muncă cum se dirijează o gospodărie, cum se pregăteşte o masă frumoasă, 

cum se dirijează o casă, cum se coase şi se croșetează. 
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10. Maria Toşnic, profesoara de educația fizică, era frumoasă, elegantă, 

activă şi sprintenă. Ne înţelegea pe toţi: „Dacă tu nu te poţi cățăra pe funie, 

joacă baschet, sari în coardă; dacă tu te simţi rău, citeşte o carte, dar nu pierde 

timpul!". 

Aveam un teren de sport foarte bine amenajat. Maria şi Valeriu Toşnic, 

pe atunci, aproape 30 de ani în urmă, aveau astfel de aparate pe care unii nu 

le au nici azi. 

11. Blândă şi blajină era profesoara de fizică Antonina Cotenco. Mereu 

cu ochii plecaţi, cu mâinile adunate la piept ca în timpul rugăciunii, ne explica 

fenomenele fizicii. O disciplină la care învăţăm doar teoria. Am început să 

înţeleg fizica doar acum câţiva ani şi mi-am dat seama că toate vin la timpul 

lor. 

12. Păstrez cu sfinţenie amintirea profesorului de istorie, Tudor Rotaru. 

Odată, plângând, i-am spus mamei, că m-a apreciat cu nota „4". Mama 1-

a întrebat de ce. Dumnealui a răspuns: „Ca să tindă spre mai mare. Atunci 

când copilul e pus să muncească, e bine!". Peste ani, la facultate, am susţinut 

examenele de intrare exact pe nota „4". 

Toamna, tata ne lua cu el la muncile câmpului, lipseam de la şcoală. Tudor 

Rotaru îi spunea tatei: „Îmi pare rău că nu pricepi ce copil deştept ai". Tata, 

la rândul lui, îi demonstra că n-am să fiu ministru. 

Dragă profesor, îţi mulțumesc pentru intuiția ce o aveai, ministru nu am 

devenit, dar istoric şi cronicar, cum mă numesc colegii şi profesorul meu uni-

versitar Ion Buga, sunt. 

13. Lecţiile mele preferate erau orele de limba şi literatura română ale 

profesorului Ion Furdui. Anume dumnealui m-a îndemnat să scriu. Odată, 

prin clasa a IV-a, ne-a dat să alcătuim pentru acasă o poezie dedicată primă-

verii şi zilei de 8 Martie. Am compus două poezii. Mai bine ca mine au scris 

doar Ecaterina Isac şi Natalia Focșa. Dacă continuau să scrie, cu siguranţă, ar 

fi atins mari înălțimi. 

Tot dumnealui ne-a descoperit marele tezaur al literaturii universale, ne 

îndruma întotdeauna: „Citiţi tot ce vă cade sub mână, nu vă limitați la pro-

grama şcolară". Eu şi colegii mei Aliona Zgardan-Crudu şi Ion Isac, astăzi 

doctor ortoped, îi citisem pe A. Dumas, F. Cooper, T. Dreiser, Stendhal, Jules 

Verne şi mulţi alţii. Râdeam copios când îi auzeam în clasa a IX-a pe unii 

colegi spunând că ei au citit doar „Fata babei şi fata moșneagului". 

Dintre cei 33 de elevi din clasă, şapte am obținut studii superioare, 9 au 

absolvit tehnicumuri, jumătate - şcoli profesionale. Trei colegi aşa şi nu au 

învăţat a scrie şi a citi până în clasa a X-a, dar astăzi sunt gospodari şi oameni 

de omenie. 

Colegilor mei, pedagogi din întreaga republică, aş vrea să le spun că am 

avut profesori model, care au ştiut cum să se comporte cu fiecare din noi. Azi 

universitățile, colegiile, şcolile sunt pline de restanțieri, elevi şi studenţi ex-

matriculați pentru nereușită. Luaţi exemplu de la profesorii care v-au învăţat 

şi gândiți-vă că fiecare elev are soarta lui. Nu toţi vom deveni matematicieni, 

programatori. Copilul care a fost repetent de mai multe ori nu va mai ajunge 
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om integru, va rămâne marcat pentru viaţa întreagă. Daţi-i nota „5" şi lăsaţi-

1 să-şi împlinească destinul! 

*     *     * 

Bunii mei profesori, vreau să vă mulțumesc din partea tuturor colegilor. 

Plecăciunile noastre, scumpi pedagogi! Noi nu v-am uitat. Dar timpul 

aleargă, viaţa trece. Iată că din 33 am rămas 31. Doi băieți deştepţi, frumoşi, 

nu mâi sunt printre noi. 

Mult stimații mei dascăli, am făcut aceste mărturisiri calde din dragoste 

nemărginită pentru dumneavoastră. Sunteţi rădăcini ale unui uriaș copac pe 

ale cărui frunzulițe sunt înscrise numele elevilor. Voi, cei care aţi plecat de-

acum din viaţă, iertați-ne pentru florile târzii ale recunoștinței! Vă mulțumesc 

pentru toate câte aţi făcut pentru noi! 

PÂRLEA-CONOVALI, Veronica. Un bu-

chet de trandafiri pentru scumpii profesori//Fă-

clia. – 2012. – 12 martie. – pag. 10 

 

 

Pârlea-Conovali Veronica. Un mulțumesc din suflet vălenarilor, din în-

străinata Basarabie 

La Vălenii de Munte vin pentru a 

treia oară. Puține sunt locurile în care 

doresc să mai revin. Aici însă, sufletul 

mă cheamă aşa cum te cheamă la el satul 

natal, acolo unde ţi-ai petrecut copilăria. 

Vălenii de Munte, chiar de la prima vi-

zită, m-au captivat prin așezarea lor ge-

ografică: un loc tihnit, unde s-au născut 

şi au activat personalităţi notorii din Ro-

mânia. Mai mult decât orice însă m-au surprins oamenii de aici, prin bunăta-

tea, inteligența şi sinceritatea lor. Am rămas profund impresionată de primi-

rea deosebit de prietenoasă a văle-narului Liviu Gheorghe, de la pensiunea 

„Vera şi Livia", de copiii lui harnici, deştepţi, talentați. Serile, supravegheaţi 

de ochii ageri ai tatălui, ne cântau cântece din repertoriul surorilor Osoianu 

din Basarabia, al lui Ion Aldea Teodorovici. Ne-au recitat versuri de M. Emi-

nescu, G. Coşbuc, G. Vieru. 

Aici, prezenţa lui Dumnezeu am simţit-o oriunde. De obicei, cei cu bani 

în buzunar mai puţin pomenesc în vorbire, de Sfânta Scriptură şi de învățătu-

rile ei. Or, Liviu Gheorghe cunoaşte bine Sfânta Scriptură, o respectă şi cu ea 

îşi creşte copilașii. Doamne ajută, spune acest mare creștin. Şi aici vreau să 

zic că nu am mai întâlnit un suflet care să spună Domnului mulțumesc de 

atâtea ori pe zi. Anul acesta, a făcut câteva şezători cu studenții veniţi aici din 

Basarabia. Toţi mi-au mărturisit că şi-ar dori să aibă în preajmă oricând şi 

oriunde un astfel de om. 

În al doilea an, am cunoscut-o pe doamna Eugenia Bragorencu, văleană 

refugiată aici din Basarabia în 1940. Acum, are 97 de ani. Cu doamna am 
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făcut cunoştinţă prin intermediul fostei ei eleve Anca Simona Pârvulescu, 

fiica doctorului Aurel Pârvulescu. Şi aici şi-a pus umărul Liviu Gheorghe, 

știind despre dorul pe care această distinsă doamnă îl poartă în sufet pentru 

basarabeni şi Basarabia. Pe parcursul unui an de zile am tot discutat la telefon 

cu doamna Eugenia Bragorencu despre o nouă întâlnire, care avea să aibă loc 

în luna august a acestui an, iarăși la cursurile de vară la Universitatea Popu-

lară „Nicolae Iorga" din Vălenii de Munte. 

În această vară, am găsit Vălenii de Munte şi mai frumoşi decât acum doi 

ani. Străzile sunt mai curate, am remarcat noi răzoare de flori, casele sunt 

bine amenajate. Şi aerul era, parcă, mai proaspăt. într-o seară, la o şezătoare, 

recunoscând mai mulţi oameni din localitate, aveam să aflu că aceste multe 

schimbări remarcate de mine sunt meritele actualului primar, Mircea Nițu. 

"Vă daţi seama, îmi spuneau interlocutorii mei, a venit domnul Mircea 

Nițu cu un program compus din 28 de obiective şi le-a îndeplinit, practic, pe 

toate. A reparat instituţiile preșcolare, instituţiile de învăţământ, a coordonat 

finisarea lucrărilor de canalizare, a asigurat reabilitarea trotuarelor şi a zone-

lor verzi din centrul oraşului, a amenajat locuri de joacă pentru copii, la şcoli 

şi grădinițe; a înlocuit conductele de apă de pe mai multe străzi, îmbunătățind, 

astfel, alimentarea cu apă a caselor vălenarilor, a reparat şi reabilitat fosta 

policlinică". 

Locuitorii oraşului nu-şi dădeau rândul să-mi vorbească despre schimbă-

rile petrecute. Erau mulțumiți şi fericiţi. Simțeam acest lucru din ochii lor 

invadați de bucurie. În grabă mare, chiar a doua zi, am căutat să merg la pri-

mar. Eram curioasă să aud cum a reuşit să facă, într-un timp atât de scurt, 

atâtea lucruri frumoase. Ca să fiu sinceră, în adâncul sufletului, credeam că 

nu voi fi primită în audiență, mai ales că nu sunt de aici. Cunosc mai mulţi 

primari. De obicei, ei caută să afle, pe diverse căi, cine eşti, cu ce scop ai 

venit, cine ţi-a spus să vii. 

Când am intrat în birou, primarul discuta cu cineva, i-am dat bineţe şi i-

am spus franc cu ce scop am venit. M-a primit ca pe un om pe care îl cunoaşte 

de când lumea. S-a încins o discuţie sinceră şi interesantă. Am aflat de la 

domnul Mircea Nițu că, în primul rând, pentru a fi conducător de oraș, trebuie 

să cunoşti câte ceva din toate domeniile vieţii: economie, pedagogie, con-

strucţie, trebuie să ai o zi de muncă bine planificată Nici o clipă nu trebuie să 

treacă în zadar. Trebuie să fii harnic şi îngăduitor cu toată lumea, să le cunoşti 

problemele personale şi pe cele ale întregii comunităţi. Banii comunităţii tre-

buie cheltuiți cu multă chibzuinţă şi trebuie să te gândeşti ce fapte vor rămâne 

materializate în urma ta. 

Am dorit să aflu de la primarul Mircea Niţu ce sfaturi le-ar oferi primarilor 

tineri, care sunt la început de cale. Răspunsul lui m-a uimit: „Sunt tineri care, 

la 28 de ani, au capacitatea de a gândi şi munci bine, dar, oricum, e bine să ai 

un primar care să aibă şi doi consilieri mai în vârstă, cu o experienţă bogată 

în muncă. Nu pentru a-l dirija, dar pentru a nu-i permite să comită greșeli. 

Oamenii trebuie să miște lucrurile prin muncă. Trebuie să ştie a ceda şi, în 

primul rând, trebuie să gândească pozitiv. De asemenea, omul trebuie să ştie 
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să plece la timp, pentru a fi mulțumit de sine. Altfel, se poate transforma în 

dictator". 

Am înţeles că primarul Mircea Niţu iubeşte mult vălenarii. Mi-a mărturi-

sit: „Ceea ce am făcut nu este meritul meu, este meritul dumnealor. Au ştiut 

ce să ceară, iar eu am ştiut cum să le ofer. Doresc doar atât: să fie alături de 

mine şi de Consiliul Local. împreună, le vom face pe toate". 

Am plecat, făcând o poză la despărţire. Toată ziua m-am simţit, bine. Am 

vorbit şi despre cifre, dar despre ele puteți să aflați de pe adresa poştală a 

primăriei. Îmi rămâne să vă spun, dragi fraţi de la Vălenii de Munte, că aţi 

ales un primar bun, om de omenie, care ştie că fotoliile moi şi posturile înalte 

sunt vremelnice, nu e vremelnică însă omenia, amintirea şi urma lăsată după 

tine. Mai ştie primarul vălenar că de la omul simplu poţi afla cele mai bune 

sfaturi, cunoștințe, rămâne doar să apleci urechea şi să nu uiţi că, până la 

urmă, rămâne bătrânețea, alături de faptele făcute. Succese în toate şi fru-

moase realizări, Domnule primar. Domnul să vă aibă în paza lui şi să vă ajute! 

Post scriptum. 

Pe această cale, doresc ca, din partea delegației conduse de profesorul 

Anatol Petrencu din Republica Moldova, să le mulțumesc mai multor per-

soane care au făcut posibil sejurul nostru la Vălenii de Munte: domnul Mircea 

Cosma, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova; profesorul Constantin 

Manolache; profesorul Constantin Stere, directorul executiv al Direcţiei Ju-

deţene pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Prahova şi tuturor celor impli-

cați în organizare, pentru primire şi pentru dragostea de frate. 

PÂRLEA-CONOVALI, Veronica. Un mul-

țumesc din suflet vălenarilor, din înstrăinata Ba-

sarabie.//Vălenii de Munte. - 2010. – 16 august. 

– pag. 4-5 

 

 

Pârlea-Conovali Veronica. Un pedagog în viitoarea evenimentelor isto-

rice 

Omul se naşte pe pământ, dar nu ştie cât şi cum va trăi. Pe omul despre 

care vreau să scriu soarta 1-a implicat direct în problemele globale şi statale, 

i-a fost dat să treacă prin multe încercări. 

Priveam prin geamul microbuzului la câmpiile întinse ale României, pline 

de bogații, ici porumbul e 

aproape copt, dincolo o 

harbuzărie, nişte stoguri de 

fân bucură ochii trecătoru-

lui. Departe în zare - creș-

tetele înalte ale munţilor 

punctează aspectul final al 

peisajului, în microbuz co-

legii mei de lucru, profe-



[217] 

 

sori de istorie, doctori, cercetători științifici cântă. Melodiile variate din când 

în când mă readuc la realitate: „Vezi, rândunelele se duc", „La Nistru la măr-

gioară", „La moartea lui Ştefan Vodă" - cântece de dragoste, de cătănie, de 

dor, zvâcnet de popor. Eu, uneori, mă opream din cântat şi, brusc, mă întor-

ceam cu gândul înapoi. Călătorind din România spre Moldova, rechemam în 

minte Vălenii de Munte râmași în urmă, Universitatea "Nicolae Iorga", lecți-

ile audiate acolo, personalitățile pe care le-am cunoscut, informațiile noi, în-

crustate în memorie şi în suflet. Dar, mai ales, portiţa din strada Sfântul Lazăr, 

4, unde o bătrână de 96 de ani mă privea în ochi cu multă înţelepciune, repe-

tându-mi întruna: „Celor din Basarabia să le spui că îi iubesc mult, îi aştept 

să vină la Vălenii de Munte, în România. Sângele apă nu se face, indiferent 

de circumstanțele care ne-au îndepărtat" 

Distinsa doamnă e Eugenia Bragarencu, născută in comuna Parcova, ju-

deţul Bălţi, la 20 mai 1913, în familia lui Mefodii Lehcoduh şi a Alexandrei 

Orjohovschii. Numele ambilor părinţi ne spun multe, în primul rând, că 

doamna Eugenia nu este româncă get-beget. 

Mefodii Lehcoduh, originar din Jitomir, al doisprezecelea copil în familie, 

practic întreaga adolescentă şi-a petrecut-o la unul din fraţii Lehcoduh, pro-

fesor la o şcoală silvică din Chişinău. După absol-

virea acestei şcoli, tatăl Eugeniei este numit pădu-

rar, apoi brigadier în comuna Parcova, unde va cu-

noaşte-o pe viitoarea soție, iar peste un an se va 

naşte Eugenia. Când fetița va împlini doi ani, Me-

fodii va fi transferat ca lucrător silvic în comuna 

Petroşani, judeţul Bălţi. Anume aici fata va absolvi 

şcoala primară, între anii 1920 şi 1925. A mai în-

văţat un an la Liceul „Domnița Ileana" din Bălţi. 

Apoi, în 1926, prin concurs, e admisă la Şcoala nor-

mală „Minai Sturza" din Iaşi. „La Iaşi ne-a adus 

mama, pe mine, pe Ana Peşte-

reanu şi pe Iulia Coban. Am 

dormit o noapte la hotelul „Bristol" din 

Iaşi. La despărţire, pe 

toate trei, mama ne-a 

instruit să fim cuminţi, să 

ascultăm profesorii, să nu 

răspundem 

obraznic, într-un cuvânt, să ne purtăm decent. Mama era 

casnică. S-a ocupat de educația noastră, a celor 

patru fiice, şi toate patru am făcut studii, în pofida 

greutăților pe care le aveam. La şcoala normală am 

învăţat între anii 1926 şi 1933, exact şapte ani." Despre anii de studii, distinsa 

doamnă vorbeşte cu o dragoste deosebită. Aici, la şcoală, pe lângă obiectele 

de cultură generala, fiecare domnişoară era instruită cum să îngrijească de 

gospodărie, cum să aranjeze o masă, cum trebuie să arate şi să se poarte o 
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doamnă, cum trebuie educat copilul şi cum să întemeieze o familie care să se 

bucure de stimă şi respect în societate. După absolvire, în 1934, e numită 

profesoară de limba română în judeţul Bălţi, comuna Corpaci. Aici, îl va cu-

noaşte pe primul soţ, care făcea parte dintr-o familie de boieri vechi - Mihă-

iescu: „Aveau multe hectare de pământ, manufacturi, acareturi, trăsuri. Eu, în 

afară de diploma de studii, nu aveam nimic, dar mă iubea mult, eram purtată 

în trăsură, iar la şezători şi serate, pentru că dansam ca o balerină şi cântam 

frumos, întotdeauna luam premiul Regina Balului." 

Din familia Mihăiescu a făcut parte puţin timp. Când a mers pentru prima 

dată în ospeţie la mire, a încălțat o pereche de sandale produse la cea mai 

bună fabrică de încălțăminte din Timișoara, dar, cum numai a păşit în curte, 

i-a căzut un toc. După doi ani de căsnicie, divorțează şi îşi schimbă locul de 

trai. Va lucra profesoara la Frumușica Veche, judeţul Alba, lângă Bereozina, 

Căușeni. „Acolo, lucram în colectiv șase profesori şi profesoare. Director era 

Ignat Bragarencu, care în 1938 îmi va deveni soţ. În 1940 ruşii ocupă terito-

riul dintre Prut şi Nistru, numit de la 1812 Basarabia, într-o noapte, au venit 

ruşii, cine a ştiut din timp, a fugit, cine a rămas, chinuri mari a mai tras. Numai 

pentru faptul că a învăţat la Craiova, un văr de-al meu a fost dus în Siberia pe 

şapte ani, muncind într-o mină de aur. Socrii mei, împreuna cu primul soţ, 

pentru averea pe care o aveau, au fost arestaţi şi duşi în Siberia, iar la scurt 

timp au fost împuşcaţi. Toată averea a fost confiscată. Nici noi nu am putut 

fugi, doar hotarul a fost închis într-o noapte. Soţul era concentrat în armata 

română, legătura dintre cele două maluri era ruptă. La 8 iulie 1940, moare 

tata. Mefodii Lehcoduh. La 8 octombrie, în acelaşi an, peste familia noastră 

s-a abătut o altă nenorocire, a murit de scarlatină sora mezină, Zinaida, care 

avea doar 18 ani. Fugari, flămânzi, nespălați, ne adăposteam care şi unde pu-

team. Între timp, mi-am luat inima în dinți şi am început a face naveta la 

Chişinău, scriam cereri după cereri pentru a merge la soţ în România. După 

mai multe rugăminţi, mi s-a permis să trecem hotarul. La Frumușica Veche 

aveam de toate, curtea era plină de păsări, porci, oi. Am făcut bagajele dar în 

preajma Unghenilor, la vamă, nu m-au lăsat să iau nimic, doar ceea ce aveam 

pe mine. 

Aici, mă va lovi o nouă durere - comisia rusească mă va declara spioană 

a României. Toţi soldații din vamă erau cu ochii înguști, parcă erau mongoli. 

Îmi inspirau groază. „Sunteţi spioană română", mi-a declarat un ofițer. Aici, 

am înţeles că numele Lehcoduh-Mihăiescu-Bragarencu îmi va juca festa. Ac-

tele nu erau perfectate şi purtam numele primului soţ. Îmi venea să mă arunc 

în Prut, ştiam doar ce primejdie mă paște, lagărele erau pline de profesori care 

au învăţat în şcoli române. Ştiam ce s-a făcut cu şcolile, cu sălile de studii 

echipate cu material didactic românesc. În sfârșit, cu ajutorul unui colonel de 

armată şi al soţului, am trecut Prutul. Ministerul de învăţământ al României 

m-a numit imediat profesoară la Giagiul de Sus, lângă Teiuș, judeţul Alba. 

Era sfârşitul anului 1940, iar în 1941, prin ordin militar, sânt informată că 

trebuie să reiau lecțiile în şcoala de la Frumușica Veche din Basarabia. La 

Frumușica, mă voi afla în anii 1941-1943, în calitate de director. La sfârşitul 



[219] 

 

anului 1943, un alt ordin militar îmi va ordona întoarcerea în România. Am 

făcut bagajele, am împachetat mobilierul, am tăiat purceii şi carnea am pus-

o în putine. De altfel, numai acestea vor ajunge în România, mobila şi alte 

lucruri nu au ajuns. De la Frumușica Veche am venit cu o colega româncă, 

cu mama şi cu surorile mai mici, Natalia şi Valentina, asistente medicale. Ele 

vor lucra la Spitalul Brâncovenesc din Bucureşti, îmi aduc aminte cu groază 

de trenul plin de păduchi, păduchii mergeau pe om cum merg oile în turmă. 

în tren, multă lume era bolnavă de tifos. Haosul organizat de ruşi prin răpirea 

Basarabiei şi a Bucovinei era, de fapt, îndreptat spre distrugerea întregului 

stat românesc. Din geamul trenului, nu mai vedeai frumusețea de altădată. 

Câmpii nelucrate, porumbiști nerecoltate, pe care mişunau basarabenii ce fu-

geau de prigonire. Cum am ajuns în România, am fost numită profesoară la 

Podenii Vechi, Bălțeștii era centru de plasă. Anume aici, în 1950, mi s-a pro-

pus să urmez studiile la Facultatea de limba rusă la Institutul „Maxim Gorki" 

din Bucureşti, pe care îl voi absolvi în 1953. La institut, toate lecțiile erau 

ținute de profesori din Sankt-Petersburg şi Moscova, în acelaşi an, 1953, am 

fost repartizată la Vălenii de Munte ca profesoară de limba rusă. La cererea 

mea, aici a fost adus şi soţul, care a fost numit director de şcoală. Lumea ne-

a primit bine, ne-au dat teren de casă. Localnicii au venit care şi cu ce a putut, 

cineva mi-a dat o căruţă de lemne, un sac de porumb, o găină; încetul cu 

încetul, am devenit gospodari. La Vălenii de Munte, am fost inspector școlar, 

membru al Comitetului Executiv, răspundeam de învăţământ şi cultură, am 

fost deputat raional, la toate secțiile de votare. Eram mare şef, dar niciodată 

nu am fost membru de partid. 

Eugenia Bragarencu, la cei 96 de ani pe care îi are, mi le spune pe toate 

ca pe o poezie. Am întrebat-o de casa părintească din Petuşcani, Bălţi. Mi-a 

spus că a fost naţionalizată, iar stăpâni au devenit nişte ruşi. 

După 1989 a fost la poarta casei părintești, dar stăpânii nu au primit-o în 

curte. Casa a rămas aceeaşi, mari 

reconstrucții nu s-au făcut, copacii 

sădiţi de tatăl ei şi de ea mai sunt şi 

astăzi. Trebuiau să-i plătească 

nişte compensații, dar nu le-a mai 

plătit nimeni. Casa se află pe strada 

M. Kogălniceanu, care, în peri-

oada sovietică, se numea Kras-

noarmeiscaia. Doamna Eugenia 

Bragarenco îmi întinse o cutie 

plină de fotografii şi mi le comentă 

pe fiecare. „Soţul meu a lucrat profesor şi director în Aninoasa, comună ger-

mană în Basarabia, în vecinătate cu satele Manja, Honfucstal, Coșnița. Când 

au venit ruşii, nemţii au părăsit satele şi s-au întors în ţara. lor, dar au rămas 

în memoria sătenilor români din Basarabia ca nişte oameni cumsecade, 

cinstiţi şi deştepţi. Au fost petrecuţi cu lacrimi în ochi. Mulţi dintre ei au ajuns 

în lagărele din Siberia. O alta tragedie îi va urmări pe drum - vaporul pe care 
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se vor întoarce va fi bombardat şi scufundat. Pe vapor erau mulţi polonezi - 

un popor de o acuratețe rară. În genere, cred că oamenii simpli, indiferent de 

naționalitate, nu au nevoie de vărsări de sânge, sângele îl doresc cei mari, 

pentru a avea o şi mai mare putere." 

Priveam în ochii femeii şi îmi puneam, în gând, o mulțime de întrebări. În 

primul rând, cum a ajuns la o asemenea vârstă şi este plină de viaţă, cu mintea 

lucidă, toate le face de una singură şi nu are nevoie de ajutor? Îmi vorbi: „Ca 

să ajungi la această vârstă, trebuie să faci totul cu măsură - nici alcool, nici 

țigări să nu folosești, să mănânci cu socoteală. Eu nu pot suporta minciuna, 

cinstea a stat întotdeauna în capul mesei. Se vede că am meritat ceea ce am, 

am un milion şapte sute de lei pensie, echivalent cu 5100 de lei moldoveneşti, 

toate medicamentele, spitalul, telefo-

nul, lumina sânt pe gratis. Poate pen-

sia mi-ar fi fost mai mare dacă se in-

cludea în vechimea în muncă şi anii 

lucrați în Basarabia, dar acolo totul s-

a pierdut sau nu au dorit să-mi dea 

actele". 

În toată această conversație, nu a 

oftat nici o dată, nu am văzut o la-

crimă, am înţeles că la Vălenii de 

Minte a fost fericită, că lumea a res-

pectat-o, are mulţi absolvenți care-i deschid uşa. „Spune-mi, mă întrebă 

doamna, aseară, la bal, eram îmbrăcată adecvat unei profesoare demne de 

dascălii săi?„ „Da", am zis. Atunci îi răsări pe buze zâmbetul de profesor 

înţelept şi plin de bunătate părintească. Aseară, purta costum negru, din ja-

chetă şi fustă, combinat cu o bluziță albă, iar în mâini ţinea un buchet mare 

de flori. 

La Şcoala normală „Minai Sturza" ne învățau cum să ne pieptănară, cum 

să ne îmbrăcăm, cum se coase o haină, cum trebuie să se poarte un profesor 

ca să se deosebească de elevii săi. Aceasta era şcoală, şcoală între şcoli. Apoi 

începu să-mi decline cuvinte unul după altul, semn că ţine minte totul, chiar 

dacă din 1973, adică de 36 de ani, e pensionară. 

Scriu şi îmi stăruie în minte curtea îngrijită, cu pomi roditori, cu vie de 

câteva soiuri de struguri, cu flori multe, de toate culorile. Trebuie să meriți să 

le ai pe toate, trebuie să fii marcată de Domnul pentru aşa ceva. Trebuie, mai 

întâi de toate, să fii om în toată firea, să te simţi bine şi să nu-ţi fie ruşine de 

tine. Omul se naşte pe pământ, dar nu ştie care îi vor fi drumurile vieţii. 

Nota redacției: Suita de imagini ne-a fost prezentată împreună cu acest 

neobișnuit material de către autor, preluate de la protagonistă. 

PÂRLEA-CONOVALI, Veronica. Un peda-

gog în viitoarea evenimentelor istorice //Făclia. 

– 2009. – 12 septembrie. – pag. 8-9 

 

 



[221] 

 

Pârlea-Conovali Veronica. Uniţi în cuget şi-n simțiri 

În 2018, mai mult ca oricând, am tot fost întrebată: 

Cine suntem? De la cine ne tragem obârșia? Cine a po-

pulat aceste pământuri? Ce mai este şi acest Centenar? 

etc. Sigur, în câteva rânduri nu poţi răspunde la atâtea 

întrebări. Cine nu ştie că românii, prin strămoşii lor 

geto-daci, au trăit în teritoriul dintre râurile Tisa, Nistru, 

Dunăre şi Marea Neagră? Timp de secole au fost atacaţi 

de Regatul Ungariei, de Imperiul Habsburgic, de Ma-

rele Cnezat Letono-Polonez, de Rusia Ţaristă. Cel mai 

mare duşman era Imperiul Otoman. Insă vorba ceea: 

Repetio est mater studiorum. 

Prin lupte grele şi îndelungate voievozii Ţării Româneşti, Moldovei şi 

Transilvaniei, Mircea cel Bătrân, Vlad Ţepeş, Iancu de Hunedoara, Ştefan cel 

Mare, Petru Rareş, au reuşit să impună altor puteri respectul faţă de domniile 

lor. Cu timpul, din anumite motive - politice şi militare, Transilvania a trebuit 

să accepte suzeranitatea Coroanei Ungare, iar Ţara Românească şi Moldova 

- pe cea otomană, acesta era preţul autonomiei guvernării. Pentru a-şi asigura 

şi apăra independenţa, voievozii români au intrat de-a lungul anilor în diferite 

alianţe cu puteri ale vremii: cu regii Ungariei şi ai Poloniei, cu Veneţia sau 

cu statul Papal etc. Dar nu totdeauna le-a reuşit să păstreze integritatea teri-

torială. Transilvania, în repetate rânduri, începând cu secolul al XIII-lea, va 

fi supusă pe rând de către Ungaria, Imperiul Habsburgic şi Imperiul Otoman. 

Din anul 1774 până în 1918, o parte din Principatul Moldovei, supranumit 

Bucovina, va ti anexat la Imperiul Habsburgic, între anii 1940-41, 1945-1991, 

la URSS, din anii 1991 până în prezent, la Ucraina.  

*      *       * 

Războiul ruso-turc din 1806-1812 se va încheia cu cedarea, ca contribuție 

de război, de către Poarta Otomană, Imperiului Rus a sudului Basarabiei, care 

se va extinde până la Hotin. Nefiind colonie a Imperiului Otoman, acesta nu 

avea dreptul de a da, iar Rusia Ţaristă de a lua. Se încălcau, fără mustrări de 

conştiinţă, jurămintele de vasalitate. 

Dar, oricum, dacă privim harta Europei către anul 1812, în acest teritoriu 

existau: Imperiul Francez, Imperiul Habsburgilor, Imperiul Rus şi Imperiul 

Otoman. Toate popoarele Europei - nemţi, cehi, slovaci, polonezi, italieni, 

bulgari, sârbi, croaţi etc. - erau ocupate şi 

transformate în state-colonii. Noi, româ-

nii dintre Dunăre şi Munţii Carpaţi, Prut 

şi Carpaţi ne păstram prin suzeranitate 

independenţa. 

Mai trebuie să ştim, prin comparaţie, 

că ţări europene, ca Germania şi Italia, s-

au unificat teritorial şi naţional în anul 

1871, de atunci au trecut 147 de ani. 
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Românii din Transilvania, Moldova şi Ţara Românească s-au unit într-un 

singur stat în timpul domniei lui Mihai Viteazul (1593-1601). A urmat Mica 

Unire din 1859, din timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, din timpul do-

bândirii independenţei, în urma războiului din 1877-1878. 

Mai trebuie să ţinem minte, că înaintaşii noştri niciodată nu au încetat 

lupta pentru eliberare naţională, întotdeauna în spaţiul românesc au existat 

organizaţii secrete, care au pregătit terenul pentru evenimente serioase. 

Amintesc doar revoluţia de la 1848-49. Cu cât jugul era mai aspru, cu atât 

verticalitatea era mai înaltă. În diferite perioade de timp, din rândurile româ-

nilor s-au ivit adevăraţi patrioţi, care nu s-au temut de moarte şi pentru cauza 

naţională au promovat cultura, obiceiurile, istoria şi limba română. Idealurile 

naţionale ale românilor s-au încununat cu succes în anul 1918. În timpul şi la 

sfârşitul Primului Război Mondial, la 27 martie 1918, Sfatul Ţării, Parlamen-

tul Republicii Democratice Moldoveneşti, va vota Unirea Basarabiei cu Ro-

mânia, la 28 noiembrie 1918 , Bucovina va merge pe aceeaşi cale, iar, la final, 

a avut loc unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei şi a Maramureșului cu 

Ţara-mamă, România, la 1 decembrie 1918. 

Aceste hotărâri au fost susţinute de reprezentanții statelor lumii la Confe-

rinţa de Pace de la Paris, care şi-a desfăşurat lucrările între anii 1919-1920. 

Unica putere, care n-a dorit să recunoască unirea Basarabiei cu România 

a fost URSS (Uniunea Sovietică). 

Mă întreabă elevii, dacă se va realiza Unirea vreodată. Mă întreabă, deoa-

rece ei văd că azi, când sărbătorim Unirea, suntem mai dezbinaţi ca niciodată. 

E durerea mea şi a multora în anul centenarului Marii Uniri. Nu avem 

conducătorii de altă dată, iar poporul, fără un Burebista, Decebal, Mihai Vi-

teazul, Alexandru Ioan Cuza, nu este altceva decât o turmă pe care fiecare o 

dirijează cum vrea. 

Biografia ei bogata, arborele genealogic al familiei 

Veronicăi Pârlea-Conovali, e de o frumuseţe, poate, pe 

alocuri de un dramatism tulburător, motive asemănă-

toare întâlnim in cartea ei recent apărută – „Alexandra", 

cu povestiri ce vorbesc prin înseți titlurile - Botezul, 

Chiriaşii, Întâlnirea, Povestea celor doi câini, Răsplata, 

Siberia, Soarta, Spovedania, Testarea prieteniei, Ultima 

rugăminte. Cu prilejul excepționalului eveniment (re-

cent) din viaţa ei, aniversarea a 50-a, redacția „Făclia” 

o felicită şi îi doreşte o pană la fel de inspirată, un ata-

șament la fel de vibrant pentru ea din partea elevilor ei, 

precum și multă-multă sănătate. ("F") 

PÂRLEA-CONOVALI, Veronica. Uniţi în 

cuget//Făclia. – 2018. – 7 decembrie - pag. 1, 8 
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Pârlea-Conovali Veronica. Universitatea Populară „Nicolae Iorga" o 

instituţie de cultură seculară 

Din 2005, sunt cursantă la Universitatea Populară „Nicolae larga" din Vă-

lenii de Munte, judeţul Prahova, România. În fiecare an, revenind în Repu-

blica Moldova, mă străduiesc să împărtășesc conaționalilor experiența pe care 

o trăiesc acolo, să-i informez despre evenimentele desfășurate timp de o săp-

tămână în acest templu al culturii, unde se adună atâta lume bună. În luna 

trecută a anului curent, am urmat cursurile Universităţii Populare „Nicolae 

Iorga" ca membră a delegației Uniunii Scriitorilor de limbă Română din Re-

publica Moldova. 

DESCHIDEREA OFICIALĂ A CURSURILOR DE VARĂ 

Duminică, 11 august, îmbrăcaţi în costume populare româneşti, ne-am 

prezentat la Universitate pentru a participa la festivitatea oficială de deschi-

dere a cursurilor de vară, ediţia a LXVI-a. S-au depus flori la monumentul 

savantului Nicolae Iorga şi au rostit alocațiuni de salut mai multe personali-

tăţi: Florin Constantin, primar al oraşului Vălenii de Munte, Ioana Mădălina 

Lupea, prefect al judeţului Prahova, Bogdan Andrei Toader, preşedinte al 

Consiliului Judeţean Prahova, 

academicianul Ioan-Aurel Pop, 

preşedinte al Academiei Române, 

şi academicianul Eugen Simion, 

ex-preşedinte al Academiei Ro-

mâne. 

La lucrările conferinței s-au 

pus în discuţie probleme de im-

portanță majoră: „Premisele uni-

tății naţionale româneşti", „Limba română, fundamentul identităţii naţionale" 

etc. 

Un discurs extrem de actual cu tema „Republica Moldova, riscuri la 

adresa securității" a susţinut în faţa publicului Excelența Sa, Mihai Gribincea, 

Ambasador Extraordinar şi Plenipotențiar al Republicii Moldova în România. 

Pe întreaga perioadă, cursurile au fost moderate de profesorul Constantin 

Stere, şeful Direcţiei Judeţene pentru Cultură Prahova. 

Între 11 şi 16 august, comunicări de înaltă încărcătură spirituală şi istorică 

au prezentat profesori universitari, doctori în ştiinţe de pe ambele maluri ale 

Prutului: Ion Giurcă, Petre Turtea, Sergiu Iosipescu, Georgeta Filitti, Cătălin 

Turliuc, Varvara Buzilă, soții Gheorghe şi Elena Negru, Ioan Scurtu, Alexan-

dru Bădulescu, academicianul Răzvan Theodorescu, generalii Constantin De-

geratu şi Mircea Chelaru. 

A TREIA EXPOZIŢIE A LUI ANDREI VIZIRU 

În ziua de luni, 12 august, programul activităților a început la ora 9.00 

dimineaţa. La Universitate s-au ţinut discursuri ample cu tematică istorică. 

Omogenitatea activităților a fost „diluată" prin deschiderea expoziţiei perso-

nale a jurnalistului şi artistului-fotograf Andrei Viziru de la Chişinău, cu ge-

nericul „Poemele Creatorului Suprem". La expoziția dedicată regretatului 



[224] 

 

poet Grigore Vieru au fost vernisate circa 40 de lucrări intitulate poetic: „Pana 

măiastră", „Saltul în toamna bucovineană", „Vestigiile neamului", „Dacă pi-

etrele ar vorbi..." etc. 

La Vălenii de Munte, artistul-fotograf Andrei Viziru a organizat anul 

acesta deja a treia expoziție. în sutele de fotografii din arhiva personală sunt 

imortalizate splendide peisaje din natură, monumente de istorie şi arhitectură, 

sate şi oameni. 

Jurnalistul Andrei Viziru are în palmares un număr mare de expoziţii or-

ganizate atât acasă, în Republica Moldova, cât şi peste hotare: în România, 

Italia, Franța etc. Lucrările sale sunt apreciate de critici de artă, experți, cu-

noscători de frumos şi de valoare în articole de presă, emisiuni radiofonice şi 

televizate, i s-au acordat distincții şi diplome. Şi de astă dată, creația lui s-a 

bucurat de o largă primire din partea vizitatorilor expoziţiei, care l-au felicitat 

cu aplauze furtunoase. 

VIZITA LA DRAJNA DE JOS 

În aceeaşi zi, 12 august, cursanţii au vizitat localitatea Drajna de Jos şi 

locașul sfânt ce poartă hramul Sfântului Alexandru. Această biserică este un 

adevărat simbol al credinței şi identităţii neamului, parohul ei fiind, încă din 

1964, protoiereul Vasile Ilie. 

Un sobor de preoți a oficiat o slujbă de bun venit pentru cursanţi. Preas-

fințitul Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, în prezenţa cursanților şi a 

protopopului din Vălenii de Munte, părintele Mihail Peneş, a ţinut o predică 

despre importanţa limbii, a obiceiurilor şi credinței. 

Apoi cursanţii, ca oaspeţi dragi, au fost invitați la masa de sărbătoare, ur-

mată de un moment de virtuozitate artistică desfăşurat de Ansamblul folcloric 

„Poienița" din comuna Drajna, condus de Marin Văcăprelu, directorul Cămi-

nului cultural din localitate şi un bun prieten al basarabenilor. 

La eveniment au răsunat şi două cântece dedicate ostașilor români din 

toate timpurile — „Veşnică slavă vouă, eroi" şi „Eroii" (versuri: subsemnata; 

muzică: Olga Trudov-Mațarin). Interpreta a fost răsplătită de public cu ropote 

de aplauze. Am fost surprinsă de sincerele felicitări din partea înaltelor feţe 

bisericești. 

DEZVELIREA BUSTULUI LUI IULIU MANIU 

În ziua de marți, 13 august, la cursuri au fost discutate temele: „România 

la Conferinţa de Pace de la Paris din 1919", „Mari personalităţi româneşti 

prezente la Conferinţa Păcii" etc. 

Seara am participat la un spectacol folcloric susţinut de copiii din Ansam-

blul „Telejeanul" (coregraf: Dănuț Secuiu, manager: Florina Ene). 

Miercuri, 14 august, am vizitat Castelul Peleș din Sinaia şi Parcul memo-

rial „Constantin Stere" de la Bucov. 

La Bucov, într-o atmosferă solemnă, pe Aleea Făuritorilor Unirii, a fost 

dezvelit bustul lui Iuliu Maniu, mare om politic român şi unul dintre organi-

zatorii Marii Adunări de la Alba Iulia, din 1 decembrie 1918. Monumentul 

face parte din seria celor 18 busturi ce se preconizează a fi inaugurate până la 

15 octombrie 2022, când se vor încheia festivitățile dedicate Centenarului 
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Unirii. La eveniment au fost prezenţi reprezentanți ai autorităţilor publice 

centrale, judeţene şi locale, dar şi cursanţii de la Universitate. 

HRAMUL ORAŞULUI VĂLENII DE MUNTE 

Joi, 15 august, a fost Hramul oraşului Vălenii de Munte. Manifestările au 

început la ora 10.00 cu o paradă a portului popular, iar la amiază a avut loc 

deschiderea Târgului de Stămăria Mare. Coloane de copii, elevi, profesori, 

orășeni şi localnici din împrejurimi, în straie naţionale, au pornit de la Gara 

auto, pe strada centrală, spre Centrul cultural „Nicolae Iorga". 

Basarabenii, desigur, s-au alăturat coloanelor. În acordurile solemne ale 

muzicii, au mărșăluit şi s-au prins în hore de-a lungul drumului. Feţele oame-

nilor radiau de bucurie şi de mândrie, iar în suflete domnea un sentiment de 

sărbătoare. În faţa Centrului cultural s-au încins iarăși hore, iar apoi s-a des-

făşurat un spectacol folcloric susţinut de ansambluri din diferite localități ale 

judeţului. Oaspete de onoare a fost Colectivul-model de dansuri populare „La 

Izvor" din oraşul Cimişlia. 

Seara, a avut loc lansarea cărţii „Alexandra", scrisă de subsemnata. Editat 

în anul Centenarului Marii Uniri, acest volum reprezintă o colecție de nuvele 

şi povestiri în care viaţa cotidiană a omului se împletește cu istoria naţională. 

Prefața ediției, intitulată „Filonul istoric al cărţii", este semnată de Ion Anton, 

membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova şi al Uniunii Scriitorilor din Ro-

mânia. Domnia sa afirmă că povestirile şi nuvelele incluse în carte prezintă 

un adevărat caleidoscop al destinului basarabenilor. Citind-o, înțelegi mai 

bine ce a însemnat ruperea Basarabiei, în anul 1812, de la trupul Moldovei 

lui Ştefan cel Mare şi Sfânt şi prin câte grele şi sângeroase încercări i-a fost 

dat să treacă acestei palme de pământ dintre Prut şi Nistru. 

Discursul meu l-am încheiat cu mulțumiri adresate lui Ion Ciumeică, re-

dactor la publicația „Gazeta de Sud", lui Andrei Viziru, jurnalist la Radio 

Moldova, şi distinsei poete de la Giurgiu, Dunia Pălăngeanu, pentru frumoasa 

colaborare pe parcursul anilor în scopul mediatizării evenimentelor desfășu-

rate la Vălenii de Munte. 

O SĂPTĂMÂNĂ DE MARE ÎNCĂRCĂTURĂ INTELECTUALĂ 

În ziua de vineri, 16 august, în cadrul prelegerilor universitare, s-au abor-

dat următoarele subiecte: „Sechelele războiului", „Rolul armatei române ca 

factor stabilizator în sud-estul Europei, în anul 1919", „Tratatul minorități-

lor". A urmat un recital de muzică şi poezie susţinut .de corul bărbătesc „Vo-

ievozii munţilor" din judeţul Covasna, condus de preotul Vasile Antonie Tă-

maș. 

În acest an, la ediţia a LXVI-a a cursurilor de vară, grație poetei şi publi-

cistei Dunia Pălăngeanu, pe toată perioada, în atenţia vizitatorilor s-a aflat o 

expoziție de carte la care, pe lângă revista „Valahia" şi volumele poetei de la 

Giurgiu, au fost expuse şi cărţile subsemnatei, ale compozitoarei Olga Tru-

dov-Mațarin, ale scriitoarei Dina Ciocanu, ale poetului - martir Vasile Mili-

tam, îngrijite cu dăruire de președinta Societăţii Culturale „Vasile Militam" - 

Maria Salam, precum şi lucrări ale altor poeţi şi scriitori consacrați din Ro-

mânia Mare. 
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A fost o săptămână frumoasă, plină de evenimente de mare intensitate 

intelectuală, care a adunat promotori ai spiritului românesc din toate colțurile 

ţării. Din Republica Moldova au participat reprezentanți de la Chişinău, 

Cimişlia, Căușeni, Sângerei, Soroca etc. 

În numele tuturor compatrioților mei din stânga Prutului, ţin să îi mulțu-

mesc din suflet vicepreședintei Consiliului Judeţean Prahova, distinsei 

doamne Ludmila Sfârloagă, pentru dragostea şi grija pe care ne-o poartă 

nouă, basarabenilor! 

Le suntem recunoscători, de asemenea, tuturor organizatorilor cursurilor 

de vară ale Universităţii Populare „Nicolae Iorga" de la Vălenii de Munte 

pentru răbdare, abnegație şi colaborare fructuoasă! 

PÂRLEA-CONOVALI, Veronica. Universi-

tatea Populară „Nicolae Iorga" o instituţie de 

cultură seculară// Gazeta de Sud. – 2019. -  nr. 

34(1180). - 27 septembrie. – pag. 4 

 

 

Pârlea-Conovali Veronica. Vălenii de Munte - casa românilor de pretu-

tindeni 

Universitatea Populara „N. Iorga" - la 105 ani 

Acum 105 de ani, la 2 iulie 1908, savantul Nicolae Iorga des-

chidea la Vălenii de Munte o şcoală de vară destinată educării 

adulților şi formării formatorilor pentru spațiul etnic românesc. 

La început, instituția s-a numit Cursurile de vară, apoi, după răz-

boi, Universitatea Populară „Nicolae Iorga". Titanul gândirii ro-

mâneşti considera că numai prin cultură se poate realiza obiec-

tivul primordial - unitatea naţională. De-a lungul timpului, la aceste cursuri 

s-au discutat diverse teme ce vizau evoluția societăţii româneşti. De la această 

tribună erau sonorizate problemele cu care se confruntă societatea, se căutau 

răspunsuri, se exprima regretul pentru eșecurile României şi erau lăudate iz-

bânzile. 

CONTEXT ISTORIC 

În anii 1912-1913 în Europa de sud-est s-au declanșat două războaie bal-

canice. Primul a izbucnit la 26 septembrie 1912 între Bulgaria, Serbia, Grecia 

şi Muntenegru, pe de o parte, şi Imperiul Otoman, pe de alta; al doilea a în-

ceput la 30 iunie 1913, când Bulgaria, cu susţinerea Austro-Ungariei, a atacat, 

prin surprindere, foştii aliați - Serbia şi Grecia. România şi-a declarat neutra-

litatea în 1912. Dar, în cel de-al Doilea Război Balcanic, marile state vest-

europene, care nu voiau să admită crearea unei Bulgarii mari, au cerut Mun-

tenegrului şi României să intre în război împotriva agresorului. Armata Ro-

mână a trecut la sud de Dunăre şi, fără să întâmpine o rezistență serioasă, a 

ajuns la câţiva kilometri de capitala Bulgariei - Sofia. 

România, în anul 1913, era o ţară tânără, cu numai 36 de ani de indepen-

denţă, dar reuşeşte să se impună în arealul atât de tumultos al Balcanilor, să 

aducă pacea, iar la Bucureşti să întrunească delegațiile tuturor statelor aflate 
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în conflictul balcanic. În această perioadă de problemele interne şi externe ale 

României se ocupau Take Ionescu, Titu Maiorescu şi Ion I.C. Brătianu. Pen-

tru prima dată în istoria acestor state, se încheie un tratat de pace fără partici-

parea marilor puteri, iar rolul de mediator este al României, prin ministrul său 

de interne, ploieșteanul Take Ionescu. 

Savantul Nicolae Iorga avea o poziție politică ce nu corespundea cu cea a 

guvernului, de aceea s-a înrolat la 5 iulie 1913 în armată şi a trecut Dunărea 

în Bulgaria. Va transmite de pe front numeroase însemnări publicate în re-

vista „Neamul Românesc". 

ROMÂNII ÎNCEP A SPUNE: „BASARABIA ESTE PĂMÂNT RO-

MÂNESC" 

Tema cursurilor din această vară (a 54-a ediție) a fost Războaiele Balca-

nice. Timp de o săptămână, isto-

rici, profesori, academicieni, scrii-

tori, poeţi şi cursanţi - români de 

pretutindeni au dezbătut teme ce 

ţin de istoria neamului, de valori, 

iar frumosul orășel de munte din 

judeţul Prahova a continuat tradi-

ția de a deveni, la mijloc de august, 

un reper cultural de nivel naţional 

şi european. 

Au adresat felicitări cursanților 

primarul Vălenilor de Munte, Flo-

rin Constantin, academicianul Dan 

Berindei, vicepreședintele Academiei Române, Preşedintele Consiliului Ju-

deţean Prahova - Mircea Cozma, care a declarat că, din punctul său de vedere, 

„Cursurile de vară ale Universităţii Populare „Nicolae Iorga" fac parte din 

ciclul acţiunilor demarate sub genericul „Să ne luăm ţara înapoi!". „Împreună, 

de aici, de la Vălenii de Munte, să ne luăm ţara înapoi. Să arătăm că existăm, 

că ţara ne aparţine nouă şi urmaşilor noştri, aşa cum au dorit marii voievozi. 

România este patria tuturor 

românilor de-o parte şi de alta 

a Dunării până la Nistru şi 

până la Tisa. Basarabia este 

pământ românesc, Bucovina 

este pământ românesc. De 

aici, de la Vălenii de Munte, 

să ripostăm împotriva celor 

care vor să ne falsifice isto-

ria", a încheiat pe un ton ca-

tegoric dl Mircea Cozma. 

Aplauze furtunoase. Priviri îndreptate ţintă spre orator. Am simţit susţine-

rea sălii cu toată făptura, ochi plini de solidaritate, de mândrie că avem printre 

noi un bărbat care ani în şir afirmă sus şi tare adevărul istoric. 
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Când aplauzele au încetat, un grup de studenţi din Basarabia s-a ridicat în 

scenă şi i-a dăruit un tricou alb cu inscripția „Basarabia e România". 

Preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, Mircea Cozma, a accentuat în 

discursul său importanţa studierii istoriei, a vorbit despre anul 1913, rolul 

României în Pacea de la Bucureşti şi valoarea moştenirii spirituale lăsate de 

N. Iorga. A înmânat unor oaspeţi câte o medalie jubiliară, care nu a mai fost 

bătută din anul 1913. Dintre basarabeni au fost decorați: Parascovia . Stavilă 

(Strășeni), Ala Durbală (Râbnița), Valentina Ctitor (Doroțaia), dl Ion Ciume-

ică, redactorul-şef al „Gazetei de Sud" (Cimişlia), academicienii Mihai Cim-

poi şi Valeriu Matei. 

DOI MINIŞTRI ROMÂNI CRITICĂ SISTEMUL LOR DE EDU-

CAŢIE. ŞCOALA NU E LEGATĂ CU VIAŢA 

Luni, pe data de 19 august, au fost abordate subiecte din sfera educației: 

„Educația în contextul cultural", „Nevoia unui ideal cultural nou", „Starea 

actuală a educației" etc. Comunicări ample au fost prezentate de către doi 

foşti miniștri ai Educaţiei, prof. univ., dr. Andrei Marga şi Ecaterina Andro-

nescu. Cred că dacă ar fi luate în calcul propunerile şi opiniile acestor doi 

oameni de vază ai învăţământului românesc, soarta școlii ar fi alta. Ei au su-

bliniat că şcoala trebuie îndreptată spre un ideal naţional, dar nu spre unul al 

competențelor, pentru că astfel se formează doar competente, dar nu speci-

alişti cu orizont larg. 

Unde suntem? Ce facem ca să fim mulțumiți de sistemul de educaţie? O 

şcoală creativă este să-1 lăsăm pe elev să se dezvolte cum e dat de Dumnezeu. 

Şcoala noastră păcătuiește prea mult. Dascăli buni pot fi prieteni cu elevii, 

pot să le cunoască problemele. Într-o clasă sunt copii cu potențial diferit. Noi 

uneori greșim adresându-ne elevilor cu un curs de lecţii de parcă ar fi toţi 

egali. Dar ei au aptitudini diferite, de ce i-am face pe toţi să ia „10" pe linie 

la matematică, dacă doar unul va deveni matematician? Pedepsindu-i în aşa 

fel, noi le insuflam frică de şcoală. Multe ţări au părăsit competenţele. Avem 

nevoie de o şcoală inovativă, o şcoală care să pregătească pentru carieră şi 

pentru viaţă. Motivarea cadrelor didactice, recunoașterea rolului social prin 

salariu, respectarea demnității şi autonomiei profesionale, integrarea de ur-

genta a cadrelor didactice în programe de formare continuă, prin proiecte fi-

nanțate din fonduri structurale. Șanse egale de acces la educaţie. Asigurarea 

condițiilor pentru eliminarea abandonului școlar, cuprinderea grupei pregăti-

toare în învățământul obligatoriu, încadrarea a peste 80% dintre copii cu vâr-

ste între 3 şi 5 ani în educația timpurie, cel puţin 85 % dintre tineri între 18-

22 de ani să fie absolvenți de studii liceale. Formarea profesională în meserii 

cerute pe piața muncii. Acestea sunt ideile-cheie pe care le-am desprins din 

discursurile celor doi foşti miniștri ai Educaţiei. 

În următoarele zile au susţinut prelegeri profesorii universitari, doctorii 

Ion Bulei, Petre Ţurlea pe temele „Lumea balcanică la începutul sec. XX. 

Războaiele balcanice", „N. Iorga şi războaiele balcanice". 

La această ediție, pe lângă românii din Basarabia şi Bucovina, au fost pre-

zenţi şi cei din Bulgaria, Serbia, Spania etc. 
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Au fost organizate mai multe expoziţii de pictură şi fotografie. Jurnalistul 

Andrei Viziru a venit cu o frumoasă expoziție în care au fost reflectate mai 

multe lăcașe de cult din Basarabia. 

Am discutat despre importanţa fotografiei ca suport didactic pentru pro-

fesori şi elevi atât la lecțiile de istorie, cât şi alte discipline.    

Serate cu lansări de carte s-au desfăşurat pe parcursul întregii săptămâni. 

La Muzeul Memorial „Nicolae Iorga", în seara zilei de 18 august, actorul Ni-

colae Jelescu a avut un recital de poezie din creația lui Valeriu Matei. S-au 

recitat versuri de Mihai Eminescu, Grigore Vierii, Nicolae Dabija. A fost pre-

zentat volumul „Mihai Eminescu - dicționar enciclopedic". 

Un discurs consistent şi coerent a rostit în faţa publicului şi academicianul 

Mihai Cimpoi. 

LA VĂLENII DE MUNTE, FIECARE ÎŞI GĂSEŞTE PRIETENI DE 

SUFLET 

Deosebit de importantă pentru noi, basarabenii, este prietenia cu poeta 

Dunia Pălăngeanu de la Giurgiu, care mai este şi redactor-şef al Revistei pen-

tru copii „Donaris", face parte din colegiul de redacţie al Revistei de istorie, 

literatură şi educaţie artistică „Valahia". În fiecare an, dumneaei împarte co-

lete de cărţi atât cursanților din Basarabia, Bucovina, cât şi celor veniţi din 

alte regiuni. 

Un drum ne mai cheamă şi la Eugenia Bragarencu, basarabeancă refugiată 

în 1940 peste Prut, care la 20 mai curent a marcat un centenar de viaţă. Grație 

presei republicane, în special săptămânalului „Făclia", după publicare a tele-

fonat multă lume de la Frumușica Veche, de la Bălţi, din satul ei de baștină 

Parcova, Edineț. 

Cu concursul directorului Asociației Culturale „Parcova-Nova", Ion 

Bâlba, şi al primarului Marcel Snegur, în anul curent la Vălenii de Munte 

ansamblul folcloric „Ciobănaș de la miori" a prezentat mai multe concerte. 

Unul dintre acestea şi în curtea casei bătrânei profesoare, care, la cei 100 de 

ani, a spus: „Mă simt atât de fericită, şi-mi cântaţi atât de frumos melodiile 

tinereții mele şi a părinţilor mei". Lumea care trecea pe drum se oprea din 

mers, aruncând priviri peste gard. Toţi o cunosc pe distinsa doamnă care a 

rotunjit un secol de viaţă. „Bravo, mi-a spus o vecină la ureche, iată aceasta-

i adevărata valoare a vieţii". Nu m-am putut stăpâni şi am început a plânge. 

Curgeau lacrimi şi din ochii dlui Bâlba. Primarul M. Snegur îşi stăpânea cu 

greu emoțiile. Au invitat-o la Parcova acum, în septembrie. 

Îmbrăcaţi în haine naţionale, cu instrumentele arzânde de dorul cântecu-

lui, membrii ansamblului au ieşit din curte, păstrând pentru mulţi ani în amin-

tire această vizită la Vălenii de Munte. 

CEA MAI LONGEVIVĂ INSTITUŢIE CULTURALĂ DIN ROMÂ-

NIA 

A fost o ediție aparte. Mulţi şi-au etalat talentul în serile petrecute la Pen-

siunea „Vera şi Livia". Dl Constantin Stere, directorul Direcţiei Judeţene de 

Cultură Prahova, a spus: „Universitatea Populară „Nicolae Iorga", înființată 

acum 105 ani, de cel al cărui nume îl poată, este cea mai longevivă instituţie 
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de cultură din România. Noi suntem cei care îi dăm trăire. Aveţi tot dreptul 

să vă manifestați". 

Dna Parascovia Stavilă de la Strășeni a interpretat câteva cântece. Făcând 

parte din echipa corului „Burebista", are o voce puternică şi bine lucrată, care, 

îmbinată cu un superb costum naţional, i-a adus o mare de aplauze. 

Dna Ala Durbală, profesoară la Râbnița, a recitat câteva poezii din propria 

creație. Deosebit s-au prezentat câţiva combatanți de pe Nistru, în frunte cu 

preşedintele Asociației Veteranilor, dl Anatol Croitoru. Am vizitat şi şcoala 

din localitatea Drajna. Copiii de acolo ne-au cântat, am vorbit despre Basara-

bia, Bucovina, despre soarta celor înstrăinați. 

Vineri, în ziua plecării, dl Constantin Stere ne-a mulțumit pentru prezenţă. 

Prof. dr. Constantin Manolache ne-a înmânat pachete de cărţi. Ştiam că vor 

veni pe 28 august la noi, în satul Selemet, Cimişlia, împreună cu dl Mircea 

Cozma, la dezvelirea bustului marelui Burebista, unificatorul Daciei. 

* * * 

Eu, prin acest articol, marchez o modestă contribuție la cunoaşterea eve-

nimentelor ce s-au produs la Vălenii de Munte în vara anului 2013. Scriu sub 

semnul adevărului, al istoriei noastre, ca să putem separa realitatea de min-

ciună, binele de rău, frumosul de urât, albul de. negru. Scriu pentru cei de azi 

şi cei de mâine. 

PÂRLEA-CONOVALI, Veronica. Vălenii 

de Munte - casa românilor de pretutindeni: Uni-

versitatea Populara „N. Iorga" - la 105 ani //Fă-

clia. – 2013. – 7 septembrie. – pag. 14 

 

 

Pârlea-Conovali Veronica. Vălenii de Munte - reafirmarea identităţii 

naţionale in pofida pandemiei 

Motto: 

"Sunt oameni (...), printre care, din fericire, mă număr şi eu, care, înaintea 

oricărui lucru se întreabă dacă lucrul acela aduce vreun folos societăţii, dacă 

el corespunde unui ideal, unei necesități a societăţii întregi" 

(Nicolae IORGA, Cuvântare la deschiderea Cursurilor de vară ale Uni-

versităţii Populare Vălenii de Munte, 1937) 

Începând cu anul 2006 în fiecare vară aștept cu emoţii de-

osebite luna august, şi nu întâmplător, anume în această peri-

oadă îşi deschide uşile pentru românii de pretutindeni Univer-

sitatea Populară "Nicolae Iorga" din oraşul Vălenii de Munte, 

judeţul Prahova, urmând să reunească personalități de marcă 

din domeniile ştiinţei şi culturii. Ştiu bine că venind aici, îmi 

voi încărca bateriile pentru un an întreg, până la următoarele 

cursuri mă voi simţi bine, voi avea un interes sporit de cercetare, creare şi 

comunicare. 

Universitatea este locul unde mi-am făcut mulţi prieteni, cu care mai apoi 

inițiem diferite proiecte care au obiective comune, de a informa cât mai mult 
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lumea despre originile poporului din care provenim, prin ce schimbări terito-

riale a trecut ţara-mamă așezată geografic între râurile Nistru, Tisa, Dunăre 

şi Marea Neagră, ce evenimente ne-au răpit din teritoriu, ce tradiţii, obiceiuri 

moștenim de la strămoşii noştri geto-daci, avem misiunea de a promova cu-

noaşterea adevărată a istoriei lăsată în umbră, a personalităţilor care au con-

tribuit esenţial la dezvoltarea vieţii politice, economice şi social-culturale a 

poporului român etc. 

În vara anului 2020, din cauza pandemiei toate planurile au eşuat, Uni-

versitatea nu a putut organiza Cursurile de Vară, fapt care ne-a întristat nes-

pus de mult. însă, în luna august 2021, am fost binecuvântaţi de Dumnezeu 

şi susţinuţi de o mare româncă, bine-cunoscută în rândurile basarabenilor, 

doamnă cu dragoste de neam şi ţară care a făcut nenumărate acte culturale, 

de patriotism, ajutor şi implicarea în lupta pentru emancipare naţională, lichi-

darea hotarului de pe Prut. E vorba despre ex-vicepreședintele Consiliului 

Judeţean Prahova, Ludmila Sfârloagă. La invitaţia dumneaei, un grup de ba-

sarabeni din Chişinău, Soroca, Glodeni, Hânceşti, Rezina etc, cu dor nemăr-

ginit pentru prietenii noştri şi cu cântece patriotice pe buze, ţineam drumul 

spre Vălenii de Munte. 

Festivitatea oficială de deschidere a Cursurilor de Vară s-a desfăşurat la 

15 august, în Parcul "Unirii" din Vălenii de Munte. După intonarea imnului 

de stat de către fanfara "Prahova", toţi cursanţii, în mod solemn, au depus 

coroane de flori la monumentul marelui savant Nicolae Iorga, care spunea 

cândva: "A sosit un ceas pe care-l așteptam de peste două veacuri, pentru care 

am trăit întreaga noastră viaţă naţională, pentru care am muncit şi am scris, 

am luptat şi am gândit. A sosit ceasul în care cerem şi noi lumii cinstit, dreptul 

de a trăi pentru noi, dreptul de a nu da nimănui ca robi, rodul ostenelilor noas-

tre". 

În Sala Mare de ședințe, cuvântul solemn de deschidere a cursurilor i s-a 

oferit primarului orașului Vălenii de Munte, Florin Constantin. Cu alocuțiuni 

emoționante au venit în faţa 

oaspeților preşedintele Consili-

ului Judeţean Prahova, Cristian 

Ionesco, academicianul Vale-

riu Matei, directorul Institutu-

lui Cultural Român "Mihai 

Eminescu" din Chişinău, şi 

distinsa Doamnă istoric doctor 

Georgeta Filitti. În aceeaşi zi au 

avut loc un şir de evenimente 

culturale organizate cu ocazia 

Zilei oraşului Vălenii de Munte. Nu a lipsit nici parada portului popular, care 

este o tradiţie, promovată an de an, cu scopul de a insufla tinerei generaţii 

dragostea pentru tot ceea ce ne-au lăsat strămoşii noştri. Coloane de copii de 

diferite vârste, îmbrăcaţi în costume naţionale, care îşi au începuturile din 

vremurile Daciei, au încins o horă în faţa Universităţii. Priveam cu drag şi cu 
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interes la motivele de pe ii şi fustiţe, la culorile combinate de roşu, verde, 

albastru, roz, maro, negru. Fiecare motiv este o istorie, fiecare culoare are 

semnificaţia ei. Copiii, cu zâmbet pe buze, alături de profesorii lor, demon-

strau o adevărată inteligenţă şi atitudine serioasă faţă de costumul lor, care 

este o bijuterie a naţiunii noastre, paşaportul cel mai veridic a tuturor româ-

nilor din orice colţ al planetei. Alături de ei ne-am prins în horă şi noi, basa-

rabenii, la fel şi primarul oraşului Vălenii de Munte Florin Constantin, cât şi 

doamna Ludmila Sfârlaogă, vicepreședintele Consiliului Judeţean Prahova. 

Tradiţionalul Târg al oraşului la fel i-a impresionat pe toţi cei prezenţi la săr-

bătoare. 

În această zi am participat la Conferinţa "Nicolae Iorga în Polonia". Cu o 

alocuţiune s-a prezentat dl Nicolae Mareş, fost ambasador al României în Po-

lonia. A fost lansat volumul "Culegere de aforisme" de Nicolae Iorga, pre-

zentat de către directorul Editurii Fundației "România de mâine", a fost pre-

zentat volumul "Cugetări" de acelaşi autor, apărut la Muzeul Naţional al Li-

teraturii Române, prezentat de prof. univ. dr. Ioan Cristescu, director al Mu-

zeului Naţional al Literaturii Române. Ziua s-a încheiat cu vernisarea expo-

ziţiei de artă plastică a artistei Nadia Negru şi cu un frumos recital de poezie, 

susţinut de vestitul actor şi regizor Nicolae Jelescu, poetul Valeriu Matei şi 

acompaniaţi de compozitorul, interpretul Viorel Burlacu. 

Pe tot parcursul zilei l-am avut ca moderator pe distinsul om de cultură, 

profesorul Constantin Stere. 

PÂRLEA-CONOVALI, Veronica. Vălenii 

de Munte - reafirmarea identităţii naţionale in 

pofida pandemiei / Veronica Pârlea Conovali // 

Lumini stelare/Ploiești. – 2021. – nr. 4(6). – pag. 

1, 10, 15. 

 

 

Pârlea-Conovali Veronica. Vălenii de Munte – are loc reafirmarea 

identităţii naţionale (I) 

Motto: 

"Sunt oameni (...), printre care, din fericire, mă număr şi eu, care, înaintea 

oricărui lucru se întreabă dacă lucrul acela aduce vreun folos societăţii, dacă 

el corespunde unui ideal, unei necesități a societăţii întregi" 
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(Nicolae IORGA, Cuvântare la deschiderea Cursurilor de vară ale Uni-

versităţii Populare Vălenii de Munte, 1937) 

La sfârşitul lui noiembrie s-au împlinit 81 de ani de la asasinarea lui Ni-

colae Iorga. Un pios omagiu adus marelui gânditor constituie organizarea 

Cursurilor de Vară ale Universităţii Populare din oraşul Vălenii de Munte, 

judeţul Prahova, România, instituţie care poartă numele lui Nicolae Iorga, în 

calitate de fondator al ei, la începutul secolului trecut. 

La ediţia din acest an a Universităţii, în condiţiile respectării regulilor de-

terminate de pandemia de coronavirus, au participat, în mod tradiţional, şi 

câteva zeci de persoane din Republica Moldova, inclusiv oameni de artă, ca-

dre didactice, funcționari publici etc. din regiunea de Sud (raioanele Cimişlia, 

Căușeni. Leova). 

Universitatea este locul unde, cu începere din 2006, mi-am făcut mulţi 

prieteni, cu care mai apoi am iniţiat diferite proiecte ce au obiective comune: 

de a informa cât mai mult lumea despre originile poporului din care prove-

nim, facem parte, prin ce schimbări teritoriale a trecut Ţara-mamă, aşezată 

geografic între râurile Nistru, Tisa, Dunăre şi Marea Neagră, în urma căror 

evenimente ni s-â răpit din teritoriu, ce tradiţii, obiceiuri moştenim de la stră-

moşii noştri geto-daci. Avem misiunea de a promova cunoaşterea istoriei ade-

vărate, lăsată în umbră, a personalităţilor care au contribuit esenţial la dez-

voltarea vieţii politice, economice şi social-cultura-le a poporului român etc. 

în vara anului precedent, din cauza pandemiei, Universitatea nu a putut 

organiza Cursurile de Vară, fapt care ne-a întristat nespus de mult. însă, în 

luna august 2021, am fost binecuvântaţi de Dumnezeu şi susţinuţi de o mare 

româncă, bine cunoscută în rândurile basarabeni-lor, doamnă cu dragoste de 

neam şi ţară, care a realizat nenumărate acte culturale, de patriotism, ajutor şi 

implicarea în lupta pentru emancipare naţională, lichidarea hotarului de pe 

Prut. Este vorba despre Ludmila Sfârloagă, ex-vicepreședintă a Consiliului 

Judeţean Prahova, care este cetățeană de onoare a raionului Cimişlia. Anume 

la invitaţia dumneaei, neam deplasat la Vălenii de Munte. 
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Festivitatea oficială de deschidere a Cursurilor de Vară s-a desfăşurat la 

15 august, în Parcul „Unirii" din localitate. După intonarea Imnului de Stat 

de către fanfara „Prahova", toţi cursanţii, în mod solemn, au depus coroane 

de flori la monumentul marelui savant Nicolae Iorga, care spunea cândva: „A 

sosit un ceas pe care-1 aşteptam de peste două veacuri, pentru care am trăit 

întreaga noastră viaţă naţională, pentru care am muncit şi am scris, am luptat 

şi am gândit. A sosit ceasul în care cerem şi noi lumii cinstit, dreptul de a trăi 

pentru noi, dreptul de a nu da nimănui ca robi, rodul ostenelilor noastre". 

În sala mare de şedinţe a Centrului Cultural, cuvânt solemn de deschidere 

a cursurilor i s-a oferit primarului oraşului Vălenii de Munte, Florin Constan-

tin. Cu alocuțiuni emoționante au venit în faţa oaspeților Cristian Ionescu, 

preşedintele Consiliului Judeţean 

Prahova, Valeriu Matei, directorul Institutului Cultural Român „Mihai 

Eminescu" din Chişinău, şi distinsa doamnă istoric doctor Georgeta Filitti. 

În aceeaşi zi au avut loc un şir de evenimente culturale organizate cu oca-

zia Zilei oraşului Vălenii de Munte. Nu a lipsit nici parada portului popular, 

care este o tradiţie, promovată an de an, cu scopul de a insufla tinerei generaţii 

dragostea pentru tot ceea ce ne-au lăsat strămoşii noştri. Coloane de copii de 

diferite vârste, îmbrăcaţi în costume naţionale, care îşi au începuturile din 

vremurile Daciei, au încins o horă în faţa Universităţii. 

Copiii, cu zâmbet pe buze, alături de profesorii lor, demonstrau o adevă-

rată inteligenţă şi atitudine serioasă faţă de costumul lor, care este o bijuterie 

a naţiunii noastre, paşaportul cel mai veridic al tuturor românilor din orice 

colţ al planetei. Alături de ei ne-am prins în horă şi noi, basarabenii, la fel ca 

şi primarul oraşului Vălenii de Munte, Florin Constantin, precum şi doamna 

Ludmila Sfârloagă. 

Tradiţionalul Târg al oraşului, de asemenea, i-a impresionat pe toţi cei 

prezenţi la sărbătoare. 

Seara, am participat la Conferinţa „Nicolae Iorga în Polonia". O alo-

cuţiune a prezentat Nicolae Mareş, fost ambasador al României în Polonia. A 

fost lansat volumul „Culegere de aforisme" de Nicolae Iorga, prezentat de 

către directorul Editurii Fundaţiei „România de mâine". A fost prezentat vo-

lumul „Cugetări" de acelaşi autor, apărut la Muzeul Naţional al Literaturii 

Române, prezentat de prof. univ. dr. Ioan Cristescu, director al Muzeului 

Naţional al Literaturii Române. 

Ziua s-a încheiat cu vernisarea expoziţiei de artă plastică a artistei Nadia 

Negru şi cu un frumos recital de poezie, susţinut de cunoscutul actor şi regizor 

Nicolae Jelescu, de poetul Valeriu Matei, acompaniaţi de compozitorul, in-

terpretul Viorel Burlacu. 

Pe tot parcursul zilei, l-am avut ca moderator pe distinsul om de cultură, 

profesorul Constantin Stere. 

(Va urma) 
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PÂRLEA-CONOVALI, Veronica. La Văle-

nii de Munte are loc reafirmarea identităţii nați-

onale (I). //Gazeta de Sud. – 2021. – nr. 

45(1287). – 3 decembrie. - pag. 6. 

 

 

Pârlea-Conovali Veronica. Vălenii de Munte – are loc reafirmarea 

identităţii naţionale (II) 

Motto: 

"Sunt oameni (...), printre care, din fericire, mă număr şi eu, care, înaintea 

oricărui lucru se întreabă dacă lucrul acela aduce vreun folos societăţii, dacă 

el corespunde unui ideal, unei necesități a societăţii întregi" 

(Nicolae IORGA, Cuvântare la deschiderea Cursurilor de vară ale Uni-

versităţii Populare Vălenii de Munte, 1937) 

În următoarele zile au urmat mese rotunde, prelegeri, evocări cu temele: 

"Vasile Alecsandri în istoria culturii românilor"; "100 de ani de la naşterea 

lui Eugeniu Coşeriu, lingvist şi scriitor"; "Pericolele falsificării istoriei şi de-

mitizarea puterii", "Discursurile parlamentare" ale lui Nicolae Iorga ca formă 

a culturii politice", în tot acest răstimp ne-am aflat împreună cu academicia-

nul Valeriu Matei, a domnului deputat, fost ministru al Culturii Ioan Vulpescu 

şi a scriitorului Nicolae Băciuţ. 

Ne-au împrospătat amintirile şi cunoştinţele despre tradiţiile noastre po-

pulare doamna Varvara Buzilă, conferenţiar universitar, doctor, împreună cu 

doctorii şi cercetătorii Ioana-Otilia Baskerville şi Andrei Prohin la tema: "Că-

maşa cu altiţă" în contextul strategiilor identitare româneşti". Moderator - 

Anisoara Ştefănucă, director a Casei de Cultură, Vălenii de Munte. 

Am revenit la perioada modernă prin impresionanta prelegere a doamnei 

doctor Georgeta Filitti "Tudor Vladimirescu şi Alexandru Ipsilanti. La 200 

de ani de la Revoluţie". 

În fiecare an ne bucură cu prezenţa Domnia sa academicianul Răzvan 

Theodorescu. De această dată a vorbit despre: "Căile divergenţe ale primei 

modernităţi româneşti (sec. XVII-XVIII)". Pavel Șușară ne-a vorbit la tema 

"Tendinţe şi curente în arta românească în perioada interbelică". 

O pagină aparte a fost acordată celor 150 de ani de la naşterea istoricului 

Nicolae Iorga. La Casa-muzeu, unde a trăit şi a activat marele savant, s-a adus 

un omagiu de mare încărcătură spirituală prin recitalurile de poezie ale 

poeţilor Valeriu Matei şi Nicolae Băciuţ, ale actorului Nicolae Jelescu şi in-

terpretului Viorel Burlacu. Distinsa doamnă profesor Georgeta Filitti şi mo-

deratorul, doctorul Constantin Stere ne-au impresionat iar printr-o prelegere 

bogată în evenimente legate strâns de Casa Iorga, ale oraşului Vălenii de 

Munte, urmaşii savantului etc. 

Ziua de miercuri a început cu prezentarea prelegerilor: "Reforma agrară 

din 1921 în România. Consecințe economice, sociale, politice"; "Integrarea 

Basarabiei în România Mare"; "Societatea civilă, clasa politică românească 

şi marile reforme în a doua jumătate a secolului al XIX-lea". în această zi am 
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cunoscut şi alte personalităţi: Liviu Brătescu, secretar de stat în Ministerul 

Culturii; Ion Constantin, profesor universitar, doctor; Ioan Cristescu, profesor 

universitar, doctor. 

Apoi, în mod organizat, am plecat în vizită la Parcul Memorial "Constan-

tin Stere" din Bucov. Am vizitat conacul marelui scriitor, savant, politician. 

Frumuseţea locului, splendoarea palatului ne-a lăsat senzaţia că am fost în 

poveste. În palat am fost întâmpinaţi de conducerea muzeului, care s-a bucu-

rat mult când a aflat că suntem din Basarabia. între noi s-a legat o discuţie 

aprinsă despre Casa-muzeu din satul Ciripeau, raionul Soroca, Republica 

Moldova. Aici am văzut încăperi frumos amenajate, multe obiecte ce au 

aparţinut familiei Stere. La intrarea în conac, panouri masive cu multă infor-

maţie pregătită pentru vizitatori, care conţin date importante despre viaţa şi 

activitatea filosofului, criticului literar, avocatului Constantin Stere. 

A urmat dezvelirea Statuii Cardinalului greco-catolic Iuliu Hossu, care a 

suferit mult în timpul guvernului Petru Groza. 

Iuliu Hossu s-a născut la 30 ianuarie 1885 şi a decedat la 28 mai 1970. El 

a fost episcop al Episcopiei greco-catolice din Cluj-Napoca, deţinut politic, 

cardinal, senator de drept în Parlamentul României, membru de Onoare al 

Academiei Române. A fost beatificat de Papa Francisc în anul 2019. Este 

sărbătorit de Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică pe data de 2 

iunie. 

La dezvelirea Statuii au fost prezenţi cursanţi, scriitori, academicieni, 

elevi, oameni de rând. S-au depus coroane de flori. Fanfara a cântat imnul 

României "Deşteaptă-te, române!". S-au ţinut cuvântări. Am memorizat în 

mod special discursul dlui Mircea Cozma, politician român, Preşedintele So-

cietăţii Culturale Istorice Mihai Viteazul, care este bine-cunoscut în Repu-

blica Moldova ca unul dintre cei mai activi politicieni români în ceea ce pri-

veşte acţiunile de reromânizare a Basarabiei şi de propagare a mesajului uni-

onist. Datorită dumnealui în satele dintre Prut şi Nistru au fost dezvelite bus-

turi, monumente ale personalităţilor care au jucat un rol important în istoria 

românilor, au mai fost realizate un şir de proiecte de prietenie şi colaborare 

între fraţii de pe ambele maluri ale Prutului, a făcut un număr mare de activi-

tăţi de binefacere şi sponsorizare, pentru susţinerea în permanenţă a acţiunilor 

social-umanitare. 

În mesajul său de la Bucov dumnealui a subliniat importanţa verticalităţii 

personale şi a celei naţionale, de a menţine flacăra românismului în veşnică 

ardere, să nu permitem să fim distruşi ca popor, ca ţară. Fiecare din noi avem 

sfânta misiune de a ne gândi la urmaşii noştri, dacă nu vrem ca ei să ajungă 

robii străinilor. 

(Va urma) 

PÂRLEA-CONOVALI, Veronica. La Vă-

lenii de Munte are loc reafirmarea identității na-

ționale (II). //Gazeta de Sud. – 2021. – nr. 

46(1288). – 10 decembrie. - pag. 5 

 



[237] 

 

 

Pârlea-Conovali Veronica. Vălenii de Munte – are loc reafirmarea 

identităţii naţionale (III) 

Motto: 

"Sunt oameni (...), printre care, din fericire, mă număr şi eu, care, înaintea 

oricărui lucru se întreabă dacă lucrul acela aduce vreun folos societăţii, dacă 

el corespunde unui ideal, unei necesități a societăţii întregi" 

(Nicolae IORGA, Cuvântare la deschiderea Cursurilor de vară ale Uni-

versităţii Populare Vălenii de Munte, 1937) 

În ziua de joi am vizitat Mănăstirea Cheia, ce îşi are începuturile la sfârşi-

tul secolului al XVII-lea. Sfântul locaş poartă hramul Sfânta Treime şi este 

aşezată la poalele munţilor Ciucaş. Aici am descoperit un minunat cadru na-

tural, un loc liniştit pentru reculegere. în curte am văzut o curăţenie impeca-

bilă - copaci viguroşi, brazi, iarbă frumos îngrijită, muşcate înflorite în cer-

dacurile chiliilor. Am avut impresia că sfântul locaş este nepopulat, doar uşile 

peste tot deschise semnificau prezenţa călugărilor. La intrare în biserică am 

citit istoricul mănăstirii, care a fost în repetate rânduri supusă distrugerii, mai 

întâi şi-au lăsat amprenta aici turcii, reconstruită a fost mistuită de un incen-

diu. 

Drumul a urmat la Muzeul "Flori de Mină", Cheia. Aici am ascultat o 

importantă informaţie despre rolul pietrelor în viaţa noastră. Proprietăţile lor 

au un mare impact asupra nivelului fizic şi psihic al fiecărui om, pentru îm-

bunătăţirea stării de sănătate, dar şi pentru a menţine o stare mentală bună. 

Ele mai sunt purtătoare de energie. Este bine să le avem în casă, sunt utilizate 

pentru vindecare etc. A urmat vizitarea Muzeului de Antropologie "Francisc 

Rainer", antropolog, fiziolog, anatomist, profesor, savant etc. 

Popas am făcut la mănăstirea Suzana, din comuna Măneciu. Sfântul locaş 

este fondat în anul 1740. Aici sub cerul senin şi al mirosului de brazi duc 

rugăciunile către cer măicuţe harnice şi grijulii. Mănăstirea are hramul Sfân-

tului Nicolae şi Acoperământul Maicii Domnului. 

Ziua s-a  încheiat  cu vizitarea localităţii Homorâciu, unde am asistat la o 

frumoasă şezătoare organizată de Ansamblul Folcloric al Centrului de Cul-

tură "Izvoarele". Grație domnului director Ioan Diaconu, om cu mare dra-

goste de localitatea natală, cu mare responsabilitate pentru localnici, orele 

petrecute alături de Clubul Seniorilor au fost de mare revelație, am văzut aici 

băştinaşi în etate, care au cântat fără suport muzical, au recitat versuri fără 

hârtie, au povestit multe lucruri interesante împărtăşind istorii auzite din 

moşi-strămoşi. Am cântat şi noi împreună cu ei. A fost pentru toţi o mare 

bucurie, am văzut în ochii multora dintre cei prezenţi lacrimi sincere, izvorâte 

din sentimentul respectului şi a dragostei de frate şi de ţară. 

Cursurile de Vară ale Universităţii Populare "Nicolae Iorga" de la Vălenii 

de Munte constituie un prilej deosebit de a reafirma identitatea naţională şi 

valorile definitorii ale poporului român. Tânăra generaţie este viitorul nea-

mului nostru şi este o mare bucurie când la cursuri sunt prezenţi studenţi, 

masteranzi, tineri de diferite profesii, care se interesează şi doresc să cunoască 
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istoria neamului nostru. Anul acesta cea mai tânără cursantă a fost Popa Si-

mina, eleva în clasa a 8-a. Simina nu a lipsit nici o zi de la cursuri, a fost 

mereu activă, intrând în dialog cu profesorii universitari. Un dialog foarte 

interesant, plin de conţinut, s-a creat între Simina Popa ş academicianul Va-

leriu Matei. Sala a fost mişcată de acest moment iar la finalul dialogului i-au 

aplaudat furtunos şi cu respect. 

Vineri, 20 august 2021, la Centrul Cultural "Nicolae Iorga" a avut loc 

vernisarea expoziţiilor "Obiective arhitectural restaurate", realizate de Uniu-

nea Naţională a Restauratorilor de monumente din România. Au fost prezen-

tate bunuri restaurate. Au urmat comunicările arhitecţilor: Călin Hoimărescu, 

Dan Victor Kisilewicz, Alexandru Bondrea Emilian Gămureac, director în 

cadrul Ministerului Culturi Apoi primarul oraşului Vălenii de Munte, Flori 

Constantin, a înmânat premii băneşti, diplome, flori uni număr de gospodari 

ce menţin curţile lor în excelentă îngrijire şi dau oraşului aspect de frumusețe, 

creativitate, unde persistă cultura şi bunul gust. 

Cursanţilor li s-au înmânat diplome de participare de către profesorul, 

doctor Constantin Stere. Fiecare din noi a avut posibilitatea de la catedră   să 

mulțumească gazdei pentru ospitalitate. Au urmat poze de grup. 

Drumul spre Republica Moldova a fost însoţit de cântece. Fiecare din noi 

avea misiunea de a împărtăşi conaționalilor informaţia acumulată. 

La Chişinău urma să aibă loc un alt eveniment la Centrul Academic Inter-

national Eminescu, în data de 22 august 2021, unde urmau să fie lansate trei 

antologii întitulate „Mărgăritare de dincolo de Prut", „Sub flamura Unirii" şi 

„Lumini de curcubeu în pandemie", Antologiile au apărut pe timp de pande-

mie la editura Amurg sentimental, director, poetul Ion Machidon. Inițiatoarea 

proiectului poeta, publicista Gabriela Alef Machidon. În pagina acestor mi-

nunate cărţi fraţii români de la Nistru până la Tisa, Dunăre şi Marea Neagră, 

prin mesajele lor au lăsat urmaşilor noştri informaţie preţioasă despre ţara 

noastră şi neamul nostru românesc. 

PÂRLEA-CONOVALI, Veronica. La Văle-

nii de Munte are loc reafirmarea identității nați-

onale (III).//Gazeta de Sud. – 2021. – nr. 

47(1289). – 17 decembrie. - pag. 5 

 

 

Pârlea-Conovali Veronica. Vârsta de aur - Vârsta tinereții. 

La finele lunii mai 2002 Liceul Republican de Coregrafie din Chişinău 

rotunjește frumoasa vârstă de 50 de ani. Deja o jumătate de secol această in-

stituţie de învăţământ, unică în felul ei, crește şi educă dansatori şi artiști de 

balet pentru teatrele şi colectivele artistice din republică şi nu numai. Absol-

venții acestei şcoli evoluează pe scenele multor teatre din lume, sporind gloria 

artei şi dansului moldovenesc. Anul acesta trupele de dansatori de la liceu au 

fost prezente pe scenele din China, Polonia, Germania, Franța, Elveția, Spa-

nia. Unii dintre ei au vizitat aceste țări pentru prima oară, alţii fiind deja cu-

noscuți cu scena teatrelor europene. De un succes deosebit s-a bucurat baletul 
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„Spărgătorul de nuci" de P.I. Ceaikovski. După turneu, i-am adresat câteva 

'întrebări dlui Iurie Gorşcov, directorul liceului. 

- Spuneţi-mi, vă rog, copiii aveau emoţii? Totuşi, dansau în faţa unui pu-

blic ales? 

- La început se simțea o oarecare 

teamă, dar odată cu primele acorduri 

muzicale au uitat de toate şi... dan-

sul, fermecătoarea muzică a lui 

Ceaikovski a făcut minuni - specta-

colul a trecut cu brio. Şi eu, şi peda-

gogii care conduceau trupa, i-am fe-

licitat călduros pe copii. Deseori, un 

cuvânt bun spus la timp îi ajută mai 

mult tânărului artist decât zece bu-

chete de flori. 

- Bănuiesc, totuşi, că Dvs. sunteţi acela pe care îl doare cel mai tare inima, 

când pe cutare sau cutare scenă evoluează discipolii liceului. 

- Aveți dreptate. Pentru mine ei sunt ca nişte copii ai mei. Ne aflam în 

Elveția, la Lozana. Aici au loc tradiționalele concursuri internaţionale ale ar-

tei de balet. Spectatorii sunt alintați de cele mai bune teatre, într-un cuvânt, 

de stele! La început am regretat că acceptasem ca trupa noastră să iasă în 

scenă imediat după o trupă de balet clasică. Dar pe la mijlocul actului doi 

emoțiile mi-au trecut - sala scanda-, "Bravo! Bravo!" Toţi radiam de bucurie. 

În Europa, ba și-n Elveția, trăiesc mulți moldoveni. Mi-a telefonat fiica dlui 

Vl. Curbet. Dânsa mi-a spus: „Nene Iurie, de mult n-am mai văzut un aseme-

nea succes aici, la Lozana. Bravo!” Și la Monte-Carlo ni s-a telefonat. Erau 

tot moldoveni – „Ne mândrim cu succesul pământenilor noștri!” Dar eu nu 

știam că cei care evoluau pe scenă erau elevi ai liceului! 

- Ați mai fost invitați undeva? 

- Ne-au propus să revenim de Crăciun. 

- Un director de liceu are pe capul lui o mulțime de griji, probleme, cu 

care se confruntă zi de zi. Ce doleanțe aveți? 

- În primul rând, avem un local mic. Sălile de studii sunt înguste, inco-

mode. Aşa că repetițiile le facem în diferite localuri - copiii fac naveta între 

liceu, fosta clădire a "Joc"-ului, Teatrul de Operă. E incomod şi obositor pen-

tru ei. Nu avem o sală de baie, o cantină. Echipamentul necesar, hrana, până 

şi săpunul sunt procurate de către părinţi. Uneori copiii ni se par atât de obo-

siți că, dacă aş avea posibilitate, le-aş propune barem un duș cald, dar de 

unde? 

Ar fi bine ca organele de resort să nu uite de unica şcoală care pregătește 

cadre calificate pentru balet, să nu permită ca liceul nostru, din lipsa de fi-

nanţe, sa-şi suspendeze activitatea. Copii talentați avem mulţi în Moldova, ei 

se trag la carte, la dans, dar, cu regret, pe an ce trece vin tot mai puțini şi mai 

puțini. 

- La ce aspirați acum, de jubileu? 
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- Să avem parte de o viaţă mai bună şi de cât mai mulţi elevi, să educăm 

ca şi pană acum dansatori merituoși, demni de orice scenă de balet din lume. 

- Vă mulțumesc. 

PÂRLEA-CONOVALI, Veronica. Vârsta de 

aur - Vârsta tinereții: Dialog/Veronica Pârlea-

Conovali //Florile Dalbe. – 2002. – nr. 21-22. – 

pag.  

 

 

Pârlea-Conovali Veronica. Ziua Naţională a Vinului coagulează amin-

tiri si pedagogi 

Foştii elevi ai şcolii din satul Şeptelici, So-

roca, în fiecare an, de Ziua Vinului, se întâlnesc 

la monumentul lui Ştefan cel Mare. Acolo se  

adună absolvenți de toate vârstele şi profesorii în 

etate, care deja nu mai activează     în   școală. 

Îmbrățișări,  strângeri  de mână, chipuri luminate 

de bucuria întâlnirii, ochii senini și blânzi. 

Amintiri frumoase, șlefuite de ani. Nestemate 

fără preț. 

Fiecare profesor răspundea la apel după nume, prenume şi patronimic, 

ceea ce m-a făcut să surâd, amintindu-mi timpurile de odinioară. 

De organizarea acestei întâlniri s-au ocupat absolvenţii şcolii din Şepte-

lici, Soroca, Vasile Andriuţă, specialist în controlul infecțiilor în cadrul Pro-

iectului Prevenirea HIV/SIDA şi a Hepatitelor B şi C şi Iurie Grosu, absol-

vent al Institutului de Cultură din Sankt-Petersburg. 

Cei 50 de participanți au absolvit Şcoala din Şeptelici acum 30-35-45 de 

ani. Ei şi-au exprimat respectul faţă de fostul director al şcolii, dl Valerian 

Cernei, mai târziu profesor, şef de catedră la Universitatea Pedagogica „Ion 

Creangă", specialist principal la Ministerul Educaţiei. Toţi s-au bucurat să o 

revadă şi pe dna Măria Cernei-Cenușă, fostă profesoară de limbă româna, 

inspectoare, secretar al Comisiei pentru minori la Executivul Soroca, iar apoi 

defectolog la Şcoala specială nr.9. Ea a îmbrăţişat foştii elevi, azi şi ei cu 

tâmplele ninse, le-a spus cuvinte gingașe. Pe toţi îi ţine minte, ştie ce facultăți 

au absolvit şi cum s-au manifestat ca specialişti. 

Fraţii Cernei, ca doi decani de vârstă, s-au bucurat de întâlnire, dar şi-au 

exprimat neliniștea pentru situaţia învăţământului de astăzi. Care, cu părere 

de rău, degradează zi de zi. Lingă monumentul lui Ştefan, cel Mare şi Sfânt 

ei au spus aşa: 

- Noi ne vom trece în curând, fiecare zi este scumpă pentru noi, dar vă 

rugăm, transmiteți generațiilor viitoare zestrea de la geto-daci, de  la Basarab 

şi Bogdan I, de la Iancu de Hunedoara şi Mihai Viteazul, de la Ştefan cel 

Mare şi Constantin Brîncoveanu, Alexandru Ioan Cuza şi regele Ferdinand I 

şi nu permiteți nimănui să mutileze istoria. Ne facem griji pentru voi, cei care 

rămâneți. 
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Valeriu Cernei a răsfoit albumul amintirilor, evocând şcoala de altădată. 

Şcoala românească care 1-a făcut cărturar, şcoala sovietică în care a muncit 

şi şcoala de azi, pe care, ca un adevărat profesionist, încearcă să o înțeleagă. 

- Şcoala românească a fost şcoală cu adâncă înţelepciune cărturărească. 

Şcoala sovietică ne-a instruit impunându-ne să ne uităm rădăcinile, neamul, 

tradiţiile, credinţa, cu alte cuvinte ne făcea să uităm cine suntem.. Dar în am-

bele şcoli elevii au acumulat cunoștințe temeinice, demonstrate prin compe-

tențe profesionale. Şcoala de azi, cu părere de rău, educă spiritul notelor înalte 

şi nicidecum cunoaşterea de carte, e o goană după diplome ce nu corespund 

capacităților. 

- Pentru oamenii ajunşi la cumpăna vieţii nu e nimic mai sfânt decât amin-

tirile şi tradiţiile şi cred că Domnul are grijă, cu ajutorul oamenilor, să ne 

unească, - a mai menţionat Valerian Cernei, pomenindu-i la cei aproape 80 

de ani, pe foştii săi profesori. 

Vasile Andriuţă şi-a amintit cu dragoste de eminentul om şi cărturar Oni-

sifor Ghibu, care a adus în Basarabia un grup de profesori din România, a 

organizat şcoala românească pe timpul ocupaţiei țariste. Printre acei profesori 

au fost: Simion Murafa, Vasile Săcară şi mulţi alţii. 

Tudor Luchian, decan al Facultăţii de Fizică şi Matematica, metodist la 

USM, descendent dintr-o familie cu 6 copii, toţi cu studii superioare, a absol-

vit şcoala din Şeptelici acum 45 de ani. El şi-a amintit cu drag de dascălii 

trecuți în neființă: „Am avut profesori care au ştiut să pună baza culturii dis-

cipolilor lor. Cu adâncă pietate cinstesc memoria fostului profesor de limbă 

franceză, regretatul Grigore Cincilei, astăzi Catedra de Limbă Franceză de la 

Universitatea de Stat îi poartă numele. Dragostea de carte, de neam, dorinţa 

de a demonstra lumii că poporul român are oameni deştepţi, 1-a ridicat pe 

scara triumfului la înălțimi universale. Cu părere de râu, absolvenţii de azi cu 

note înalte, dar cu cunoștințe puține, ne pun pe gânduri: care ne va fi viitorul 

ţării şi al neamului?". 

Întâlnirea reflecta spiritul unui grup de elevi sau studenţi care, după o zi 

de lecţii, meditează la cele văzute şi auzite. S-au recitat poezii ale marilor 
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poeţi din toate timpurile. Stelian Andriuţă, doctor-farmaceut, a interpretat la 

chitară câteva piese proprii, dedicate lui Ştefan cel Mare.  

Ştefan-Vodă împărat  

În Moldova-încoronat,  

Ai ţinut ţara grămadă,  

Ai învins oastea nomadă.  

Şi pe turci i-ai alungat,  

Pe tătari i-ai înfruntat.  

Ai fost domn nebiruit,  

De popor în veci iubit.  

De statura erai mic,  

Dar aman erai voinic,  

Ager la minte, foc la mânie,  

Drept şi milostiv la fapte de vitejie.  

Cu puținul ce-l aveai,  

Lucruri falnice făceai.  

Turcii năvăleau din mare,  

Leșii-n spate loveau tare,  

Tătarii din răsărit,  

Ungurii din asfințit.  

La mijlocul lor stăteai  

Şi la oaste cuvântai:  

„Să zdrobim dușmanul hain,  

Ce-a râvnit pământ străin!" 

 (Fragment   din   poezia „Ştefan Vodă - Domn cel Mare" de Stelian An-

driuţă) 

Toată lumea cânta, cuprinsă de miracolul trecutului. Chipurile luminate, 

exprimau dragoste de neam, de ţară, de tradiţie. Nimic din ceea ce ar fi legat 

de un popor băutor de vinuri, cum ne-a mers vestea  în perioada sovietică. 

Apoi au fredonat imnul satului Şeptelici, versurile şi muzica au fost scrise de 

acelaşi Stelian Andriuţă:  

De părinţi ne amintim,  

De la câmp seara când vin,  

Necăjiți şi obosiţi,  

Dar în sine fericiţi  

Deseori îmi amintesc  

Satul meu ce îl iubesc,  

Satul nostru romanesc  

Unde părinţii mai trăiesc (...) (Fragment) 

Fiecare dintre cei 50 de consăteni a avut ceva de spus. În Parcul Naţional 

au pozat lingă busturile clasicilor. Au convenit că la anul, în aceeaşi zi, de 11 

octombrie să se reîntâlnească tot aici, la monumentul lui Ştefan cel Mare. 

A fost o adevărată lecţie de viaţă pentru, mine. Am absolvit acum de 22 

de ani şcoala din ~ scitul Vărăncău, Soroca, dar am venit acolo, sperând sâ-1 

revăd pe profesorul meu de istorie Tudor Rotaru, absolvent al şcolii din Şep-

telici şi profesoara de biologie Ecaterina Rotaru, ca Să le mulțumesc pentru 

lecțiile frumoase şi cunoştinţele acumulate la orele lor. Dragii mei profesori, 

din seva experienței voastre şi azi mai sorb cu nesaț cunoștințe. Mă rog Dom-

nului să vă dea sănătate şi zile multe! 

P.S. Şcoala din satul Şeptelici, Soroca, fondata in anul 1913, va împlini 

100 de ani de activitate in anul 2013. (V. P-C) 

PÂRLEA-CONOVALI, Veronica. Ziua 

Naţională a Vinului coagulează amintiri si peda-

gogi//Făclia. – 2008. - 25 octombrie. - pag. 8 
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POEZII  

Autoportret 

Am venit pe pământ la mijloc de toamnă. Bătea un vint 

rece şi ploua cu fulgi. Până în ziua de azi îmi place ploaia şi 

mă strivește frigul. Era 12 noiembrie, anul 1968. În copilărie 

am văzut lacrimi, ură, durere, lăcomie, lașitate şi moarte. Îmi 

aruncam pe amurgite o blană de iepure albă în spate, lăsam 

părul să cadă ca ploaia şi o făceam pe vrăjitoarea albă. Ore 

în şir priveam cerul, luna şi stelele; mă uneam cu pământul, mă înveleam cu 

noaptea - vedeam departe. Strigam... îmi răspundea ecoul, se făcea parcă mai 

linişte. Dumnezeu era cu mine. Mai ieri am greşit păcatul mă apasă. Mă va 

ierta, oare, Domnul? Voi mâi fi oare vrăjitoarea albă? Viaţa mă sugrumă, să-

tulă de durere şi viclenia omenească mă contopesc cu cerul şi mă retrag în 

ceaţă... Mă ard până la cenușă. 
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Cenușe 

Cenușe din cenușe, praf din praf  

Vocea preotului ca un ecou rătăcit  

Cuvintele scripturii ne-au înțepenit  

Şi cel de ne lasă va fi hodinit. 

Rămânem aici mai buni, mai cuminţi? 

Atât cât doar lacrimi avem mai fierbinți 

Şi cădem jertfă primului păcat  

Din cenușe venit-ai, în cenușe-ai plecat... 

 

De unde 

De unde atâta rău, înveninare  

În inimă de simplu muribund.  

Alerg în pagini de cărţi în căutare  

Şi nu pot mie să-mi răspund. 

 

De unde vine val de lăcomie  

Şi goana în huzur de a trăi?  

Că ai uitat de mama ta bătrână  

Chiar dacă mâine ea nu va mai fi. 

 

De unde cade val de viclenie  

Mereu de-ngenunchea pe cineva,  

De unde suflă această vijelie  

Şi tot ce este sfânt de a trăda? 

 

Şi cât va fi în stare oare Domnul  

Pe noi cei păcătoși a ne ierta?  

Are multă gingașă răbdare  

Dar oare singur cât va îndura? 

 

Înstrăinare 

Înstrăinată sunt de tine, trate  

Că sufletul de mult mi-a putrezit,  

Că am zăcut ca în sicriu de moarte  

Şi peste mine haite au păşit. 

 

Înstrăinată sunt de tine, soră,  

Că nu m-ai dus de mână la izvor  

Şi nu am ameţit cu tine-n horă  

Şi n-ai dorit alăturea sa mor. 

 

Înstrăinată sunt din neam în neam,  

Că poate Domnu-aşa ne-a blestemat  

Să fim copac cu-acelaşi ram  
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Dar cine? Doamne, în două  

În şapte şi în nouă  

De la Chilia păn-la Calafat  

Copacul nostru ni l-a retezat? 

 

La margine de sat 

Pe deal, la Baba Paraschiva,  

La o margine de sat,  

Lângă podgoria lui Toma  

Doi bunici eu am lăsat., 

 

Şi răsună locul cela  

Când acolo poposesc,  

Pe bunicu-l strig întruna,  

Pe bunica o bocesc. 

 

Şi îmi pare cimitirul  

Ca un hău fără de margini  

Îşi primește musafirul  

Intre veşnice paragini. 

 

Porţile vremii 

Scârțiie porţile vremii  

Ca într-un far ruginit, - 

Din rană mai picură sânge  

Dar nu e de paloş, nici de cuţit. 

 

Ridici cu suflarea pe buze  

Un drum încâlcit de noroi,  

Bate vântul din faţă  

Din spate ne bat nişte ploi. 

 

Laşi capul să cadă pe pieptul  

Cu pânză sluţită-nvelit,  

Te laşi în toiagul din mână  

Şi mergi mai departe prin vânt. 

 

Nu vrei să te biruie vântul  

Şi cânţi cu-ndoite puteri, 

Ajungi la a tale pământuri – 

Eşti singură azi ca şi ieri. 

 

Inima-ţi este ușoară-ușoară  

Şi sufletul e liniştit.  

Puterea astrală bate în fierul  

De mult şi de ani ruginit. 

 

Departe bate un clopot  

Ca ramul tristă mă-ndoi  

Scârțiie porţile vremii,  

Plecăm şi venim înapoi. 

 

Statuia demnității 

pentru Dumitru Matcovschi 

Râdeau, băteau din palme ticăloșii.  

Când viaţa ta abia mai palpita,  

În sângele-ţi se răsculau strămoşii  

Cu moartea pre moarte a te salva. 

 

Statuia demnității de neam și de moșie 

Ca o coloana de Brâncuşi se înalţă  

Dumitre, bade, daca azi mai sunt vie 

Doar verbul și cuvântul tău mă-îmbărbătă 

 

Suna goarna despărțirii 

Trece timpul, ca lumina  Azi goniți de noi vicarii,  



 

 

Sună goarna despărțirii,  

Parcă, joaca masa mare. 

 

Printre foile lipite  

De un cântec bătrânesc,  

Elegia vieţii noastre.  

Ca prin sită o zăresc. 

 

Tremură şi universul  

De această depravare,  

Toţi dansăm pe cimitirul 

Osemintelor amare. 

 

Trece timpul ca lumina, -  

Rătăcind prin harta vieţii  

Azi mai cântă trist poeţii  

Elegia sumbra a cetii. 

Vine ora… 

Geme în braţele furtunii  

Durutul parc înnebunit  

Ce seamănă cu-un sfânt din ceruri  

Sau cu Hristos cel răstignit 

De parcă are ochi să vadă  

Şi gură parcă de vorbit  

Să spună unde-i strălucirea  

Sau e pe muchie de cuţit. 

Şi vine ora, sună ceasul,  

Cel de pe urmă aşteptat  

Pentru dorințele creștine  

Şi din mormânt eşti înviat. 

 

Şi pentru cele chinuri sfinte  

Ce-n lumea asta ispășind 

Se va renaște o nouă minte  

S-aducă un alt legământ. 

 

Geme în braţele furtunii  

Durutul parc din pieptul meu  

Dorit-au oare să spun lumii  

Să mai creadă-n Dumnezeu

PÂRLEA-CONOVALI, Veronica. Poezii// 

Patria Tânără. - 1995 - … - pag. 12 

 

 

E primăvară, mamă... 

E primăvară, mamă, 

Şi lacrimile-mi curg, 

Că am rămas orfană 

Pe prispă, în amurg... 

Ascult cum cântă greieraşii 

Şi broscuţele în lac, 

Cum păsările hărnicuţe 

Îşi fac căsuţe în copac. 

Şi miroase tei în floare 

A salcâm şi a castan, 

Pe mine sufletul mă doare 

Ca niciodată-n acest an. 

Unde eşti, măicuţă? 

Pe toate să le vezi, 

De viaţă să te bucuri 

Şi-n mine să mai crezi. 

Să-ţi ştiu uşa deschisă 

Şi pragul învelit, 

S-aud lătrat de câine 

Şi-un oaspete venind. 

Din nou e primăvară 

Şi salcia a înflorit 

Iar tu locul de taină 

Lângă tata ţi-ai găsit. 

Acum vei fi mereu 

Alături de tăticu, 

Lângă surori, cumnaţi, 

Bunica şi bunicu. 

Din nou e primăvară, 

Cireşul a-nflorit, 

În sat e şezătoare, 

Iar mama n-a venit. 

Şi clocoteşte-n suflet 

Un strigăt îngheţat, 

Unde eşti, măicuţă, 

De ce tu m-ai lăsat? 
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Se bucură o lume 

De razele de soare, 

De ciripit de păsări, 

De vişinul în floare. 

Mă doare pân' la sânge 

Această nedreptate. 

De ce vine o zi, cu ea haina moarte, 

Şi de părinţii dragi pe noi ea ne des-

parte? 

Din nou e primăvară, 

La streşini rândunele 

Ce-mi duc pe aripioare 

Gândurile mele. 

Poate ajung la tine, 

Măicuţa mea duioasă, 

Să ştii că-i primăvară, 

Şi te aştept acasă. 

Doamne! Doamne! Doamne! 

Cum eu să mă rog? 

Când inima îmi arde 

Cu pară ca de foc. 

E primăvară, mamă, 

Şi lacrimile-mi curg, 

Că am rămas orfană 

Pe prispă, în amurg. 

PÂRLEA-CONOVALI, Veronica. E primă-

vară, mamă… [Accesat 21.05.2022]. Disponi-

bil: https://www.facebook.com/plu-

gins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.fa

cebook.com%2Fveronica.pirleacono-

vali%2Fposts%2F2352353024940264&show  

 

Frumusețe rară, dragă Primăvară! 

Primăvara cea frumoasă 

A venit la mine-acasă 

Şi-a semănat floricele 

Prin păduri şi prin vâlcele. 

* 

Murmură izvoarele, 

Cântă lăcrimioarele, 

Abureşte vesel glia 

Şi se-ntoarce ciocârlia. 

* 

Primăvara hărnicuţă 

Ia o lume de mânuţă 

Şi îi poartă prin câmpii 

Pe maturi şi pe copii. 

* 

Primăvară, primăvară, 

Tu ai înverzit o ţară 

Şi în lunci, şi prin ponoare 

Iar pasc turme de mioare. 

* 

Toată lumea te iubeşte 

Şi te-aşteaptă, bucuroasă, 

Tu alungi iarna geroasă 

Şi aduci belşug în casă. 

* 

Lumea iese la arat, 

La sădit, la semănat, 

Dealurile s-au trezit 

Şi caisul a-nflorit. 

* 

Înfloriţi sunt toporaşii 

Şi lalele-n grădină, 

Zboară câte-o albinuţă, 

În jur – soare şi lumină. 

* 

Doamne, câtă feerie 

Este azi în casa noastră! 

Toată ţara e-mbrăcată 

În haină albă, de mireasă. 

* 

Primăvară, primăvară, 

Azi eu ţie îţi doinesc, 

Eşti o frumuseţe rară 

Pe pământul Românesc. 

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fveronica.pirleaconovali%2Fposts%2F2352353024940264&show
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fveronica.pirleaconovali%2Fposts%2F2352353024940264&show
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fveronica.pirleaconovali%2Fposts%2F2352353024940264&show
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fveronica.pirleaconovali%2Fposts%2F2352353024940264&show
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PÂRLEA-CONOVALI, Veronica. Frumu-

sețe rară, dragă Primăvară! [Accesat 

21.05.2022]. Disponibil: https://www.face-

book.com/plu-

gins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.fa

cebook.com%2Fveronica.pirleacono-

vali%2Fposts%2F2349782661863967&show  

 

 

Doamne, da-mi părinţii înapoi. 

Bate vântul nebun în ferestre,  

Nistrul pare trist şi bătrân,  

Iar mama şi tata nu este  

Şi nu mai am la cine să vin... 

 

Intru străină-n ogradă  

Şi niciun câine nu latră,  

Mă uit la prispa crăpată,  

La apa în căldări înghețată. 

 

Umbla prin casă o pisică,  

Frumoasă, cu blana-n culori,  

Era mângâierea părinților  

În zile grele şi la sărbători. 

 

O caut prin casă - nu este,  

S-o fi dus peste gard, la vecină,  

Acolo unde-i cald şi lumină,  

Şi cineva cu drag o-ngrijeşte. 

 

Mi-e greu şi sufletul mă doare,  

Iar lacrimile-mi curg şuvoi,  

Şi-aş vrea să strig în'gura mare:  

- Doamne, dă-mi părinţii înapoi! 

 

Cad în genunchi şi mă rog la icoane,  

Sărut cu tristeţe pământul uscat,  

Privesc prin ferestrele vechi cu 

obloane  

Şi cu bunul Dumnezeu stau la sfat. 

 

Mă uit la ograda pustie,  

Un strigăt pe buze îngheaţă.  

Odată cu plecarea mamei şi tatei  

Mă simt părăsită de viaţă. 

 

Deschid uşa casei mâhnită,  

Cu jale aprind focu-n vatră,  

Mă-ncearcă o durere cumplită  

Că nimeni nu mai bate la poartă... 

 

Toamna 

E toamnă afară, în jur e pustiu,  

Tristeţea se-aşterne pe drumul ce-l ştiu,  

Copacii goi, fără haine, stau singurei,  

Aşteaptă cuminţi copii lângă ei. 

 

S-adune din frunze, mere şi nuci,  

Ce dulce e poama rămasă-n butuci!  

Ici-colea, mai ciripesc păsărele,  

Toamna le-mbie spre zbor şi pe ele. 

 

Cârduri! Ah, cârduri se-nalţă spre cer,  

Toamna-i grăbită şi va fi ger,  

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fveronica.pirleaconovali%2Fposts%2F2349782661863967&show
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fveronica.pirleaconovali%2Fposts%2F2349782661863967&show
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fveronica.pirleaconovali%2Fposts%2F2349782661863967&show
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fveronica.pirleaconovali%2Fposts%2F2349782661863967&show
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fveronica.pirleaconovali%2Fposts%2F2349782661863967&show
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Se vor întoarce diii nou, iar la noi,  

Când va fi verde iarba-n zăvoi. 

 

Şi în jur va fi primăvară, 

Se vor întoarce şi ele în ţară, 

Să ne cânte din nou, aşa cum o fac, 

De prin streșini de casa, din crengi de copac. 

 

Toamnă-i acum, va fi primăvară,  

Va fi iarăşi iarnă şi va fi vară,  

Totul în jur se roteşte uşor,  

Ca într-un cântec de iubire şi dor. 

 

Vin sărbătorile... 

A înflorit Crăciunul din fereastră  

Şi fulgi de nea pe prag s-au aşternut,  

Sărbătorile ne bat grăbite-n poartă  

Din negura de vremi n-au dispărut. 

 

Căci fiecare gospodar din talpă,  

A ştiut ce-nseamnă armonie,  

Şi la şezători cântau odată  

Despre sfânta noastră moştenire. 

 

Au fost în viaţa noastră zbuciumată  

Mai multe chinuri, greutăţi, dureri,  

Dar am crezut în sfânta ascultare,  

În dimineţi frumoase şi-n puteri! 

 

Au trecut pe-aici hoarde străine  

Şi tăvăluguri grele au dărâmat,  

Palate, mănăstiri, multe destine,  

Dar credinţa ei nu ne-au luat! 

 

A murit în lagăre şi mine,  

Floarea neamului cel românesc,  

Lăsând să fluture în zări divine,  

Idealul nostru strămoşesc. 

 

Să avem noi case şi pământ!  

Să avem legende şi colinde!  

Să trăim, lăsând un legământ  

Pentru cei de se vor naşte mâine. 
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Scârţâie zăpada sub picioare,  

Fulgii cad din cer vertiginos,  

Copilaşii vin să ne colinde,  

Aducând ofrande lui Hristos. 

 

Astăzi s-a născut Hristos,  

Al nostru Domn mărinimos,  

Care vine să ne ierte-n toate,  

Ale noastre mari şi mici păcate. 

 

Şi-n ziua sfântă de Crăciun,  

Copilaşii ies la drum,  

Vin cu steaua, cu uratul,  

Cu gând bun şi semănatul. 

 

Energici, veseli şi frumoşi,  

Aduc vestea lui Hristos,  

Candela-i aprinsă-n casă,  

Colăceii sunt pe masă. 

 

Rumeniţi, pufoşi, gustoşi,  

În numele lui Hristos,  

La cei veniţi sunt dăruiţi,  

De gospodine împletiţi. 

 

A înflorit Crăciunul în fereastră,  

Şi Crăciunei măicuţele au copt,  

E sărbătoarea noastră strămoşească – 

În această seară s-a născut Hristos! 

PÂRLEA-CONOVALI, Veronica. Poeme // 
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Ajutorul 

Eu mă duc pe cărărușă 

La Izvorul lui Miron 

Să iau apă-n căldărușă 

Să-i aduc lui moș Ion. 

Moșul, în toiag la poartă, 

Mă privește, bucuros, 

Cum picioarele mă poartă 

Tot fuguța-n sus și-n jos! 
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Călătorii 

Am văzut un licurici 

Stă pe spate la arici 

Mai avea un măr șofran 

Din grădina lui moș Dan. 

Uite, uite-un șoricel 

A trecut pe lângă el! 

Licuriciul a sclipit –  

Șoricelul a fugit! 

 

Familia 

Pe podea aleargă o furnică, 

Este neagră și atât de mică! 

Se ascunde, uite, undeva –  

Parcă-i este frică de ceva. 

Pe perdea s-a așezat o muscă –  

E ușoară, mică, dar ce mușcă! 

Mă reped cu ciudă înspre ea 

Și dispare, iată, undeva… 

Pe cuptor îmi doarme o pisică, 

Este sură și îmi pare mică. 

Toarce, toarce parcă din fuior 

Și povești îmi spune-ncetișor. 

 

Supărarea 

Roua cade peste noapte… 

Iarba este numai șoapte 

Și-o întreabă supărată: 

- Unde îmi dispari, surată? 

Zice roua sclipitoare: 

- De cum soarele răsare, 

Nu mai am mărgăritare! 

 

Înțelegerea 

În grădină am un măr, 

Iar la poartă am un păr, 

Toată ziua îl păzesc, 

Că-i păr dulce, măr domnesc. 

Iar copiii din măhală 

Le dau ghes, de cum se scoală: 

Rup din crengi ca-ntr-un pustiu –  

Ce să le mai fac nu știu! 

Într-o zi i-am adunat 

Și așa le-am cuvântat: 

- Eu vă dau mere și pere, 

Dar, vă rog, uitați de rele! 

PÎRLEA, Veronica. Versuri noi/ Veronica 

Pârlea.// Florile Dalbe. – 2004. – nr.1. – pag. 6 

 

 

Chemare 

Vino, măicuţă, azi în miez de noapte  

Când lumea toată va doimi.  

Bate-n uşă,-intră-ncet în casă,  

Nu te teme că mă vei trezi. 

 

Lasă-te încet la patul,  

Care te-adormea cândva  

Şi sărută-mi fruntea caldă  
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Geana care-n vis va tremura 

 

Sunt, măicuţă, dornică de vorbă  

Sunt flămândă... gingășia ta!  

Şi blestem în suflet viaţa, asta – 

Sunt străina fără dumneata. 

 

Când sufletul îmi este ca o piatră  

Şi n-are cine mă mai asculta,  

Eu alerg, măicuţă, pân-la tine  

Şi îţi spun toată durerea mea. 

 

Şi îl rog atuncea eu pe Domnul 

Şi pe îngerii de sus  

Să mi te întoarcă, măiculiță,  

Fără tine parcă sunt şi nu-s 

 

Dragoste amară 

Pe ceruri umblă luna 

Pe drum eu pribegesc, 

Iar gândul meu aleargă 

Şi nu pot să-l opresc. 

Se lasă-ncet o ceaţă 

Şi eu îl strig mereu. 

Zadarnic, nu mă-ascultă 

De parcă nu-i al meu. 

Extaz de nebunie 

Din nou mă copleși 

Eu l-am strigat în noapte 

Iar el mă ocoli. 

* * * 

Dragoste amară,  

Idol pământesc  

Cu a ta trufie  

Eu mă ogoiesc. 

 

Mai spune ceva despre tine 

Mai spune-mi ceva despre tine  

Mai spune-mi cât eu mai sunt  

Cât eşti aşteptat tu de mine  

Cat noi mai trăim pe pământ. 

 

Mai spune-mi ceva despre tine  

De dorul de sufletul tău  
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Căci nimeni - afară de mine  

Nu te-a-nţelege, zău. 

 

Mai spune-mi ceva, mai spune-mi  

De sufletul tău cu lăcate.  

Că sunt şapte la număr  

Şi toate sunt încuiate. 

 

Mai spune-mi ceva, mai spune-mi  

De gândul în care vâslești  

Acum toate-n braţele mele  

Să le oprești. 

 

Mai spune-mi ceva, mai spune-mi  

Când zbor precum rândunica.  

De sufletul tău ca pe strune. 

 

De ziua Ta 

* * * 

Te-aştept demult şi inima-mi tresaltă,  

Te-aştept cu visul într-un corn de lună.  

Să-mi mângâi ochii cu privirea caldă, 

Iar eu, zâmbind, să mă prefac nebună. 

* * * 

Cel mai sincer dor va fi 

Mereu tot cel dintâi. 

Şi-o viaţă întreagă-ţi va șopti: 

„Te rog, să mai rămâi". 

* * * 

Cu privirea rătăcindă 

Iarăși cerul răscolesc, 

Mi-a zburat o frunză-n palmă, 

„Vesti de toamnă", mă gândesc. 

 

Ajun 

Mai des azi se aprinde 

În fiecare casă  

În coltul cu icoane  

O lampa luminoasă. 

Iată o văd pe mama  

În ziua de Ajun,  

A aprins candela – 

Mâine e Crăciun 

PÂRLEA-CONOVALI, Veronica. Poezii 
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Porţile vremii 
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Scârţâie porţile vremii  

Ca într-un far ruginit,  

-Din rană mai picură sânge  

Dar nu e de paloş, nici de cuţit.  

Ridici cu suflarea pe buze  

Un drum încâlcit de noroi,  

Bate vântul din faţă  

Din spate ne bat nişte ploi.  

Laşi capul să cadă pe pieptul  

Cu pânză sluţită-nvelit,  

Te laşi în toiagul din mână  

Şi mergi mai departe prin vânt.  

Nu vrei se te biruie vântul  

Şi cânţi cu-ndoite puteri,  

Ajungi la ale tale pământuri  

-Eşti singură azi ca şi ieri.  

Inima-ţi este uşoară-uşoară  

Şi sufletul e liniştit,  

Puterea astrală bate în fierul  

De mult şi de ani ruginit.  

Departe bate un clopot  

Ca ramul tristă mă-ndoi  

Scârţâie porţile vremii,  

Plecăm şi venim înapoi. 

 

Nouă ani de aşteptare 

În memoriam pentru Doina şi Ion Aldea-Teodorovici 

E toamnă iar acum târzie  

Şi clopotul mai bate-n deal  

Acolo sus i-o mănăstire 

Înconjurată de un val.  

Azi nouă ani de amintire,  

Azi nouă ani de aşteptări.  

Cine oare o să cânte  

Inima acestei ţări?  

Tace amurgul dimineaţa,  

Tace Nistrul cel bătrân,  

Tace Doina şi balada  

Şi păstaia din salcâm.  

Voi, cei plecaţi atât de tineri,  

Voi, frumoşi şi plini de viaţă,  

Cântaţi-ne din adormire  

Şi îi treziţi pe cei de-ngheaţă.  

Ridică-te Doină, cântă Ioane,  

Din zbuciumul vremii nevremuit  

S-audă Prutul şi România  

Că Ion şi Doina n-au murit 

 

Dorinţă 

Tu vrei purificare, măi băiete?!  

Atunci când lumea-i neagră şi haină,  

Atunci când nimenea nu tinde spre lumină,  

Tu strigi sfârşitul şi le plângi de milă.  

Tu vrei sinceritate, măi băiete?!  

Atunci când vine focul peste tine,  

Atunci când cade cerul peste mine,  

Tu strigi: "Sinceritate vreau, vecine!".  

Tu vrei o ţară mândră şi frumoasă,  

Cu casele aşa ca în poveşti?!  

Să nu dispară dragostea de frate  

Şi-n lucrurile sfinte să mai crezi?  

Tu vrei prietenie, măi băiete?!  

Să vină fetele de la izvor  

Şi vântul, în ale tale plete, 

S-adune lacrimă şi dor? 

Tu vrei să vezi mame zâmbitoare?! 
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Tu vrei să faci seara şezătoare?! 

Atunci când straja este sănătoasă 

Şi pâinea proaspătă-n felii să stea pe masă? 

Tu vrei neprihănire, măi băiete?! 

Atunci când se încheagă parlamente, 

Atunci când cad partide şi guverne, 

Ce sunt mâncate aspru de un vierme? 

Tu vrei fidelitate, măi băiete?!  

Printre flăcăi şi mândre fete,  

Când ţara este scoasă la mezat  

Şi de minciună toţi ne-am săturat.  

Tu vrei de toate, dragă băietele?!  

Vrei numai bine, vreai să uiţi de rele?  

Dar cum de răul lumii vom scăpa,  

Dacă blestemul zace chiar în ea?!... 

 

Strigăt şoptit 

Te strigă din milenii cineva, 

Nu pentru mângâiere sau trădare. 

Şoptit te strigă de-o viaţă nişte bunei, 

Care te cheamă să trăieşti prin ei. 

Te strigă din tărâmuri cineva, 

Este măicuţa sau vecina ta, 

Ce vor să-ţi spună că n-au murit, 

Că tu, copile, i-ai înnemurit. 

Te strigă din istorii cineva, 

Este iubita sau colega ta, 

Ce vor să-ţi zică gingaş, iubitor, 

Că dragostea e apă de izvor. 

Te strigă din milenii cineva, 

Este tăticul şi cu steaua ta, 

Zâmbeşte şi te-admiră liniştit: 

- Tu eşti ca mine şi vei fi iubit...  

Te strigă din pridvoare şi din sate,  

Te strigă de prin târguri şi oraşe. 

- Băiete, vezi să nu ne uiţi cumva,  

Că noi trăim acum prin soarta ta.  

Te strigă şi te cheamă dulce dorul,  

Prin soarta ta va vieţui feciorul.  

Cu dragoste pe buze vei crea,  

Căci eşti vrăjit chiar tu de ea. 

 

Chemare 

Trecutul bate-n inima din piept,  Dorind să-şi spună ultimul cuvânt,  
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Românul tace, că-i bătut de vânt  

-Istoria îi este la pământ.  

Din ploile căzute peste noi,  

Trecutul este zămislit de doi,  

Prezentul este-n mâinile la mii,  

Rămâne să săpăm în temelii.  

Din traci ne este rădăcina,  

Din geto-daci ne e tulpina,  

Romanizarea a înflorit,  

Iar rodul ei a putrezit.  

Viscole ne-au spulberat.  

Vântul ne-a împrăştiat.  

Zăpezile ne-au troienit  

Şi sufletul ne-a amorţit.  

Vom sta aşa nici vii, nici morţi,  

Istoria vom da la hoţi  

Şi ne-or numi cum ei or vrea, 

 Fără a ne întreba ceva 

 

Plâng de bucurie că-s român 

Ţara mea, cu brazi spre stele,  

Şi cu cerul luminat,  

Ca o palmă eşti pe hartă,  

Dar un deget ţi-au tăiat.  

Lăcrimează-ncet amurgul,  

Stâncile cele bătrâne,  

La hotarele închise,  

Mai descântă şi azi zâne.  

Fraţii se întâlnesc la mese,  

Râd şi plâng, ca, mai apoi,  

Prin hotarele închise  

Să privească înapoi,  

De se vor vedea vreodată,  

Peste ani sau peste vieţi,  

De trecut să-şi amintească,  

De istorie, de vreţi.  

Strigă Tisa, strigă Nistrul,  

Dunărea şi tot poporul,  

Strigă cerul şi credinţa  

Să se spună adevărul.  

Sfârtecată de duşmani,  

Strâmtorată şi rănită,  

Ca o palmă eşti pe hartă,  

Ţara mea iubită. 

 

Românie, ţară scumpă 

Ţara mea, frumoasă ţară,  

Te iubesc atât de mult  

Eşti ca o comoară rară  

Pentru mine, pentru mulţi.  

Tu de veacuri ai duşmani  

Şi te lupţi cu-nverşunare, 

Îi zdrobeşti şi îi alungi  

Înapoi peste hotare.  

Ţara mea, cântată-n doine,  

În balade şi poveşti,  

Ai un Mircea, ai un Ştefan  

Şi cu Ţepeş te mândreşti.  

Românie, ţară scumpă,  

Cu pământuri rătăcite,  

Ai tu lacrimă şi dor,  

Ai istorii şi ai zbor.  

Şi dacă o fi să mor,  

Să mă nasc în altă viaţă  

Tot la casă cu pridvor,  

La măicuţa mea pe braţe.  

Să văd munţii, să văd marea,  

Să văd brazi până la stele,  

Să văd ciobănaşi în luncă,  

Să văd lacuri şi castele.  

O, ţara mea, frumoasă ţară,  

Te iubesc atât de mult

Mărgăritare de dincolo de Prut: Antologie 

din creațiile scriitorilor Basarabeni realizată de 

Gabriela Alef, Ion Machidon și Gheorghe Stra-

tan /Tehno redactare și design copertă: Iulian 
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Slavă veşnică vouă, eroi 

Am venit noi la tine. amice.  

Am venit la mormântul uitat  

Cu buchetul de flori şi de spice  

De acolo, pe unde-ai luptat.  

Ridicăm noi drapelul sub soare,  

Tricolorul - simbolul cel sfânt.  

Ai fost primul în toate, prietene.  

Şi eroi ca tine nu sunt. 

Azi e pace şi linişte-n ţară  

Şi copiii ne cresc zâmbitori,  

Dar prin sate mai umblă măicuţe  

Şi aşteaptă la poartă feciori.  

E durută, amară istoria.  

Plâng şi codri, şi flori după voi.  

Ați rămas pentru noi în memorie.  

Slavă veşnică vouă, eroi. 

 

Odă marelui domnitor 

A fost un Mircea Vodă cel Bătrân,  

Care-a domnit cu multă dibăcie, 

Ocrotind ţara cu multă bărbăție. 

 Urmaşilor fiind lăsată moştenire.  

Cu fără multă carte, dar mare înţelept.  

A îndemnat poporul pe drumul  sfănt şi drept, 

Cu-aleasă intuiţie şi dragoste de neam.  

Simţea cine-i prieten şi cine e duşman.  

Ştia să ne-ocrotească şi alunga străinul.  

Î1 alunga cât mai departe de hotar.  

Era mai dulce sfatul lui decât pelinul.  

Iar zâmbetul avea un gust amar.  

A nins în pleata lui cu-nţelepciune.  

Lăsându-ne un vis în viitor.  

Iar generaţiile ce vin de veacuri  

Îl venerează ca pe-un Mare Domnitor.  

Mărite Domn, cu urme cadenţate.  

Lăsate la hotarul de la Sud.  

La Giurgiu, prin ruine de cetate.  

Şi astăzi vocea ta o mai aud...  

Şi ca o torţă ridicată-n zare,  

Cu ochi deştepţi şi mână de soldat.  

N-ai acceptat atuncea închinare  

Şi sufletul prin luptă ţi-ai salvat.  

Mărite Domn, cu mulţi duşmani la poartă.  

Ce mişunau ca viespile-n zăvoi.  

Tu n-ai cedat, nu ne-ai trădat pe noi.  

Acum, la Dunăre privesc departe-n mare,  

Mă strădui valul apei să-1 sărut,  

Şi îţi dedic în suflet osanale.  
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Pentru tot ce ştiu şi am avut.  

Istoria-i ştiinţa cea mai dreaptă,  

Pe care trebuie s-o ştie un popor,  

De vrea să aibă viaţă minunată  

Şi peste ani să aibă-un tricolor.  

Mărite Domn, tu ne-ai lăsat de toate.  

Rămâne sfatul noi să ţi-1 urmăm,  

Pe duşmani să-i ţinem mai departe  

Şi tot ce este sfănt să nu trădăm.  

Să fim uniţi ca fraţii noi mereu,  

Să fim uniţi în Bunul Dumnezeu... 

 

Românie, ţară scumpă 

Ţara mea, frumoasă ţară,  

Te iubesc atât de mult  

Eşti ca o comoară rară  

Pentru mine, pentru mulţi.  

Tu de veacuri şi duşmani  

Şi te lupţi cu-nverşunare,  

Îi zdrobeşti şi îi alungi  

Înapoi peste hotare.  

Țara mea, cântată-n doine.  

In balade şi povești,  

Ai un Mircea, ai un Ştefan  

Şi cu Ţepeş te mândreşti.  

Românie, ţară scumpă,  

Cu pământuri rătăcite,  

Ai tu lacrimă şi dor,  

Ai istorii şi ai zbor.  

Şi dacă o fi să mor,  

Să mă nasc în altă viaţă  

Tot la casă cu pridvor.  

La măicuţa mea pe braţe.  

Să văd munţii, să văd marea,  

Să văd brazi până la stele, 

Să văd ciobănaşi în luncă,  

Să văd lacuri şi castele.  

O, ţara mea, frumoasă ţară,  

Te iubesc atât de mult...

 

Eroii 

Noi am scris cu viaţa carte.  

Am vegheat şi la hotar.  

Şi prin lupte, şi prin fapte  

Am învins orice duşman.  

Au rămas pe chip înscrise 

Luptele ce le-am învins. 

Iar victoriile noastre în istorie le-am 

scris. 

Drumuri multe-am colindat.  

Ţara noi am apărat,  

Fapte multe am lăsat de urmat.  

Mamele ne-au aşteptat,  

Lacrimi multe au vărsat,  

Doinele ni le-au cântat pe-nserat. 

Noi păzim al ţării nume  

Şi suntem ai ei feciori.  

Ne-nchinăm cu pietate  

Pentru sfintele valori.  

Pentru-a noastră nemurire,  

Pentru-al nostru viitor  

Noi luptăm cu demnitate  

Pentru ţară şi popor. 

Drumuri multe-am colindat,  

Ţara noi am apărat,  

Fapte multe am lăsat de urmat.  

Mamele ne-au aşteptat,  

Lacrimi multe au vărsat,  

Doinele ni le-au cântat pe-nserat. 

 

Siberia 



[259] 

 

 

Frunză verde bob ascuns,  

De acasă ei ne-au dus în Siberia de 

gheaţă,  

Unde-a fost o altă viaţă.  

Ne-a dus trenu-n depărtare,  

Unde „soarele răsare",  

Unde vântul biciuieşte  

Şi gerul nu ne jeleşte.  

Viaţă grea, viaţă amară  

Multă lume-a fost să moară,  

Nu de boală şi zăcare,  

De mâna duşmanului mare.  

Frunză verde busuioc,  

Nu-mi găsesc nici astăzi loc,  

Amintirea-i tot mai grea  

Şi nu pot scăpa de ea.  

Trenul noaptea-n vis apare  

Şi mă duce-n depărtare.  

Mama plânge suspinând  

Lângă un proaspăt mormânt.  

Plâng mai multe măiculițe,  

Ce strâng la piept fetiţe.  

Plâng şi taţi încărunţiţi  

După feciorii iubiţi.  

Siberie îndepărtată  

Ai fost toată blestemată,  

Doamne, iartă-ne pe noi  

Şi ne scapă de nevoi. 

Nu mai vrem viaţă-amară  

Şi străini la cârmă-n ţară,  

Vrem o viaţă mai frumoasă  

Şi stăpâni la noi acasă.  

Românie, ţară sfântă.  

Moldovenii azi te cântă  

Şi în dorul lor amar  

Nu mai vor Prutul hotar. 

 

Visul 

Scumpă ţară dintre râuri.  

Am visat asecară-un vis,  

Că s-au coborât din ceruri  

Un alai întreg ele sfinţi.  

Au înconjurat hotarul  

De la vest până la est  

Şi s-au stabilit cu traiul  

Chiar în vechile cetăți.  

Ridicate, ruinate,  

Cu istorii zbuciumate,  

De duşmani pângărite  

Şi de trădători rănite,  

Iar un sfânt cu barbă albă  

Îmbrăcat în haină largă,  

Cu ochi blânzi, pătrunzători  

A zis, fraţilor-surori:  

„Am luat sub pază ţara  

Şi acest bătrân popor,  

Vrem străinii să-nţeleagă  

Că suntem nemuritori.  

Cu cât hoarda-i mai vicleană.  

Voi sunteţi de nezdrobit,  

Voi sunteţi stăpâni în ţară  

Şi pe Domnul î1 iubiţi.  

Tu, române, suflet cald 

N-ai venit cu puşca-n prag,  

N-ai râvnit: pământ străin  

Şi n-ai vrut la nimeni chin.  

Acum dușmanul cel mare  

Se învârte printre voi,  

Răul v-a zdrobit fiinţa,  

De-aţi rămas străini şi goi.  

Adunaţi-vă acasă, lângă vetrele stră-

bune. 

Aduceţi-vă aminte de poveşti cu zâne 

bune.  

Mai cântaţi pe la chindii  

Când cosaşii vin acasă.  

Iar copiii fericiţi  

Să vă stea cuminţi în braţe.  

Şi voi, fete frumuşele,  

Îmbrăcaţi mai des catrinţe.  

Strângeţi florile din crâng.  

Pe cap puneţi coroniţe,  

Întoarecţi-vă la glie  

Şi la legea strămoşească,  

Veţi simţi cum se va naşte  

Pe pământ o altă viaţă.  
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Am luat sub pază ţara  

Şi acest bătrân popor.  

Prin credinţa cea străbună,  

Românii sunt nemuritori". 

 

Plâng de bucurie că-s român 

Ţara mea, cu brazi spre stele,  

Şi cu cerul luminat, 

Ca o palmă eşti pe hartă  

Dar deget ți-au tăiat,  

Lăcrimează-ncet amurgul.  

Stâncile cele bătrâne,  

La hotarele închise,  

Mai descântă și azi zâne. 

Fraţii se întâlnesc la mese.  

Râd și plâng, ca, mai apoi,  

Prin hotarele închise  

Să privească înapoi,  

De se vor vedea vreodată, 

Peste ani sau peste vieţi, 

De trecut să-ţi amintească, 

De istorie, de vreţi. 

Strigi Tisa. Strigi Nistrul. 

Dunărea şi tot poporul.  

Striga cerul și credinţa  

Să se spună adevărul.  

Sfârtecată de duşmani.  

Strâmtorată şi rănită.  

Ca o palmă eşti pe hartă.  

Ţară draga şi iubită. 

 

Prutul plânge 

În memoriam pentru Doina și 

Ion Aldea-Teodorovici 

Între două maluri Prutul plânge  

Că Ion şi Doina ne-au lăsat.  

Românimea lacrimile-şi strânge  

Plânsul este-atât de-ndurerat. 

 

Este în doliu toamna şi pământul,  

Este-n doliu acest nemiluit popor – 

Doinei i se-nlăcrimează cântul  

Şi Ion e-n jalea tuturor. 

 

Vai, durerea paşii că ni-i moaie  

Şi ne smulge inima din piept  

Stâlpii unui neam de ce se taie?  

Moarte - cum cruzimea să ţi-o iert? 

 

Două inimi brave şi bărbate,  

Pentru voi e-al nostru jurământ:  

Ne-aţi crescut în suflet libertatea – 

Noi vă înviem prin cânt!

Din pragul casei 

A venit în pragul casei  

mi-a cerut să înnopteze,  

a venit în pragul casei,  

a rugat ca să viseze. 

 

A venit în pragul casei,  

i-am întins masa frăţeşte,  

a venit în pragul casei,  

i-am dat haina mea, fireşte. 

 

A venit în pragul casei,  

un pribeag fără pământ,  

a venit în pragul casei  

şi mi-a spus că este sfânt. 

 

A venit în pragul casei  

şi mi-a spus că este soră,  

a venit în pragul casei  

şi mi-a spus că mă adoră. 

 

A venit în pragul casei  

graiul mi l-a mutilat,  

a venit în pragul casei, 

şi la jug m-a înjugat.... 
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Înstrăinare 

Înstrăinată sunt de tine, frate,  

Că sufletul demult mi-a putrezit,  

Că am zăcut ca în sicriu de moarte  

Şi peste mine haite au păşit. 

 

Înstrăinată suni de tine, soră,  

Că nu m-ai dus de mână la izvor  

Şi nu am ameţit cu tine-n horă  

Şi n-ai dorit alăturea să mor. 

Înstrăinată sunt din neam în neam, 

Că poate Domnu-aşa ne-a blestemat 

Să fim copac cu-acelaşi ram 

Dar cine? Doamne, în două, 

In şapte și în nouă 

De la Chilia pân' la Calafat 

Copacul nostru ni l-a retezat? 

 

Dorinţa 

Tu vrei purificare, măi băiete?!  

Atunci când lumea-i neagră şi haină,  

Atunci când nimenea nu tinde spre lumină.  

Tu strigi sfârâitul şi le plângi de milă. 

 

Tu vrei sinceritate, măi băiete?!  

Atunci când vine focul peste tine,  

Atunci când cade cerul peste mine,  

Tu strigi: „Sinceritate vreau, vecine!". 

 

Tu vrei o ţară mândră şi frumoasă,  

Cu casele aşa ca în poveşti?!  

Să nu dispară dragostea de frate  

Şi-n lucrurile sfinte să mai crezi? 

 

Tu vrei prietenie, măi băiete?!  

Să vină fetele de la izvor  

Şi vântul, în ale tale plete,  

S-adune lacrimă şi dor? 

 

Tu vrei să vezi mame zâmbitoare?!  

Tu vrei să faci seara şezătoare?!  

Atunci când straja este sănătoasă  

Şi pâinea proaspătă-n felii să stea pe masă? 

 

Tu vrei neprihănire, măi băiete?!  

Atunci când se încheagă parlamente,  

Atunci când cad partide şi guverne,  

Ce sunt mâncate aspru de un vierme? 

 

Tu vrei fidelitate, măi băiete?!  

Printre flăcăi şi mândre fete,  

Când ţara este scoasă la mezat  
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Şi de minciună toţi ne-am săturat. 

 

Tu vrei de toate, dragă băietele?!  

Vrei numai bine, vreai să uiţi de rele?  

Dar cum de răul lumii vom scăpa,  

Dacă blestemul zace chiar în ea?!... 

 

Mărturisire 

Pe un petec de hârtie 

Scriu eu azi o poezie, 

Că în sufletul curat, 

Dor de neam am tot păstrat. 

Dragoste nepământească 

Pentru limba românească. 

Pentru plaiul strămoşesc. 

Ce şi-n noapte-l străjuiesc. 

La hotarele străbune 

Stau de ieri, vor sta şi mâine. 

Cei cu sufletul curat 

Ce cu doina s-au salvat. 

Stau cu arme pregătite 

Cei cu sângele fierbinte 

Şi cuvântul când l-au spus. 

S-au uitat la Cel-de-Sus 

Şi au întrebat: „Părinte, 

Ale Tale sunt cuvinte 

Spuse, scrise pe hârtie, 

Una-două sau o mie!?" 

Cred că Domnul ne-a lăsat. 

Ca prin greu să fim purtaţi. 

Să agonisim de toate 

Şi să facem multă carte. 

Cartea ne va dăscăli 

Şi din noapte vom ieși. 

Din noroi ne-om ridica, 

Lanţuri grele vom lăsa. 

Şi vom striga sus şi tare: 

- Doamne, rana nu mai doare. 

Că mai tare ne-a durut, 

Când durerea ţi-am ştiut, 

Iar pământul strămoşesc, 

Între pagini îl unesc. 

Şi nu mai permit la nimeni 

Cartea vremii s-o dezbine... 

 

Lacrimi de dor 

Am venit acasă, mamă.  

Iar portiţa-i încuiată,  

La uşă atârnă o lăcată,  

În curte câinele nu latră. 

 

În casă este trist şi rece,  

Din poze ochii tăi mă urmăresc.  

Aprind candela la icoane  

Şi-ncerc copilăria s-o găsesc. 

 

 

A fost odată armonie,  

Şi viaţă bună am avut,  

Dar, într-o zi de iarnă,  

Toate acestea le-am pierdut. 

 

Pe plită a rămas ceaunul.  

Şi mămăliga nefăcută,  

Ce frumos era Crăciunul  

Şi casa cu lumină multă! 

 

 

Dragă mamă, tată scump,  

Unde dorul să-mi ascund  

Şi pe care rămurele  

Să las lacrimile mele? 

 

Tare-aş vrea să se întoarcă  

Vremurile de cândva,  

Când la gura sobei tata  

Viaţa lui ne povestea. 
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Iar măicuţa, hărnicuță,  

În andrele împletea,  

Şi cu multă dibăcie  

Ciorăpei ea ne făcea. 

 

Să ne fie cald şi bine,  

Când la şcoală ne porneam.  

Şi în geantă, de cu seară,  

Mere, nuci ne aşeza. 

 

Am venit, părinţi, acasă 

Să strâng florile de mâr.  

Ce cu-atâta dăruire 

S-au lăsat la mine-n pâr. 

 

Să visez încă o dată  

Sub nucarul cel rotat.  

Care-a fost sădit de tata  

Şi de noi micuţi, udat. 

 

Viaţă asta e frumoasă.  

Te înalţă păn' la cer,  

Si apoi tot ea te lasă.  

In tristeţe și mister. 

 

Viața-i blândă, luminoasă,  

Când stai cu părinţi la masă.  

Cu buneii grămăjoară,  

Sfătuind pe prispă-afară. 

 

Preţuiţi minunea rară  

Ce de Dumnezeu ni-i dată.  

Nu rataţi aceste clipe,  

Căci în ele-i viata toată. 

 

Ai familie, ai sfat.  

Ocrotire şi iubire.  

Asta este pe pământ  

Cea mai scumpă moştenire. 

 

Am venit din nou acasă.  

Am găsit poarta legată, 

M-am gândit ca altădată  

Că părinţii nu-s acasă. 

 

Au plecat în ospeţie,  

Iată-iată au să vie.  

Și va fi ca altădată,  

Vorbă bună, pâine coaptă 

MACHIDON, ION. Poetă și soră. //Poetul – 

Glasul cetății: Supliment al revistei „Amurg sen-

timental”. -   2022. – nr. 1.  – pag. 1– 4

 

 

Dor de copilărie... 

Când doi prieteni se-ntâlnesc,  

După o lungă despărţire,  

Cuvintele se-mpleticesc,  

În jur e numai fericire. 

 

Se strâng în braţe călduros,  

Cuvintele sunt de prisos,  

Ochii lor le spun de toate  

Şi lacrimile sunt mascate. 

 

Şi cu drag şi-aduc aminte – 

Prietenia nu se vinde!  

Copilăria - dulce floare,  

E comoara cea mai mare! 

 

Îşi amintesc de satul drag,  

De fumul iarna din hogeag,  

De ferestrele-ngheţate  

Şi şezătorile bogate. 

La malul Nistrului bătrân,  

Se opresc cu amintirea,  

Unde vara, până târziu,  

Din apă nu scoteau privirea. 

 

Se bucurau de doi baboi,  

Se hârjoneau în iarba deasă,  
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Apoi desculţi, dar împliniţi,  

Alergau voioşi acasă. 

 

Unde mama-i aştepta,  

Cu mămăliga răsturnată,  

Se aşezau roată la masă,  

Şi viaţa le era frumoasă. 

 

N-aveau nevoie de nimic,  

Decât de a dormi un pic,  

Şi cum zorii se iveau,  

Peste tot ei alergau. 

Dar nu ştiu ce s-a-ntâmplat,  

C-au lăsat satul lor drag,  

Ţi-au pornit în lumea mare,  

Să-ţi deschidă o nouă cale. 

 

Mi-e dor de Eminescu... 

Mi-e dor de Eminescu, ce luminează-n stele,  

Eterne-i sunt cuvintele şi sfinte ne sunt ele,  

Şi-mi este dor atunci când cerul lăcrimează,  

Că simt mereu şi ştiu - Luceafărul ne veghează... 

 

La margine de codru, când plouă des, mărunt.  

Şi frunza cade-ntruna, eu vântul îl ascult.  

Aici, pe înserate, istorii împletesc,  

Şi de-o iubire mare mereu îmi amintesc. 

 

Trecut-au ani de atuncea şi multe ierni s-au nins. 

 La locul lor sub soare nimeni n-a pretins.  

Mă-ntreb dacă-i o lege sau nimeni n-a riscat  

Ca să-şi descrie viaţa prin versul zbuciumat. 

 

Atâta lume scrie, în vers îi pomenesc,  

În opere alese mereu îi întâlnesc.  

A fost ceva la mijloc de Domnul plămădit  

Că Mihai şi Veronica atunci s-au întâlnit? 

 

Amorul dulce şi durut, ce-n două suflete-a-ncăput,  

A presărat în noi speranţă că vom gusta şi noi din viaţă...  

Să ştim ce-i doru-ascuns şi ce este iubirea,  

Ce e tristeţea, dar şi fericirea... 

 

Ei au lăsat iubire pe iarbă şi pe nori,  

Pe nuferii din baltă şi pe albastre flori,  

Întreb de Veronica, întreb de Eminescu  

- Ce-a fost la mijloc, care e secretul? 

 

Întreb mereu de codru, de rouă, curcubeu  

- Care este taina dorului cel greu?  

Alerg din frunză-n frunză, la cuib de rândunele,  

La valurile mării, la nopţile cu stele. 
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Şi plopii din fereastră, şi frunzele din vii, 

Cântă doar în şoaptă: De ce nu vii? De ce nu vii? 

 

Ce se întâmplă-n lume, doamne? 

Ce se întâmplă-n lume, Doamne?  

Atâta rău în ea trăieşte.  

Unde te-ntorci e sărăcie  

Şi om cu om se duşmăneşte. 

 

Ascult mereu cum se vorbeşte  

De omenie, de-ascultare,  

De dragoste şi ajutoare,  

Dar în tristeţe omul moare. 

 

Vecinii nu-şi mai dau bineţe  

Şi fraţii nu se întâlnesc,  

S-au supărat pe mamă, tată  

Şi pe bunei nu-i pomenesc. 

 

A murit, Doamne, onoarea,  

Castele mulţi îşi construiesc.  

Au mine, fabrici, magazine  

Şi-n aur ei se învelesc. 

 

Şi uită că în altă lume  

Pleacă la fel de îmbrăcaţi,  

Căsuţa e din patru scânduri,  

C-un obicei sunt toţi trataţi. 

 

Banii sunt făcuţi pe lume  

Ca oamenii să-i folosească,  

Să facă multe fapte bune  

Şi ca planeta să-nflorească. 

 

Omul însă mult greşeşte,  

Banului s-a dăruit.  

A devenit slugă şi jertfă  

Şi lăcomia l-a orbit. 

 

Ce se întâmplă-n lume, Doamne?  

Răul tare se-nmulţeşte.  

Pământul geme, nu rodeşte,  

Iar tineretul putrezeşte. 

 

Câte odată ni se pare  

Că ne ducem înapoi  

În epoca primitivă,  

Cu paşi mari, cu paşi vioi. 

 

Şi cu-ntreaga mea fiinţă  

Vreau potopul să-l opresc,  

Dar nu e-n a mea putinţă,  

Multe mâini ne trebuiesc. 

 

Doamne, Doamne, mila Ta  

Peste-o lume rătăcită,  

Facă-se în voia ta  

Şi nu-i duce în ispită! 
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Colindul copilăriei mele 

Mă-ntreabă fiica veselă la o chindie  

De îmi aduc aminte un colind.  

Atât de curioasă mă îmbie  

Aşa cum pot acuma să i-l cânt. 
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Şi stau tăcută, fără de mişcare,  

Şi îmi aduc aminte orice rând – 

Cum tata ne-nvăţa încă din toamnă  

Şi nu ştiam atuncea de ce plâng. 

 

Cum prin troiene înotam tot satul,  

La fiecare casă ne opream,  

Cum ne-ngheţau mânuţele şi nasul,  

Dar câtă bucurie aduceam! 

 

Gospodinele coceau de toate  

Şi dulciuri din dughene cumpărau.  

Era-ntr-un fel o mare nedreptate  

Dacă pe lângă casa lor noi nu treceam. 

 

Intram cu drag în fiece ogradă,  

Ne întâlneau cu porţile deschise,  

Afară - era miracol de zăpadă,  

În case - mesele bogat întinse. 

 

Prin nămeţii de zăpadă-naintam,  

Şi aşa tot satul colindam,  

Iar gazdele cu nuci şi mere ne primeau,  

Cu dulci poveţe ne binecuvântau.  

 

Noi aduceam în fiecare casă  

O veste sfântă, dragă, luminoasă,  

Că Hristos pe lume se năştea  

Şi-n suflete lumina se-aşternea. 

 

Doamne, mi-e dor să fiu din nou copilă  

În iernile cu straturi de nămeţi,  

Să-mi colind buneii iar în tindă  

Şi să mă bat cu bulgări de omăt. 

 

Iar azi, când anii au zburat,  

Aştept şi eu copii la colindat,  

Şi mari, şi chiar mai măricei,  

Să îi primesc cu nuci şi covrigei. 

 

Mulţumesc, copila mea,  

Pentru această scumpă amintire  

Ce s-a topit precum un fulg de nea  

Lăsând în suflet noianul de iubire. 
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Tânguire 

Fiecare casă şi orice fereastră  

Ascunde o viaţă mai bună, mai aspră.  

Trecând deseori amintindu-mi de ele,  

Privesc cu dor adânc la perdele  

Şi caut să văd uitate mărgele.  

Departe cu gândul mă duc în mistere  

Şi umbra se joacă, tăcută, cu ele.  

Uitate mărgele-n pervaz de fereastră,  

Lăsate icoane la intrare în casă.  

Mătură vântul zăpada din prag,  

Fără de urme-i acum de un veac,  

Stăpânii nu sunt şi urmaşi n-au avut,  

Şopteşte în treacăt frunza de nuc.  

Case frumoase, uitate de noi,  

Chemaţi de prin stele stâpânii-napoi.  

Să cureţe podul şi geamuri de praf,  

Doamne! O, Doamne! Pe unde-au rămas?  

Veniţi, stăpânii cu vână-aleasă,  

Să faceţi curat în curte şi-n casă.  

Să-alerge copiii zglobii în pridvoare,  

Şi grâu auriu să-adunaţi în hambare.  

Case frumoase, case uitate,  

Cu prispe rupte şi geamuri sparte,  

Chemaţi stăpânii din stele-napoi  

Să aibă grijă de valori şi de voi.  

Fiecare casă şi orice fereastră,  

Ascunde o viaţă mai bună, mai aspră. 

 

Elegie pentru Ştefan Petrache 

De-atâtea ori ţi-am ascultat cântarea,  

În august şi în toamna ruginită,  

Când bate bruma peste vii grăbită,  

Iar viaţa noastră pare răstignită. 

 

De-atâtea ori te-am ascultat în vară,  

Când arşiţa ne-adună la izvor  

Şi fetele-mpletesc din flori cosiţe,  

Ascunzând în ele dorul lor. 

 

Ţi-am ascultat cântarea-n primăvară,  

Când păsările se întorc la vatră,  

Când florile răsar de sub zăpadă,  
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Şi viaţa noastră este mai frumoasă. 

 

În melodia cântecului tău,  

Codrul l-am văzut multicolor,  

Şi Dumnezeu prin semne a lăsat  

Cu Eminescu să mai stăm la sfat. 

 

O voce impecabilă ai fost,  

Te vom păstra mereu în amintire,  

Căci prin cântare tu ai fost iubire  

Şi ai lăsat adâncă moştenire. 

 

Şi codrul primăvara v-a-nverzi,  

Şi printre nori se v-a plimba iubirea,  

Iar într-o vară tu vei reveni,  

Să vezi cât e de mare amintirea. 

 

Toată lumea scrie ancestral! 

Toată lumea scrie ancestral!  

Aşa cum curg şuvoaie de pâraie,  

Când se topesc zăpezile pe deal  

Şi pământul tare se înmoaie. 

 

Toată lumea scrie ancestral!  

Şi fiecare strigă, plânge, râde,  

Depinde cât de mult la suflet frige,  

Şi cum priveşte viaţa de real. 

 

Azi toată lumea scrie ancestral! 

De parcă chiar strămoşii ne îmbie 

Să batem clopote cât mai avan, 

La tot ce se întâmplă, să le dăm de ştire. 

 

Şi multe, multe rânduri curg din cărţi,  

Mai slabe sau destul de înţelepte,  

Şi vântul şuieră la trecător în plete,  

Cerându-i parcă alte documente. 

 

Toată lumea scrie ancestral! 

Şi tot o lume e nepăsătoare, 

Mă întreb de multe ori, fără să vreau, 

Ce-ar fi cu omul de-ar putea să zboare? 

 

Şi rândurile curg din cer, şuvoi,  
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Încerc să le-nţeleg pe fiecare,  

Să las şi eu o carte pentru voi,  

Ca s-o citiţi la răsărit de soare... 

 

Cântecul iubirii 

Sunt fericită ca femeie,  

Căci am familie, copii,  

Şi-un soţ cuminte lângă mine,  

Ce îmi aduc doar bucurii.  

Sunt fericită, împlinită  

Când soarele mă încălzeşte,  

Când roua florilor şi-a ierbii  

Setea mi-o potoleşte.  

Sunt fericită, iubitoare,  

Când cade ploaia peste glie,  

Şi grâul aburit de vânt  

Spre-adolescenţă mă îmbie.  

Sunt fericită, ocrotită,  

Atunci când mă aşez la masă,  

Şi îmi zâmbeşte blândă mama,  

Şi mă mângâie dulce tata.  

Ce mare este fericirea  

Când ai alături pe cei dragi,  

Nu ai nevoie tu de nimeni,  

Şi gheaţa timpului o spargi. 

 

 

Rugăminte 

E zi frumoasă şi cu soare,  

Cu lumină şi căldură,  

Curg izvoarele în luncă,  

Iarba toată-i numai zgură. 

 

Te rog, Doamne, adă o ploaie,  

Peste noi, peste pământ.  

Nu uita de noi, stăpâne!  

Ruga noastră-i lucru sfânt. 

S-a uscat şi romanița,  

Frunzele tot au căzut,  

S-ar părea în jur, părinte,  

Toamna a venit demult. 

 

Trimiți ploaie peste-oraşe,  

Unde grâul nu-ncolţeşte,  

Unde e atâta lume,  

Ce cu satul se hrăneşte. 

Mulţumesc eu Ţie, Doamne,  

Pentru soare şi căldură,  

Dar trimite-ne şi ploaie,  

Să avem o roadă bună... 

 

Meditație 

Frunza aurie cade pe pământ,  

Bătută e de ploi, bătută e de vânt,  

Privesc prin geamul casei  

La fumul din hogeac,  

Iarna-i pe aproape,  

în iarnă mă îmbrac. 

Ce să fac eu, Doamne,  

Timpul să-l opresc,  

Să fie numai vară,  

Să nu îmbătrânesc? 

 

Să-mi văd părinţii tineri,  

Iar eu - copil zglobiu,  

Cu primăvara-n plete  

Şi-n barca mea pe râu. 

 

Opreşte, Doamne, iama  

Ce-n suflet se coboară  

Şi nu lăsa, Mărite,  

Părinţii mei să moară... 

 

Limba noastră cea română 

Limba noastră cea română,  E comoară pentru neam,  
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De la Nistru pân' la Tisa,  

O vorbim din an în an.  

A rămas să înflorească,  

Pe pământul strămoşesc,  

De la geto-daci încoace,  

Toţi românii o doinesc.  

Ea ne ţine-ntre popoare,  

Şi le-arată că suntem,  

Un popor cu demnitate  

Şi-o istorie avem.  

Limba noastră e frumoasă,  

În ea mama ne-a cântat,  

Şi la drum în astă viaţă,  

Tot în ea ne-a îndrumat.  

Limba noastră-i glasul gliei,  

Şi a codrilor bogaţi,  

De la Nistru pân' la Tisa,  

Fraţilor, să n-o trădaţi.  

Limba noastră-i vocea tatei,  

Din ogorul aburind,  

În ea sunt cântaţi Carpaţii,  

Vatra ţării străjuind.  

Limba noastră-i dor de neam,  

Limba noastră-i zare-albastră,  

Este rodul de pe ram,  

Este avuţia noastră.  

Limba noastră cea română, 

Este dulcele izvor,  

Ea a fost şi va rămâne,  

Împletită-n tricolor. 

*** 

Limba noastră-i vocea pâinii,  

Şi a mamei lăcrimând,  

Este vorba blândă a tatei,  

E credinţa din cuvânt. 

 

Limba noastră este soarta,  

Unui neam venit din traci,  

Ce frumos îşi duce viaţa,  

Între râuri, munţi şi fagi. 

 

Limba noastră-i scumpă tare,  

În ea Domnul ne iubeşte,  

În ea graiul înverzeşte  

Şi soarele pe cer luceşte. 

*** 

Este slavă şi avânt,  

Este un puternic gând.  

Cu ea noi ne botezăm  

Şi la Domnul ne rugăm. 

 

De la Nistru pân' la Tisa,  

Marea Neagră şi Carpaţi,  

Limba noastră cea română  

E doinită între fraţi. 

 

Fraţilor, să n-o trădăm,  

S-o iubim, s-o apărăm,  

Limba este legământ,  

Între ape şi pământ. 

Între grâne şi vâlcele,  

Între nori şi între stele  

Este ram şi rădăcină,  

Este floarea din grădină,  

Limba noastră cea română. 

 

O stare neînţeleasă mă cuprinde... 

O stare neînţeleasă mă cuprinde...  

Când mă gândesc la viaţa de cândva,  

Când împletea bunica la sarmale  

Şi mama la covoare mai țesea. 

 

O stare neînţeleasă mă cuprinde...  

Când păşesc prin curtea cu bujori,  

Mă aşez la masa învechită  

Şi mă uit departe printre nori. 

 

O stare neînţeleasă mă cuprinde...  

Când răsfoiesc albumul secular,  

Încerc să mai găsesc chipuri uitate,  

Şi mă înclin la ele ca-n altar. 

 

O stare neînţeleasă mă cuprinde...  

Când braţele măicuţei le visez,  

Şi-aud paşii tatei prin ogradă,  
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Mă simt din nou, ca la un sfânt botez. 

 

Atâtea stări în viaţă noi avem,  

Câte taine-n suflet noi purtăm,  

Câte primăveri sunt pe pământ,  

Câtă iarbă creşte pe mormânt. 

 

O stare neînţeleasă mă cuprinde...  

Când mă spăl cu roua din grădini,  

Când miros din florile măicuţei  

Şi la vorba tatei mă închin. 

 

O stare neînţeleasă mă cuprinde...  

Pe fiecare-o cânt în felul meu,  

Taina spovedaniei depinde, 

De credinţa-n bunul Dumnezeu. 

 

Romanţă 

La fântâna părăsită, 

Cu ulucul risipit, 

În această primăvară 

Doi cireși au înflorit. 

De miros e plină strada, 

Vântul e stăpân pe ea, 

Străinică-i şi ograda, 

Unde-i viaţa de cândva? 

Am avut părinţi odată, 

Am avut fraţi şi surori, 

Toţi s-au risipit prin lume, 

Căutând alte valori. 

La fântâna părăsită, 

Cu iarbă acoperită, 

A-nflorit şi-un liliac, 

Pentru fratele meu drag. 

Din iubire şi din dor, 

A-nflorit şi un bujor 

Pentru viaţa de cândva,  

Când mama lângă noi era.  

La fântâna părăsită  

Şi cu pragul risipit  

În această primăvară,  

De prin lume am venit.  

Am găsit atâta jale,  

Unde-i viaţa de cândva?  

Unde-i mama, unde-i tata  

Ce pe noi ne îndrumau?  

Frunză verde, dor ascuns,  

Doamne, dorul eu ţi-am spus. 

 

Odă lui Eminescu 

Când cade frunza peste vii  

Şi-apoi ne vin nămeţii  

Eu mă întreb citind poezii  

Pe unde eşti, poete? 

 

Când păsările vin pe rând  

Mă-ncearcă doruri şi regrete...  

Şi iarba iarăși încolțește,  

Pe unde eşti, poete? 

 

Aştept s-aud pe dealuri doine  

Şi buciumul să ne mai sune,  

Şi Luna-n geam să bată seara  

Aşa cum Eminescu spune. 

 

Dar tace Lacul liniştit  

Şi Floarea-albastră nu m-aude,  

Şi Somnoroase păsărele-au adormit,  

Şi nimeni, Doamne, nu-mi răspunde. 

 

Poezia lui e-o vrajă,  

O poveste despre Om,  

E un cântec de iubire  

Şi o viaţă fără somn. 

Tu ai înţeles ninsoarea,  

Ploile te-au îmbrăcat  

Şi de Plopii, fără tihnă,  

Deseori te-ai rezemat. 

 

Ai rugat mereu cobzarul  

Să-ţi cânte de iubire  

Şi-ai avut, poete, parte  

De măreața fericire? 
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Şi aud cum des copiii  

Îţi declară poezii,  

Sub Tei, la şezători bătrânii,  

Te întreabă când mai vii. 

 

Eminescu e iubire,  

Eminescu este vis,  

Eminescu-i armonie  

Şi un dor de nedescris. 

 

Eminescu este suflet,  

Eminescu este zbor,  

Eminescu este-un cântec  

Despre-o ţară şi-un popor. 

 

În astă primăvară. 

În astă primăvară,  

Atât de așteptată,  

Am stat închisă-n casă  

Tristă ca niciodată... 

 

Şi am privit prin geam  

Cum iarba încolțește  

Şi cum frumosul grâu  

Încet îngălbenește. 

 

Ne-am dorit din iarnă  

La codru să ieșim  

Şi Paște Fericit  

Cu toţii să-ntâlnim. 

 

Visurile mărețe  

Nu s-au împlinit,  

Peste căsuţa noastră  

Boala a venit. 

 

A făcut ravagii  

În China şi SUA  

Şi mi-au murit prieteni  

Tocmai în Italia. 

 

Am stat cu frică mare  

Şi m-am rugat mereu,  

Ca Domnul să se-ndure  

De poporul meu. 

 

Harnic şi cuminte,  

Prin lume rătăcit.  

Acum, ca niciodată,  

Spre casă s-a grăbit. 

 

Căci vatra strămoşească  

Şi pământul drag  

Pentru fiecare-i  

Adăpost şi leac. 

 

În astă primăvară  

Toate s-au schimbat.  

Puțină-a fost şi floarea  

Cea de liliac. 

 

Şi au rămas morminte  

De Blajini neîngrijite,  

Iar lumea s-a rugat  

Acuma mai fierbinte. 

 

În astă primăvară  

Nici Paşte n-am avut,  

Istoria creştină  

De astea n-a ştiut. 

 

Am căutat prin cărţi  

Şi-n vechile hrisoave,  

Unde e răspunsul,  

Doamne, Doamne, Doamne?! 

 

A fost pe-acest pământ  

De-atâtea ori nevoi,  

Pe multe dintre ele  

Le-am apucat şi noi. 

 

Dar n-au fost şcoli închise,  

Biserici sub lăcate,  

Şi duşi la groapă morţii  

Cu porţile legate... 
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Ochii tăi 

Ochii tăi sânt plini de-înţelepciune,  

Omenie şi un scump cuvânt  

Doamne, cită blândă gingășie  

Într-un om ce trece pe pământ! 

Mă mândresc cu-o tainică iubire  

Ce la depărtare iar o simt,  

Pentru multe bogății din lume  

N-aş dori eu ca s-o schimb. 

Dragostea aceasta ne-întinată  

Pasul meu mi-l leagă de pământ  

Geana mea se lasă iar plecată  

Când privirea ta din nou o simt. 

Tăinuită e această rază  

Într-un colţ de inimă plângând,  

N-aş dori eu nimeni să mi-o vază  

Fiindcă este tot ce am mai sfânt 

Sânt, Doamne, - împrejmuit de o grădină: 

Poezii// Glasul Națiunii. - … - … - pag. 9 

 

 

O cununie 

Sânt legată cu o cununie,  

Pe deget este veşnicul inel,  

Petr-un focar ce spatele îmi frige  

Eu l-aş schimba pe unul de oțel. 

 

Eu te iubesc, şi nu-i o nebunie,  

Căci focul mă cuprinde iar şi iar,  

Şi eu mă dărui apei care vine  

Iar vântul este pruncul meu hoinar. 
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Apoi îmi spui 

Mă ridici în vârf de munte,  

Mă laşi să cad la fund de ocean,  

Mă săruți cu dragoste pe frunte  

Şi eu îţi dau iubirea care-o am. 

 

Apoi îmi spui că sunt o lăcrămioară,  

Ce inimii îi dăruiesc miros,  

Apoi îmi spui, că sunt doar o petală,  

Iar frunzele-s uscate şi sunt jos. 

 

Noi plângem 

Eu plâng, tu plângi în astă seară  

Şi noaptea cade peste noi,  

Retrăgându-te-n cămară  

Rămâi cu focul tău în doi. 

Patima te istovește  

Şi te usucă încetișor,  

Te arde până la cenușă  

Şi tu rămâi fără de zbor. 

 

Şi cade frunza peste tine,  

Ea este pură şi curată,  

Tu eşti bătrân şi tâmpla-i albă.  

Iubirea însă-i neuitată. 

 

Amurg de seara 

Te-am alungat cu propria-mi hârtie,  

Într-un amurg de seară, zăpăcită  

Am pus un punct pe dulcea mea iubire  

De Cel de sus ce fostua-mi sortită. 

 

Şi vocea-mi sună astăzi în urechi,  

Ca șoaptele ce vin pe val de vânt,  

Aş vrea să le întorc să le iubesc, 

De-o fi să caut chiar şi în pământ 

PÂRLEA-CONOVALI, Veronica. Poezii// 

Glasul Națiunii. - … - … - pag. 4 

 

 

Zodia Scorpionului: La vârsta X a tinereții 

Ce a-i avea a spune despre o femeie care a 

ajuns la X ani ai tinereții? În ordinea alfabetului 

feminin: e simpatică, e înțeleaptă, e înzestrata cu 



[275] 

 

 

un simţ ales şi de o sensibilitate rară; e iubită... 

Scrie versuri şi se numeşte Veronica Pârlea. 

…ere aur, nestemate,  

…ire nici un jurământ,  

…icătuşa în mreje cer - gând. 

x x x 

Toate au sfârşit în lumea asta  

şi numai prostul râde până moare  

sau poate cel cu inima-împăcată  

mai crede-n viitor ca-ntr-o salvare. 

 

Toate au sfârşit în lumea asta  

Spre toate este drum şi cărărușă  

rămâne să ghicești în miez de noapte  

ce te aşteaptă mâine după uşă. 

 

xxx 

Plin de duhul tău,  

În noapte 

..frământam  

..de șoapte, 

…r țeseam în vers 

…hârtie  

…n univers 

…ni poezie. 

xxx 

Neliniștea-n suflet ascunde  

eterna clipă a zbuciumării - 

domină, supune, subjugă  

când este dată uitării.  

 

Neliniște-n suflet se-adună  

Aşa precum pâinea-n covată  

O lacrimă cade din gene  

când arta este uitată. 

xxx 

Ea ceru ca să cântăm 

şi cântecul să fie-n două voci, 

m-am rușinat, zicând 

că lumea se întoarce de la clăci 

şi nu trecu, nici două săptămâni - 

ea muri răpusă de durere... 

Iar eu rămasă, mult am mai tânjit 

cântând în suflet imnele iertării. 

Veronica împreună cu fiicele 

 Diana şi Nătăliţa. 
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xxx 

Mă plouă cu crizanteme  

astăzi e ziua mea!  

am prinse petale de gene  

iar una-i din inima ta,  

mă plouă azi cu sărutări  

ce vin dintr-un dulce amurg  

e toamna, e luna noiembrie  

şi lacrimi, iubite, îmi curg. 

PÂRLEA-CONOVALI, Veronica. Zodia 

Scorpionului: La vârsta X a tinereții // 

……………….. 

 

 

Pârlea-Conovali Veronica. Poezii 

Clopot sfânt 

Bântuie furtuna  

Pe acest pământ.  

Parcă bate-întruna  

Clopotul cel sfănt. 

 

Doamne, Dumnezeule,  

Fii mai cruțător,  

La mijloc de mare  

Este-un puișor. 

 

Bântuie furtuna  

Peste un păcat,  

Doamne-Dumnezeule,  

Ce te-a supărat? 

 

Apără-mi poporul  

De cruzimea rea,  

Strânge-mi puișorul  

Sub aripa ta. 

 

La mijloc de noapte,  

La mijloc de zi, 

După tine, Doamne,  

Ei vor mai veni?

O viață... 

O viaţă pierdută în veacuri  

Rechem în memoria mea.  

O ceaţă cade in ceaţă  

Şi lacrima cade din ea. 

 

O viaţă pierdută în veacuri,  

O soartă prin dune purta,  

O umbră răsare în noapte  

Cu fiori de nu-mă-uita. 

 

Întrebare 

Eu mă întreb din nou, măi frate,  

Ce ne aşteaptă mâine-n zori,  

Ce ne aşteaptă-n miez de noapte,  

Eu mă întreb de multe ori... 

 

Privesc la floarea cea frumoasă,  

Privesc la iarba mătăsoasă,  

Privesc la mulţii trecători  

De multe, multe ori. 

 

Ascund o viaţă, o poveste  

Sau poate pier în infinit,  

Şi cine e meșterul la toate  

Când, şi cum El ne-a zidit? 

 

Întreb de soare şi de lună,  
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Întreb de ziuă şi de noapte,  

Întreb de steaua cea nocturnă,  

Întreb de viată si de moarte. 

PÂRLEA-CONOVALI, Veronica. Poe-

zii.//Florile Dalbe. – 1999. – nr. 50(3469). – 16 

decembrie. – pag. 8 

 

 

Mai spune-mi ceva despre tine 

Mai spune-mi ceva despre tine,  

Mai spune-mi cât eu mai sânt,  

Cât eşti aşteptat tu de mine,  

Cât noi mai trăim pe pământ. 

 

Mai spune-mi ceva despre tine  

De dorul, de sufletul tău,  

Căci nimeni - afară de mine  

Nu te-a înţelege, zău! 

 

De sufletul tău cu lăcate  

Că sunt şapte la număr  

Şi toate sunt încuiate. 

 

Mai spune-mi ceva, mai spune-mi  

Când zbor precum rândunica.  

De sufletul tău ca pe strune  

Să cânte ades Veronica... 

PÂRLEA-CONOVALI, Veronica. Mai 

spune-mi ceva despre tine //Glasul Națiunii. - 

……….. 

 

 

Cânţi 

Cânţi când inima în piept îţi cântă,  

Când nu ți-i frică de nopţile pustii.  

Cânţi când e mai straşnic la sfârşitul vieţii,  

Iar nopţile nu-ţi sânt deloc zglobii. 

 

Inima ți-o răscolește vântul, 

Îţi pare că-i năprasnic, că-i nebun, 

Nici el nu-ţi poate opri cântul 
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Pe care l-ai cântat din vechi străbuni. 

 

Duioasă este astăzi amintirea,  

Iar vremea n-o întorci azi înapoi  

Şi cântul este pentru tine  

Marca celor ani trăiți în doi. 

 

Cânţi când porţi în mâini toiagul bătrâneţii,  

Când mâna ta se-întinde iar la cer.  

Te rogi încet în faţa nemuririi —  

Mai lasă-mă, mai lasă-mă nițel. 

 

Iar ochii blânzi și faţa vestejită  

Mai cântă azi pe cei de n-ai uitat,  

Iar inima se face tot mal mică  

Şi cântecul îți spune — «ai plecat». 

 

Şi eu mă dărui ţie 

Când vântul bate de la răsărit  

Şi soarele apune,  

Atunci pe mine mă ascult,  

Pe mine, doar pe mine. 

 

Şi-mi pare viaţa un cuvânt,  

Ce zboară prin câmpie  

Şi mă-înţeleg atuncea doar  

Pe mine, doar pe mine. 

 

Mă văd mai plină de puteri,  

Păduri răstorn în mare,  

Din doruri multe fac averi  

Şi-aştept doar o chemare. 

 

Aleargă inima în piept,  

Se simte cum prin glie  

Un lan de grâu răsare drept  

Şi eu mă dărui ţie

PÂRLEA-CONOVALI, Veronica. Poe-

zii//…….. 

 

 

Versuri noi 

* * * 

Eu demult te-am iertat  

Pentru minciuna din tine.  

Ca soarele m-am ridicat,  

Ca luna eu m-am înălțat.  

Nu-mi mai doresc coborâre. 

Te voi petrece cu flori 

Te-oi întâlni cu blândețe,  

Îţi voi răspunde duios  

La ale tale bineţe. 

*  *   * 

M-ai făcut să râd şi să zâmbesc… 

În noapte ai aprins o lumânare.  
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Când ochii tăi din noi îi regăsesc  

Este precum m-aş arunca în mare. 

*   *   * 

Eşti cel mai bun, şi cel mai rău cu mine,  

Că nu m-ai dus de mână la altar,  

Că nu mi-ai pus pe cap o cununie  

Eu n-am dorit copiii tăi să-i am. 

*   *   *  

Se zice, Doamne, de când lumea:  

Nu arunca cuvinte-n vânt,  

Mai bine ţine-le în tine,  

Se vor întoarce în pământ. 

*   *   *  

Când ţi se-adună durere în suflet 

Nu alerga undeva - 

Puţini te vor înţelege, 

Dar durerea e numai a ta. 

Caută-n tine răbdare 

Iertare şi pocăință - 

În lumea întreagă 

Mai bine ca tine 

Nu te-înţelege nici o fiinţă. 

Fii mândru de sine, 

Nu cerși îndurare, 

Doar El, Dumnezeu 

Îţi va fi o salvare. 

PÂRLEA-CONOVALI, Veronica. Versuri 

noi //Patria Tânără. - …………….. 

 

 

Revenire 

Până la lacrimi sufletul mă doare,  

Trecând prin viaţă trist şi bucuros  

Mă doare sufletul în alinare  

Mă bucur de bogat şi păcătos. 

 

Adun în mâini în treacăt câte-o floare – 

Adun buchete mari de bucurii,  

Adun din toate ce îmi cad în cale  

Adun de toate-n calea ce o ţin. 

 

Îmi râde faţa, inima îmi plânge 

Şi parcă frică-mi-e şi frică nu mi-i 

Prin cercul ce mă învârtesc o viaţă - 

Fără să vreau mă-întorc la drumul cel dintâi. 

 

Noi 

Sub cerul albastru-al Siniei,  

La coasta munţilor cărunți  

Pe la Bușteni încet la vale  

Noi ne plimbam în doi, tăcuți. 

 

Tu mă țineai gingaş de mină,  
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Mă sărutai de multe ori,  

Eu capul îl lăsam pe umeri  

Şi-mi părea că-s între flori. 

 

 

Sub cerul albastru-al Sinaiei,  

La coasta munţilor cărunți  

Pe la Bușteni, la vale,  

Doi bătrâni treceau tăcuți. 

 

Se țineau ca acu-n ață,  

Se uitau în ochi iubind.  

S-au ţinut de mână-o viaţă  

Ca-n triunghiul isoscel,  

Pentru el trăise dânsa  

Pentru ea trăise el. 

 

Răpire 

Miros de fum, de ruguri arse  

Uşor se lasă peste mine  

Trezindu-mă din amintirea  

Ce mă apasă după tine 

 

Ca macul roşu îmi arde faţa  

Și mâinile încet le mişcă 

Iar buzele șoptesc o şoaptă  

Dar nu te-încântă azi nimic. 

 

La vatra focului din casă  

Teșeam o dragoste curată  

Veni o cioară-n zbor spre mine  

Şi pânza mea a fost furată. 

 

Ea a scăpat-o-n ape repezi  

Sau poate a luat-o vântul  

Sau poate focul meu a ars-o  

Să n-o găsesc pe întreg pământul. 

PÂRLEA-CONOVALI, Veronica. Poezii. 

//…………………………. 

 

 

 

 

 

PROZĂ  

 

Botezul 

În ziua cu pricina, Sănduţa scoase din ghiozdan un măr. Ghiozdanul era 

de câteva ori mai mare decât fetița. Părinţii îl cumpăraseră aşa mare, ca să-i 

ajungă pentru câţiva ani. În acest ghiozdan, pe lângă cărţi, caiete, mere, felii 

de pâine cu magiun, mai avea o păpușă dintr-o şalincă veche, zdrențuită. As-

tăzi asemenea păpuși nu se mai fac. Păpușa, îmbrobodită cu o basma mai 

subțire, era prietena fetiței. 

Ionela şi Catincuţa se îndreptau, gesticulând şi vorbind ceva în şoaptă, 

spre Sănduţa. Ele învăţau în clasa a patra. 

- Ce zici, ne servești şi pe noi cu cate un măr? 

- Poftim, zice micuța din clasa întâi, privindu-le ţintă în ochi. 

- Ei, şi ce mai ai în ghiozdan? a întrebat-o mahalagița. 

- Nimic, răspunse calm fetița cu două fundițe albe în păr. Ionela o privi 

lung, apoi întrebă: 

- Ce faci azi după lecţii? 
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- Mama mi-a spus să nu rătăcesc pe nicăieri, să vin direct acasă, răspunse 

Sanda. 

- Bine, bine, interveni Catincuţa, cuprinzând cu ochii clasa, parcă pentru 

a se convinge că nu mai este nimeni în afară de ele. Noi am venit la tine cu o 

invitație. Apoi zise solemn: am venit să te invităm la botez. Adică să fii nana 

păpușii Ionelei. 

Ochii Sănduței s-au luminat de un zâmbet deschis şi cald. 

- Ce zici, te prinzi de cumătră? 

- Cu mare plăcere. 

- Atunci, la ora trei. 

Sănduţa ducea cu greu 

ghiozdanul. S-a oprit la câ-

teva fântâni, nu, nu pentru a 

bea apă. Tata i-a spus de sute 

de ori că e prea mică pentru a 

scoate apă. Se oprea pentru 

a-şi odihni picioarele şi mâ-

nuţele, așezându-se pe uluce. 

Ulucele erau mari, din piatră 

săpată de foştii gospodari ai satului, păstrate şi îngrijite cu mare atenţie de 

urmaşii lor. În acest răstimp, îşi punea sute de întrebări, ce cadou să ducă la 

botezul de azi. 

Îşi aduse aminte întregul ritual de botez văzut la cele câteva la care fusese 

cu mama. Ajungând acasă, îşi schimbă uniforma şcolară pe alte haine şi intră 

în casa mare, unde mirosea a vâzdoage, busuioc şi ţigăncuşe anul întreg. Flo-

rile la corzi, gutuile pe geam, poama pe masă - toate împreună răspândeau 

acel magic mister în care se scufundau toţi copilașii în serile lungi de iarnă. 

Deschise uşa dulapului, unde bunica păstra, de obicei, toate lucrurile noi. 

A ales o bucată de materie, pe care o înveli într-un ziar, îi legă şi o panglică 

roşie. Apoi o zbughi în grădină şi făcu un buchet mare de flori, după care, 

bucuroasă, porni spre vecină. 

Alte trei mahalagițe o aşteptau. Ceremonia de botez nu ținu mult. 

- Ia, să vedem ce cadou ai adus finei şi cât de mult o iubești, au zis prie-

tenele mai mari şi imediat au rupt ziarul din care au căzut trei metri de mătase 

cu floricele de cele mai frumoase culori. 

- Vai de mine! au exclamat fetițele. 

- Eşti o norocoasă. Ionela! 

Ionela se uita, zăpăcită, în jur. Apoi zise: 

- Botezul s-a terminat, păpușa vrea să doarmă, plecaţi acasă, şi le împinse 

spre poartă. 

Sanda privi fetele, mirată. Ea nu putea înţelege ce fel de botez a fost, de 

ce prietena le-a alungat atât de grăbită acasă. La poartă, o întâmpină bunica: 

- Unde ai fost, copilo, nici nu ai mâncat? 

- Am fost la botezul păpușii Ionelei. 
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Şi, dintr-o răsuflare, îi povesti tot ce s-a întâmplat. 

Dar bunica n-o mai auzea, o ţinea strâns de mână, iar paşii se îndreptau 

spre casa mare, unde, câteva zile în urmă, pusese cei trei metri de mătase 

pentru a-şi coase un costum pentru vară. Tot atât de repede ieși la drum şi se 

îndreptă spre casa Ionelei. A strigat mult: „Ionela, Ionela, Ionela!". Tăcere. 

Apoi pe mama Ionelei, pe Anica, dar nu a deschis nimeni. 

A venit bunica şi a doua zi, şi a treia, dar, de după poarta înaltă, răspundea 

doar lătratul câinelui. Apoi, într-o zi, ieși mătuşa Anica, care-i răspunse bu-

nicăi: 

- Nu ştiu, cumătră, despre ce fel de materie vorbești. D-apoi ce, eu haine 

n-am, am ajuns la materia matale? 

Bunica nu zise nimic. Îşi apucă nepoata de mânuţă şi doar acasă îi zise, 

netezind-o pe creştet: 

- De ce nu m-ai întrebat? Altă dată să nu mai scoți nimic din casă fără 

știrea noastră. 

Toată vara, Sănduţa s-a jucat singură în curtea casei. Apoi au început pre-

gătirile de hramul satului, de Sfânta Mare. Forfotă mare, agitație, pregătiri, 

veneau rude din câteva sate. După ce stăteau la masă, mergeau cu oaspeţii la 

horă în sat. Acolo se aduna lume multă, cunoscută şi necunoscută. Hora se 

făcea în vale la pârâu, unde a fost casa lui moş Arvinte. Tot aici venea şi 

teatrul „Luceafărul" din capitală. Se aşezau câteva maşini una lângă alta, se 

improviza din caroserie scena şi satul era fericit. De scaune nu era nevoie, 

lumea se aşeza pe iarbă. Nu se vindeau bilete şi nici de administrator nu era 

nevoie. Sub cerul liber, până noaptea târziu, se auzeau doar vocile artiștilor 

şi chitarele. Doamne, câtă frumuseţe, omenie şi admirație! Artiștii păreau 

nişte oameni veniţi dintr-o lume aparte, îi priveai ca pe nişte zei. 

Şi iată că însoțitoarele mătușii Ileana au întrebat-o: 

- Unde, cumătră, îţi e costumul cel nou pe care țineai să-l îmbraci azi, de 

hramul satului? Doar ai cumpărat o mătase foarte frumoasă. 

Nici nu au reuşit femeile să audă răspunsul, că pe cărărușa de la izvor 

apăru Anica iui Filaret, îmbrăcată într-o rochie de mătase cu floricele dintre 

cele mai frumoase culori. 

Bunica zâmbi, privindu-şi în ochi cumetrele, apoi zise: 

- Iată vine şi fina de botez a Sănduței, îmbrăcată în rochie nouă... 

PÂRLEA-CONOVALI, Veronica. Bote-

zul.//Florile Dalbe. – 2014. – nr. 14(4058). – 10 

aprilie. – pag. 10 

 

 

Nucii lui moș Nicon. 

Afară adia a primăvară. Soarele cald și fețele vesele ale oamenilor la fel 

prevesteau venirea primăverii. Bunicul Andrei, tatăl mamei, urca încet pe 
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drumul de la marginea satului. Părea abătut. Ochii ce-i trădau permanent în-

crederea în ziua de mâine erau plini de tristeţe, de parcă acei câţiva pași la 

căsuţa noastră îi păreau o veșnicie. 

Tata trăgea în fugan o bucată de scândură. Sanda aduse un ulcior de vin 

şi așezase masa. Bunicul întrebă fetița ce note mai are la şcoală şi frunzări 

atent agenda. Apoi zise către tata, parcă privind în gol: 

- Am venit la tine, băiete, cu o vorbă serioasă. 

Tata lăsă fuganul, îşi scoase chipiul şi se aşeză la masă. Bunicul îşi suci o 

țigară, o aprinse. Trase adânc din ea şi spațiul se 

umpluse cu fum. 

- Eşti ginerele meu cel mai mare, eşti deștept 

şi muncitor, viaţa te-a ars până la os, cred că mă 

vei înțelege. Prietenul meu Nicon se simte cam 

rău, ieri m-a chemat la el şi m-a rugat să îngrijesc 

cu baba mea de el. Eu sânt bătrân şi soacra e la fel, 

i-am spus că voi vorbi cu tine. Bătrânul vă lasă 

moştenire totul, dar ştii că nu mai are pe nimeni: 

Haralampie a murit în mai' 45 pe front, Gheorghe 

- acasă, iar Dumitru singur e pe moarte. 

Seara, mama, Sanda și Ionel, împreună cu bu-

nicul Andrei și bunica Ileana, au venit la moș Ni-

con. Bătrânul zăcea în pat. Vorbea greu, de mai 

toți îl priveau cu jale. Tata s-a străduit să-l aranjeze 

pe bătrân  - hai, chipuri, sa nu mai vorbim de moştenire, vei avea nevoie de 

ea doar dumneata... Atunci moșul se întoarce către copii: 

- Eu, dragii moșului, dacă nu azi, mâine voi muri. Via o dăruiesc părinților 

voștri, cât despre cei doi nuci mari, unul e al tău, Sănduţo, iar celălalt e al tău, 

Ionele. Vă rog mult, când se vor coace nucile, în fiecare an, în mai, să umpleți 

căldările cu ele şi să serviţi copiii în pomenirea fiului meu iubit, Haralampie. 

Sanda scăpă câteva lacrimi, bătrânul o privi atent, apoi zise:  

- La culesul poamei să pui în casa cea mare poamă busuioacă, să aveți de 

mâncat până toamna târziu.  

- Vom face cum zici mata, moș Nicon, zise mama. 

Bătrânul o privi lung şi rosti: 

- Unde este cuvântul, acolo e şi sufletul, vezi să nu încălcați jurământul. 

Din ziua ceea Sanda cu Ionel duceau bătrânului de mâncare. Le era drag 

moșul, dar mai mare le era mila de el. Aşa treceau zilele, una după alta. Fetița 

se obișnuise cu ocupația ei. Iar într-o dimineață tala spuse amărât: 

- A plecat bătrânul, nu mai este. A fost înmormântat moș Nicon după toate 

obiceiurile creștine. Venise tot satul să vadă, cum nişte străini îl vor înmor-

mânta. 

Aşa şi nu scrise gospodăria pe numele tatei. Iar acesta toi da din mină.  
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- Poate că nici nu trebuia! După câtva timp nu ştiu de unde în sat şi-au 

făcut apariția nişte nepoți de-ai lui moș Nicon. Tata cedă gospodăria. Se gân-

dea că poate nu vor dori să ia şi cei doi nuci, dar nepoții moșului aveau pre-

tenții că-s ai lor, nu contează, ziceau ei, că moș Nicon i-a juruit copiilor lui 

Vasile. 

Peste un an, nucii, care aveau aproape 80 de ani, s-au uscat. Nepoții mo-

șului, cum au venit pe neașteptate, aşa au și plecat. Casa, rămasă pustie, s-a 

dărâmat. Timpul, dușmanul cel crud, s-a răfuit cu toţi. Doar amintirea fru-

moasă despre moș Nicon mai trăieşte şi astăzi in inimile le noastre, a copiilor 

de odinioară. 

PÂRLEA-CONOVALI, Veronica. Nucii lui 

moș Nicon./Veronica Pârlea-Conovali//Florile 

Dalbe. – 2000. – nr. 41-42. – 19 octombrie.– pag. 
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Pârlea-Conovali Veronica. Povești de Ajun 

Darul 

Zorii zilei au trezit cocoşii, iar pin-

tenații, la rândul lor, au trezit satul. Ba 

aici, ba dincolo se auzea câte o poartă 

scârțâind şi drumul dădea bineţe pri-

milor săteni care nu se grăbeau în 

câmp sau la scăldat în apa Nistrului, ci 

zoreau la şcoală. Era sfârșit de decem-

brie şi copiii aşteptau cu nerăbdare darurile de la Moş Crăciun şi vacanța. 

Agitație mare şi cu sceneta de Anul Nou care, cerea repetiții şi costumații. 

Fiecare elev avea misiunea de a se prezenta ca un adevărat artist, să se bucure 

şi profesorii, şi părinţii. 

În acea dimineaţă, şi Sanda se grăbea spre şcoală. Sunetul clopoțelului 

colinda şi el a iarnă. 

Clasa a VI-a rămase atunci în coridor. Copiii se întrebau unde e profesoara 

lor, că dânsa nu întârzie niciodată. Ieşit din valul de copii, se pomeniră în faţa 

profesorului de matematică, Vasile Nicolau. Copiii, tăcuți, îşi aranjau rechi-

zitele, iar faţa tristă a profesorului nu le prevestea nimic bun. Cineva întrebă: 

„Unde este profesoara noastră?". Vasile Nicolau privi în gol, apoi le exprimă: 

„Profesoara voastră a fost internată în spital, a suportat o intervenție chirur-

gicală". 

Clasa a muțit. Nimeni nu a ieşit la recreație. „Sa mergem la Vertiujeni, la 

spital, să adunăm câte 20 de copeici pentru a cumpăra o cutie de bomboane. 

Vom merge pe jos până acolo şi înapoi, căci autobuzul nu-l putem achita. 

Cine nu are bani, vedeți, la ghereta din sat se colectează sticle". 

La chindie, erau la uşa gheretei. Vânzătoarea avea chef de glu-………. 
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A doua zi, pe șoseaua Vertiujeni se deplasau 37 de copii. Cât au mers, au 

organizat jocuri, ca să le pară drumul mai uşor. 

Spitalul era rece şi trist. 

- Doctore, învățătoarea noastră va trăi? 

Medicul de serviciu îi privi cu mirare şi zise: „Va trăi, va trăi învățătoarea 

voastră, totul e bine". 

În ochii copiilor au apărut lacrimi: pășeau ca îngerii pe coridor. 

Doctorul deschise încetișor uşa salonului, făcu un semn: 

- Bună ziua, doamnă! 

- Bună să fie, doctore! 

- Cum vă simțiți? 

- Binișor, binișor, mulțumesc Domnului şi Dumneavoastră. 

- Doamnă profesoară! 

- Da, doctore. 

- Aveţi oaspeţi! 

- Oaspeţi? 

Profesoara zâmbi, dulce-amărui, iar nişte copii o priveau cu dragoste. Ea 

nu-i vedea. îi era pansat şi capul, şi ochii. „Au venit copiii mei", întinse mâna, 

să-i pipăie, şi nu a greşit nici pe unul, i-a numit pe toţi: pe Ionel, Pe Vasilică, 

Pe Costăchel şi pe Aurica, pe toţi i-a recunoscut, draga de ea. „Spuneţi ceva, 

sățioșilor". 

- Hai, spuneţi ceva, cum vă merg treburile, ce note aveţi? 

Alina scoase cutia cu bomboane: „Doamnă profesoară, vă servim cu cio-

colate". Mâna profesoarei tremură uşor: „Serviţi voi, hai, serviţi". Vocea ei 

caldă începu să tremure, iar lacrimile îi curgeau rușinate. 

La întoarcere, drumul nu le păru atât de lung. 

Era ajun de Crăciun. Când toată lumea e mai bună, mai cumsecade. 

 

Lumina Maicii Antonina 

Cine-i maica Antonina? Am să încerc să le povestesc pe toate la rând. Am 

cunoscut-o şi am comunicat cu această doamna, timp de trei ani. Mă întâlnea 

tot timpul cu una şi aceeaşi întrebare părintească: „Cum o mai duci, copilă 

dragă?". Iată aşa intra ea cu mine în vorbă chiar la poarta casei. La început, 

nu prea se lega între noi vorba, deoarece aveam impresia că-i o femeie cam 

fudulă: plină încă de viaţă, iar ochii îi scânteiau tinerește. Cercam să-i ghicesc 

vârsta, însă de fiecare dată nu reușeam s-o fac. Încetul cu încetul, discuțiile 

noastre s-au împănat, dând naștere unei prietenii calde, de viță lungă. Dar 

într-o bună zi am întrebat-o direct ce vârstă are. Mătuşa Antonina zâmbi: 

„Păi, copilă, m-am trezit pe lumea asta vitregă, dar frumoasă, la 29 mai 1909 

şi sunt din zodia Gemenilor". Am rămas uimită: la anii ei, femeia mai ţinea 

minte ziua şi anul nașterii sale. Mi-a spus apoi că a văzut lumina zilei prin 

Siberia şi încă în tinereţe absolvise Institutul de Agronomie şi a fost trimisă 

să lucreze în Moldova, în raionul Orhei, unde trudise circa 40 de ani în calitate 
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de zootehnician-şef. Incredibil, dar tot în tinereţea ei zbuciumată a mai absol-

vit o facultate  de literatură, la Universitatea din Sankt Petersburg. 

Trageți concluzia ce destin a avut şi, în special, cum a fost viaţa ei: primul 

soţ i-a murit pe front în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, iar al doilea 

- a decedat pe timp de pace. Într-un cuvânt, de două ori văduvă! Dar născuse 

doi feciori: Valeriu şi Albert, care au crescut şi au părăsit cuibul părintesc. 

Tot feciorii au sfătuit-o să-şi vândă casa cu gospodărie cu tot şi să se mute cu 

traiul în capitală, la Chişinău. Zis şi făcut. Mama e mamă: şi-a ascultat fecio-

rii. 

La Chişinău însă bătrâna descoperi că feciorii îi hotărâseră soarta într-un 

mod deosebit - i-au găsit o locuință aparte, căci oricând pot fi rostite" motive 

necesare. 

Fire erudită, maica Antonina era versată în poezie, proză şi biografii ale 

oamenilor iluștri ai antichității. De asemenea, putea vorbi ore în şir despre 

Esenin. În odaia sa, pe pereţi erau atârnate o mulțime de tablouri. M-am inte-

resat, evident, cine-i autorul pânzelor. Şi a urmat iarăși un răspuns tânguios: 

„Fratele meu le-a pictat. A murit şi el, să-i fie țărna ușoară". Ca să fiu mai 

exactă, a murit în exil, surghiunit ca mulţi alţii - pe nedreptate. 

Uneori, veneam în ospeţie la maica Antonina şi, de fiecare dată, când ple-

cam, mă întreba îngrijorată: "O să mai vii?". O linișteam, spunându-i că voi 

mai veni, neapărat. Sufletele noastre se înnemuriră: era o femeie blândă şi 

înțeleaptă maica Antonina. 

Oamenii de genul acesta nu capitulează niciodată. Odată însă am întrebat-

o de ce n-o vizitează feciorii. Mătuşa Antonina mă privi îngândurată: părea 

că îmi numără cuvintele, silabă cu silabă. Apoi oftă: „Au plecat amândoi în 

Rusia. S-au stabilit acolo cu traiul. Da, aşa e, m-au lăsat iarăși singurică. Va-

leriu mi-a scris că nu mă poate lua să trăiesc la el, fiindcă odăile-s prea mici 

Albert, la rândul lui, se plângea că produsele alimentare sunt foarte scumpe 

şi, în plus, nu mă voi împăca cu Zina, noră-mea". 

Mai pe scurt, fraţii se sfătuiseră şi i-au găsit mamei din nou o menajeră. 

Bătrâna trecu cu traiul la menajeră, apoi câteva luni zăcuse la spital. Slăbise. 

Deveni, parcă, mai pesimistă. Îmi vorbea adevăruri noi şi zguduitoare: „Ştii, 

copila mea, nici nu bănuiam că voi ajunge aşa zile. Mă culc seara cu speranţa 

că i se va face milă lui Dumnezeu de mine şi aşa voi muri: în vis Mă rog Lui 

să-mi ia zilele, că m-am săturat de atâta tristeţe; Şj-apoi, ce ştiu feciorii mei 

de necazurile de mamă? I-am crescut, i-am îngrijit şi acum trăim la depărtare. 

înfiorătoare. Dimineaţa, deschid ochii şi văd că necazul meu pământesc con-

tinuă. Să ştii, fato, întotdeauna am pus preț dublu pe prietenie şi devotament. 

Dar pentru ce, atunci, atâtea suferinţe? De ce Domnul nu mă ajută?". 

În una din zile mi-a comunicat: „Valeriu mi-a promis că mă va lua la ei". 

Eu însă ştiam că nu-i decât o consolare. 

De atunci, n-am mai văzut-o pe bătrână. I s-a mistuit urma. Menajera, 

chipurile, deveni tutoarea Antoninei şi, mai târziu, i-a scos căsuţa de vânzare. 
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Neliniștea mea creștea zi cu zi. Nu reușeam nicidecum să-i aflu noua 

adresă. Mi-era şi dor, şi groază, îmi părea rău că nu-s un detectiv, în sfârșit, 

nişte oameni mi-au spus că a plecat în Rusia, la unul dintre feciori, dar nimeni 

n-a vrut să-mi dea adresa. Probabil că nici n-o aveau. 

Cu timpul, am priceput că nu sunt unica persoană care o căuta pe maica 

Antonina. Odată, venise cineva de la „Sfatul veteranilor" şi întreba de dânsa, 

căci i se cuvenea o anumită cantitate de cărbune, într-o primăvara, o căutau 

deja să-i dea pensia. Le-am spus acelor vizitatorii care o căutau întruna, că 

bătrâna îşi schimbase de mult locul de trai. Iată aşa au trecut nişte ani de când 

maica Antonina a dispărut şi n-am mai văzut-o. 

Unde o fi acum, oare? Să fie la unul dintre fiii săi sau, poate, la azilul de 

bătrâni, ori, se prea poate, la cele veşnice? Cine ştie, mai trăieşte? Cine să-mi 

răspundă?! 

Vrând-nevrând, chipul Maicii Antonina îmi răsare peste ani. O văd poto-

pită de griji, dar încălzită de tărie şi dragostea de viaţă. 

Vrând-nevrând, îmi arunc privirea în viitor, peste decenii... Mă văd şi eu 

bătrână şi părăsită de toţi, dar aş dori şi eu să am tăria şi optimismul mătușii 

Antonina! 

Viaţă, viată, Lumia ta încă rodeşte.  

 

Nucarii lui Moş Nicon 

Adia a primăvară şi soarele era cald. Bunicul Andrei, tatăl mamei, urca 

drumul de la marginea satului. Părea abătut. Ochii îi erau triști, de parcă paşii 

până la căsuţa noastră ar fi durat cât o veșnicie. 

Tata trăgea în fugan o bucată de scândură. Sanda aduse un ulcior cu vin 

şi întinse masa. Bunicul întrebă nepoata ce note are şi-i frunzări agenda. Apoi 

zise către tata, privind în gol: 

- Am venit la tine, ginere, cu o vorbă serioasă. 

Tata lăsă fuganul, îşi scoase chipiul şi se aşeză la masă. Bunicul îşi făcu 

o ţigară, o aprinse şi trase adânc din ea. 

- Eşti ginerele meu cel mai mare, eşti om bun şi muncitor, viaţa te-a ars 

până la os, de aceea şi cred că mă vei înţelege. Prietenul meu, Nicon, se simte 

cam rău, m-a chemat ieri la el şi m-a rugat să îngrijesc cu baba mea de el. Eu 

sunt bătrân şi soacră-ta, la fel. l-am spus că am să vorbesc cu tine. Bătrânul 

lasă moştenire toată gospodăria, ştii că nu are pe nimeni: Haralambie a murit 

în mai '45, pe front, Gheorghe s-a stins acasă, iar Spiridon e pe moarte şi el. 

Până în seară, mama, Sanda, Ionel, bunicul Andrei şi bunica Ileana au 

venit la moş Nicon. Bătrânul zăcea în pat. Vorbea greu, de parcă îşi dădea 

sufletul. 

Tata se străduia să-l încurajeze pe bătrân - hai, să nu mai vorbim de moşte-

nire, dumneata încă vei avea nevoie de ea Iar bătrânul se întoarse către copii:  

- Eu, dragii moşului, dacă nu azi, mâine am să mor. M-am gândit via s-o 

dăruiesc părinţilor voștri, cât despre cei doi nucari mari, unul e al tău, Săn-

duţă, iar celălalt e al tău, Ionele. Vă rog mult, când se vor coace nucile, în 
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fiecare an, să serviţi copiii din mahala de sufletul fiului meu iubit, Haralam-

bie. Sanda se pierdu, iar bătrânul continuă: 

- La culesul strugurilor, să puneţi în casa cea mare poamă busuioacă, să 

aveţi de mâncat până în primăvară. 

- Aşa vom face, moş Nicon, zise mama. 

Bătrânul o privi lung-lung şi-şi continuă rugăminţile: 

- Unde este cuvântul, acolo e şi sufletul, vedeți să nu încălcați jurământul 

Din ceea zi, Sanda şi Ionel îi duceau bătrânului demâncare. Le era drag 

moşul, dar mai mare le era mila de el. Aşa treceau zilele, până într-o dimi-

neaţă, când tata, amărât, le spuse: 

- A plecat moş Nicon, nu mai este, sărmanul 

Bătrânul a fost înmormântat după toate obiceiurile creștine. Venise tot 

satul să-l petreacă în ultimul drum. 

Dar gospodăria pe numele tatei nu a reuşit s-o scrie 

- Poate că nici nu trebuia 

La ceva timp, în sat, şi-au făcut apariția nişte nepoţi de-ai lui moş Nicon. 

Şi tata cedă gospodăria. Mâi mult îi durea cei doi nucari, dar nepoții 

moşului aveau pretenții că-s ai lor, nu contează 

La un an, nucarii s-au uscat. Nepoții moşului, cum au venit pe neașteptate, 

aşa şi au plecat. Casa, rămasă pustie repede, s-a dărâmat. Timpul, nemilos, s-

a răfuit cu toţii. Numai amintirea cea frumoasă despre moş Nicon şi doi nucari 

viguroşi mai trăieşte şi astăzi în inimile noastre, ale copiilor de odinioară 

PÂRLEA-CONOVALI, Veronica. Povesti 

de Ajun//Glasul Națiunii. – 2008. – 3 ianuarie. – 

pag. 4 

PÂRLEA-CONOVALI, Veronica. Unde 

ești, mătușă Antonia//Dimineața. – 1996. -  15 

noiembrie. – pag. 2.   

 

 

Pârlea-Conovali Veronica. Povestea celor doi câini 

Era la sfârşit de noiembrie. Afară plouă încet, domol. Era o ploaie ciobă-

nească, pornită încă în ajun. Cerul cenușiu nu prevestea apariția soarelui. Ul-

timele frunze căzute pe jos îţi provocau nostalgia zilelor de ieri. Pe la vecini, 

din hogeacuri, se ridicau spre cer rotocoale de fum. Sanda privea prin geam 

peisajul toamnei târzii, venită parcă în acest an mai devreme ca altă dată. O 

trezi din meditație strigătul cuiva de după poartă. Era vecina. Avea în braţe 

doi cățeluși. 

— A pierit Caştanca de bătrâneţe, iar în urma ei au rămas cinci cățeluși. 

Te rog, vecină, ia măcar unul, ştiu că îţi sunt dragi animalele. 

Sanda întinse mâinile spre cățeii micuţi, îşi alese doi, să le fie mai vesel 

şi lor, căci ei toate le înţeleg, atâta doar că nu pot vorbi. 
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Câteva săptămâni, i-a hrănit cu biberonul. Apoi unul dintre ei s-a îmbol-

năvit. Tratamentul nu l-a ajutat şi căţelul a pierit. Şi surioara lui nu arăta bine, 

mereu sta adunată grămadă în 

ungheraşul ei, ochii îi erau 

plini de tristeţe, nu mânca. 

„Suferă după mama ei, 

după frățiori", se gândi Sanda. 

Într-una din zile, când văzu 

că animalul nu se înzdrăvenea, 

îl înveli în nişte cârpe şi porni 

spre clinica veterinară. Docto-

rul, un veteran al profesiei 

sale, îi spuse fără ocolişuri: 

— Va pieri căţeluşa dumitale, este o boală pe care rar cine o poate învinge. 

Ea este micuță, nu va supraviețui. 

Sanda se aşeză pe un scaun în coridorul clinicii. Lacrimi mari îi cădeau 

pe braţele unde zăcea căţeluşa. 

— Nu plânge, zise doctorul, este o căţeluşă simplă, vei găsi alta la orice 

colţ de stradă. 

Cuvintele doctorului au trezit-o din amorţire: 

— Cum vă permiteți? Totul în lumea asta e împărţit pe clase. Cei bogaţi 

au parte de tot ce-i mai bun, iar cei săraci rămân cu nimic. Oare şi puii de 

animale se împart în pături sociale? Cum, adică, dacă ar fi fost un căţel de 

rasă, l-aţi fi tratat, iar pe ăsta îl lăsaţi să piară? 

Doctorul ridică genele albite de vreme şi privi clienta scrutător, apoi zise: 

— Intraţi în sala de tratament. Cum o cheamă pe căţeluşă? 

— Nu are nume. 

— Atunci îi vom zice Cherie, adică „scumpă, dragă". 

Au urmat zece zile de tratament. Dimineaţa şi seara îi erau administrate 

perfuzii. Doctorul o lega în curele de masă, iar ea îşi privea cuminte stăpâna 

în ochi... 

În a zecea zi bătrânul doctor nu a venit, era la o urgență. Îl înlocuia colega, 

o femeie cu ochi mari de culoarea trandafirilor negri. 

— Doamnă, zise dumneaei, mai e nevoie să veniţi câteva zile. 

— Ba nu e nevoie, zise bătrânul doctor, care tocmai intră pe uşă. Căţeluşa 

e sănătoasă. 

Intre colegi urmară câteva priviri piezișe, ca ale unor adversari care s-ar 

întâlni la duel. 

Dar Sanda veni şi a doua zi. Tânăra doctoriță introduse acul în venă. 

Căţeluşa trase lăbuța înapoi. Doctorița căuta s-o liniștească, însă ea îşi arătă 

colții. Privi stăpâna ţintă în ochi. Ochii ei rugători spuneau că nu e nevoie, că 

e sănătoasă. Un lătrat neașteptat sparse liniştea sălii. 

— Ei vezi, zise doctorul veteran, nu am spus eu că nu e nevoie? Te va 

mușca... 
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Sanda îşi luă căţeluşa şi plecă spre casă. 

Seara, puiul de câine o întâlnea sărindu-i în cale, se gudura la picioare, îi 

lingea mâinile. Bucuria era mare, căţeluşa părea recunoscătoare pentru că i-a 

salvat viaţa. 

— Da, zise Sanda, uneori nici oamenii nu sunt în stare să-ţi mulțumească 

pentru ajutor. Uite animalele cât de sincer o fac! 

Aşa a trecut iarna. Căţeluşa avea ungheraşul ei în coridor, ziua alerga şi 

se tăvălea în stradă. Seara, la gura sobei, se juca cu copiii gazdei. 

Veni primăvara, cu primele raze de soare, cu topirea zăpezilor, cu primele 

firicele de iarbă, muguri, toporași ghiocei, brândușe şi brebenei. 

Într-o zi, pe la chindii, Cherie, lătrând, alergă spre poartă. Era un tinerel 

care ţinea de zgardă o căţeluşă neagră ca tăciunele, cu „mărgele albe" la gât 

şi „cizmulițe" la fel de albe. 

— Bună seara, zise tânărul. 

— Bună să-ţi fie inima. Cine eşti şi ce vânturi te aduc pe la poarta mea? 

Faţa tânărului se făcu ca focul. Șovăi, mutându-se de pe un picior pe altul, 

apoi zise: 

— Dumneavoastră nu mă cunoașteți, eu locuiesc în gazdă, aici pe 

aproape, cineva mi-a spus că sunteţi o femeie bună şi vă sunt dragi animalele. 

Problema e că eu plec în Germania, iar pe ea nu o pot lua cu mine.  

Ochii tânărului aveau licăriri de tristeţe, căţeluşa se gudură la picioarele 

stăpânului, îi era frică... Tânărul continuă: 

— Vă rog mult, luaţi-o la dumneavoastră şi aveţi grijă de ea. N-o pot lăsa 

în stradă, iar în altă parte nu am unde o duce. Este o căţeluşă de vânătoare. O 

cheamă Tina şi are doar şase luni. 

Sanda se aplecă spre căţeluşă, apoi zise: 

— Ce zici, frumoaso, mă vei accepta ca stăpână? 

Animalul o privi lung, îşi ciuli urechile, apoi, tot atât de lung, îşi privi 

stăpânul. 

— Mulţumesc, zise tânărul, Domnul să vă dea sănătate! 

Între cățelușe, care erau de aceeaşi vârstă, chiar de la început, s-a înfiripat 

o prietenie. Toată ziulica se jucau, prindeau musculițe. Îţi era mai mare dragul 

să le privești, una — neagră, alta — albă. Apoi Tina s-a îmbolnăvit. Câteva 

zile noua stăpână a mers cu ea la clinica veterinară. 

Din nou acelaşi veteran al clinicii pentru prietenii patrupezi a făcut mi-

nuni. 

Cățelușele erau devotate stăpânei. Un asemenea devotament rar întâlnești 

şi printre oameni. 

Dacă venea cineva în ospeţie, una se aşeza în partea dreaptă a stăpânei, 

alta — în stânga. Erau cazuri când priveau ţintă la vizitator, parcă se temeau 

să nu le pricinuiască vreun rău celor din casă. În ospeţie veneau oameni dife-

riți, unii cu mare dragoste de animale, alţii — indiferenți, şi chiar dintre cei 

care nu le suferă. 

— Afară! striga, într-o vară, o vecină, intrată cu treabă pe la Sanda. 
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— Afară, jivinelor! A strigat aşa, până a răgușit. Cățelușele au ridicat ca-

pul, au privit la stăpână, apoi, liniştite, au rămas să șadă pe covorașul de la 

uşă. 

— Nu te necăji, zise Sanda, până nu le voi ordona, nu vor face nici o 

mişcare. 

Timpul este cel care ne poartă ca pe nişte frunze, iar nouă ne pare că sun-

tem veșnici în această lume plină de urcușuri şi căderi. Zece ani Sanda s-a 

străduit să înțeleagă limbajul celor două prietene devotate. Aproape că l-a 

înţeles. Îi părea că familia ei le va avea întotdeauna alături. Dar... 

Nenorocirea veni într-o iarnă. Căzuseră primele ninsori, dar cerul plum-

buriu vestea că vor mai fi ninsori. Venită acasă de la serviciu, Sanda îşi hrăni 

prietenii, iar peste două ore Tina, care până atunci fusese veselă şi energică, 

zăcea sub un morman de zăpadă care de câteva ore cernea încet. Era moartă, 

rece, ochii i se făcuseră ca sticla demult. 

— Ce a fost oare? De ce? Doar nu era bolnavă? plângea stăpâna. 

Cherie, în acest răstimp, adulmeca văzduhul. Era neliniștită, ciulea ure-

chile la fiecare zgomot, lătra spre căsuţa prietenei. Tăcere. Apoi, câteva zile, 

căţeluşa n-a mâncat, n-a băut. Se covrigise la intrare, în căsuţa sa, şi nu mai 

ridica ochii la nimeni. Peste o săptămână, Sanda a decis să o elibereze din 

legătoare. Alergă săgeată la căsuţa Tinei, bătea cu lăbuțele în podea, scheuna 

jalnic, scurma pământul, din ochi îi curgeau lacrimi ca ale unui om. 

Sanda nu ştia cum să-i spună că nu poţi întoarce nimic. 

În acest răstimp, vecinul de peste gard fuma o ţigară, ochii hulpavi îi lică-

reau de bucurie. Acel vecin pe care Sanda l-a adus cu mulţi ani în urmă dintr-

un cămin, l-a făcut cu casă, în centrul capitalei. Ieftină, căci plecaseră atunci 

nişte evrei în Israel, iar casa au vrut s-o vândă repede, la preț mic. Iar el, 

vecinul, era dintr-un sat cu soţul ei. 

Sandei nu-i venea a crede celor văzute, inima îi bătea tare, mai să-i sară 

din piept. O voce interioară parcă-i spuse: el, vecinul, ţi-a otrăvit căţeluşa. Nu 

se poate, se căina în gând Sanda, nu i-am făcut nici un rău, doar binele l-a 

ştiut de la familia mea. 

Dar vocea conștiinței stăruia: el a otrăvit-o. 

Câteva săptămâni nu putu să se împace cu acest gând, cu durerea pierderii, 

veneau alte întrebări, alte răspunsuri. 

Două luni Cherie a dormit lângă căsuţa Tinei, fiind întotdeauna tristă, in-

diferentă, rar de tot i se auzea lătratul. Ea, care purta mereu codiţa în vânt, 

făcută colăcel pe spate, acum o avea atârnată de parcă-i era greu să o ţină.  

Apoi, într-o dimineaţă. Sanda o găsi lată în curte. Chemă o mașină şi plecă 

repede spre clinica veterinară. 

— Doctore, strigă femeia, vă rog, salvați-o! lacrimile-i curgeau șiroaie. 

Doctorul spuse, trist: 

— Nu pot face nimic. Este o otravă foarte puternică. Nici nu înţeleg de 

unde o fi. 

— Vă rog, o perfuzie, insistă femeia. 
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— Ea va pieri peste câteva clipe în braţele dumneavoastră, îi răspunse 

medicul. O lăsaţi aici sau o luaţi acasă? 

— O iau cu mine. 

În mașină. Sanda a strigat mult căţeluşa pe nume, Cherie cu greu ridica 

ochii la stăpână... Din ochi îi curgeau lacrimi, multe, mari, ca oamenilor su-

ferinzi, când vine ceasul despărțirii. 

Apoi n-a mai clintit, pierise. Sanda îmbrățișă căţeluşa, lacrimile-i curgeau 

șiroaie. A plâns câteva zile în şir întâlnlndu-se cu vecinul, îi da bineţe, îl pri-

vea lung. 

Peste jumătate de an, vecinul a vândut în mare grabă casa în care investise 

mult. Sanda n-a mai ştiut de ce o vânduse. Poate noaptea îl vizitau stafiile 

celor doi câini, pieriți de mâna lui, sau poate era altceva la mijloc... Dar veci-

nul care făcuse casă nouă n-a mai putut trăi în ea. 

Povestea celor doi câini-prieteni a învăţat-o pe Sanda că animalele, deşi 

nu pot vorbi, uneori sunt mai înţelepte decât unii oameni... 

PÂRLEA-CONOVALI, Veronica. Povestea 

celor doi câini //Florile Dalbe. – 2012. – nr. 

31(3995). – 18 octombrie. – pag. 8 

 

 

Trei cruci și un destin 

În cartea „Țara de stele” a bunei mele colege 

de condei  Veronica Pârlea-Conovali am găsit o 

nuvelă impresionantă  cu denumirea „Trei cruci 

și un destin”. La temelia ei sunt fapte reale, mo-

mente trăite de oameni din Cupcui,  pe care i-am 

cunoscut și îi cunosc. De aceea, n-am rămas in-

diferent și am decis să postez pe rețelele de soci-

alizare această povestire interesantă pentru o cu-

noaștere mai largă de către sătenii mei. În ea, din 

anumite considerente, a fost schimbat doar nu-

mele de familie al primarului, restul  numelor fi-

ind reale. Nuvela a fost publicată și în ziarul ra-

ional Leova  la timpul respectiv. Citind-o, sătenii 

își vor da bine seama despre cine este vorba. 

Lectură plăcută!   

Ciobanu Victor. Cupcui în documente și ar-

hive 

(autor: Veronica Pârlea-Conovali) 

Mătușa Maria se îndreptă spre primăria satului. S-au făcut șase ani de 

când Gheorghe al ei nu mai este. Au fost alături precum stelele și luna. Au 

crescut o casă de copii, nepoți și strănepoți  și acum, na-ți-o bună, că a părăsit-
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o. Bătrâna urcă cu greu treptele primăriei – reumatismul o chinuia zi și 

noapte, sau poate, vine și după dânsa cea nepoftită. 

 În holul primăriei, nici zărenie de scaun, măcar așază-te jos, la podele, 

până ți-a veni rândul să întri la primar. 

- Mătușă Maria, ce vânturi te-a adus pe la noi, o întrebă Serafim Ungu-

reanu, primarul satului.  

- Apoi dă, măi Serafimaș, moșul 

tău Gheorghe m-a lăsat, iar eu am 

înțeles că, după lege, trebuie să-mi 

trec gospodăria, pământul și îndem-

nizațiile lui de veteran după mine.  

- Mătușă Mărie, adă toate actele 

la noi și vom face.  

- Ce fel de acte, măi Serafimaș?  

- Documente, mătușă, adeve-

rința de naștere, buletin, certificat 

de căsătorie. M-ai înțeles mătușică? 

- De înțeles am înțeles eu, dar vezi, că hârtii nu am.  

- Cum nu ai, mătușă Maria, hârtii? Întrebă primarul.  

- Apoi uite așa, am o singură hârtie la maină.  

Bătrâna întinse un certificat eliberat mulți ani în urmă de către organele 

de resort și care-i servea drept buletin de identitate.  

- Mătușă, du-te mâine la Arhiva raională, scrie cerere și o să vă facă du-

plicate la toate actele pierdute.  

Mătușa Maria închise ușa. În hol, privi la florile din fereastră, răsuflă 

adânc, își făcu semnul crucii și porni încet spre casă. Tot drumul a răspuns la 

binețile sătenilor. Doamne, mau sunt oare bătrâni ca mine în sat sau eu sunt 

temelia? În fața ochilor îi apăru copacul de la podul satului – un stejar umbros, 

sădit de nu se știe cine. Oare câte perechi s-au îmbrățișat aici, s-au sărutat și 

și-au jurat fidelitate. La umbra acestui copac, a stat și, nu odată, cu Gheorghe 

al ei. A trecut viața toată într-o zi … Mătușa Maria se apropie de copac, îi 

netezi tulpina, strânse crengile uscate din jurul lui și zice, de parcă stejarul o 

înțelegea: „Mai ții minte serele petrecute cu bărbatul meu sub coroana ta? 

Uite, stejarule, cum am îmbătrânit, poate azi, până în seară, voi părăsi și eu 

această lume, iar tu rămâi să asculți mereu șoaptele îndrăgostiților …” 

 A doua zi, în dimineață, mătușa Maria luă drumul la Arhiva raională. 

Aproape toată ziua a stat în rând. Oboseala o dobora, dar trebuia să audă un 

răspuns. Dintr-un cabinet ieși o blondă cu ochi albaștri, ochii erau ai ei, dar 

blondă devenise cu vremea, mai bine-zis, azi era blondă, mâne poate va fi 

brunetă și zise: 

- Mătușă, în arhiva noastră, nu avem dosarele anilor 1940, mergeți și le 

căutați la Arhiva Națională de la Chișinău. Se răsuci pe călcâie și dispăru 

după ușă cum și apăruse. Iar mătușa Mărioara se întoarse la autogară și răsuflă 

ușurat, când urcă în autobuz. Bună treabă la cei 86 de ani ai mei. Dar a doua 
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zi ajunse și la Chișinău. La arhivă iarăși așteptări, iar răspunsul a fost urmă-

torul: „Mătușă, dosarele anilor 1940, 1941, 1942 sunt incomplete. Ne scuzați, 

aceasta este tot ce vă putem spune”. 

Mătușa Mărioara se întoarse acasă fără puteri. A dat câte un sunet la copii 

și îi rugă să se adune, să le povestească întâmplarea.  

- Mamă, nu te întrista, am să umblu eu peste tot, zise una dintre fiice.  

- Dar eu voi sta cu  mata, îți voi face de mâncare și te voi îngriji, zise altă 

fată. 

- Iar noi o să vă înlocuim când veți obosi, au zis într-un glas și ceilalți 

copii.  

A doua zi, fiica Olga luă drumul spre centrul raional la Asistența socială.  

- Doamnă, zise un slujbaș de acolo, nu avem nimic în registre. Poate pă-

rinții au trăit neînscriși sau, poate au avut același nume de familie. 

- Cum, se revoltă Olga, mama este Ciurchi, iar tata a fost Stancă și noi 

copiii, la școală am fost Stancă. Iar mama, de numele de domnișoară a uitat 

demult. Domnule, vă dați sama ce vorbiți, cum adică, noi, cei opt copii ne-

am născut din flori?  

Funcționarul o privi îngăduitor și-i spuse: „Asta e tot ce putem să vă spu-

nem”.  Iar Olga, de acum, ieșea pe ușă, sufletul îi era plin de indignare și 

capul – de întrebări.  

- Cum a putut străinul acesta să presupună  că părinții ai trăit neînscriși. 

Nici nu vreau să aud. Se revolta ea.  

Ajunsă acasă se zvârcoli toată noaptea. Nu ațipi nici urătoarele două nopți. 

Se ruga, se întreba cum să dezlege această nevoie?  Într-o noapte adormi și 

visă: Se făcea că era la cimitir, dar mormântul lui taică-său nu-l găsea.  

- Doamne, tata, parcă era aici și o voce îi strigă:  

- Tatăl tău e mai încolo, într-o parte.  

Pe un loc pustiu au apărut trei cruci: pe una scria Gheorghe Stancă, pe alta 

Mihail Gaiber, iar pe alta textul era șters de tot.  

A doua zi, Olga merse la moș Mihail, pe care îl găsi vesel și sănătos.  

- Buna ziua, moș Mihail, strigă de departe Olga. 

- Buna, bună, copilă, hai, intră în ogradă, câinii sunt legați.  

Întră și bătrânul o pofti în casă. 

- Cu ce nevoi pe la noi, o ispiti stăpânul.  

Și Olga îi înșirui povestea. 

- D-apoi cum, în 1940 ne-am căsătorit trei familii, toate trei perechi am 

fost odată la cununie. Și azi țin minte: tatăl tău a venit la biserică cu o căruță 

cu doi cai, dar eu aveam un singur cal. Nu, nu sunteți voi copii din flori, e o 

greșeală la mijloc.  

- Moș Mihail, dar ce-o fi cu cea de-a treia cruce din vis? 

- Apoi, o fi fiind a lui Costică Ciobanu, mort și el, și soția lui demult, că 

nici poate oase de-ale lor n-au rămas în morminte. Și mie îmi vine rândul 

degrabă. Așa este: am purtat cununia pe cap toți odată – trei cruci și un destin.  
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Moș Mihail se plânse și el pe soartă: îi povesti Olgăi cum în iarnă au venit 

niște străini, s-au prezentat, chipurile, că sunt de la raion și-s mari nacialnici, 

au cerut toate actele din gospodărie, și duși au fost. Peste câteva zile au reve-

nit, înapoind actele, iar în toamnă au mers la depozitul de pâine, să retragă 

producția agricolă, iar șeful depozitului le-a răspuns, că nu pot primi nimic 

deoarece nu mai au pământ. Iată așa, Olică, e viața noastră bătrânească.  

- Moș Mihail, arată-mi certificatul matale de căsătorie.  

Moșul îi întinse cutia cu acte și femeia găsi ceia ce-i trebuia. Dar îi fu 

mirarea când citi pe un duplicat cu data de 7 decembrie 1977. Dar unde sunt 

încă 37 de ani de viață – întrebă Olga. Doar v-ați căsători în 1940? Și bătrânul 

strânse din nou din umeri: „Organele știu, șefii știu, statul știe. Ce știm noi 

…”. 

Olga luă drumul spre casă. În fața ochilor își vedea tatăl. Bărbat puternic, 

frumos și deștept, care a lucrat toată viața agent financiar și na putut să facă 

așa greșeală. Atâta lume a ajutat el și acum să nu ne ajute nimeni? Tata a fost 

la război din 1941 până în 1945, patru ani a luptat pe front în armata română, 

a luptat împotriva rușilor, pentru interesele Basarabiei și Bucovinei. Dar din 

1944 până în 1945 a ajuns la Berlin de parte rușilor. Din 1945 până în 1989 

nu era considerat  veteran de război, ci ca „dușman al puterii sovietice”, Dar 

moș Gheorghe pe toate le răbda, apoi, în 1989, după revoluția de la Timișoara 

și venirea democraților, i-a scris o scrisoare lui Ion Iliescu, președintele Ro-

mâniei, în care i-a descris întreaga linie a frontului, bătălii de vază și numea 

comandanți de oști renumiți. Ca mai apoi să fie chemat la primărie, împreună 

cu alți camarazi de arme, unde li s-a înmânat medalii și Crucea comemora-

tivă.  

Au fost poftiți și la 9 mai la București, și acum să n-o ajute pe Olga să 

răzbată unde are nevoie?  

Olga îi mărturisi mamei toată poveste – unde a fost și ce-a făcut. Bătrâna 

se ridică în picioare, se îndreptă spre fotografia moșului și strigă: „Măi Ghe-

orghe, îmi vine să-mi iau lumea în cap, că m-ai lăsat la bătrânețe cu atâtea 

necazuri…” 

- Mamă, au strigat copii, e tatăl nostru…  

Oare își va rezolva mătușa Mărioara fără de păcate, oare copii lor vor fi și 

ei păcătoși? Mama îl blestema pe tata, iar copii – pe mama. Păcate, păcate … 

Poate de acolo, de sus, moș Gheorghe le va arăta drumul – la care uși să bată 

și la cine să se adreseze, dacă noi nu suntem în stare de a ne ajuta unii pe alții. 

Și, dacă sunt atâtea registre incomplete, altele – pierdute, oare nu statul este 

vinovatul tuturor relelor? Oare de ce noi pe toate trebuie să le ispășim? … 

Doamne, ajută-mă să fac documentele, ca pe ceea lume să fiu tot alături  

de Gheorghe al meu.  Doamne, iartă-mă. Fă, Doamne, lumină în casa noastră 

și în sufletele noastre. Auzi-mă, Doamne. Nu ne lăsa, Doamne …  

04 iunie 2021 

PÂRLEA-CONOVALI, Veronica. Trei cruci 

și un destin. [Accesat 23.05.2022]. Disponibil: 
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Ultima rugăminte 

Soarele încălzea pământul şi toată suflarea ca în pustiul Sahara, iarba, flo-

rile, copacii şopteau: „Vrem ploaie!". Vitele băteau cu botul de pământ păs-

când firele de iarbă rare şi uscate. 

Alexandra se aşeză pe iarba verde şi deasă de sub nucul mare şi rotat de 

la hotarul pământului. Avea impresia că aici e o altă lume. Alături, într-un 

vas, una ca una, îţi făceau cu ochiul căpşunele coapte şi dulci. Sub acest nucăr 

îşi petrecuse copilăria. Câte roade s-au strâns în aceşti peste o sută de ani. 

Câţi trecători s-au odihnit sub coroana bătrânului nuc! 

Femeia privi cu jale via îmburuienată. Pe vremuri, această palmă de pă-

mânt era cel mai frumos şi curat loc din sat. Fiind un bun vier, tatăl ei avea 

grijă s-o cureţe, s-o hărăgească, s-o lege şi s-o prășească de câteva ori. Lucră-

rile se efectuau începând cu primăvara devreme şi se finisau atunci când frun-

zele şi strugurii închegau pământul. Era atât de curat, încât trecătorii asemu-

iau via cu Casa Mare. Sorturile de poamă erau diferite, una mai gustoasă decât 

alta. 

Aroma bobitelor de poamă se menţinea mult în gură. 

La culesul poamei din timp erau pregătite două coşuri pentru poama 

aleasă. Apoi fiecare strugure se aranja frumos pe masă în Casa Mare, unde se 

păstrau până la Crăciun. Casa Mare era cea mai frumoasă şi deosebită încă-

pere din gospodărie. Aici anul împrejur trona curăţenia. Fiecare gospodar, 

gospodină erau totdeauna pregătiţi pentru oaspeţii veniţi de petreceau la cele 

mai importante sărbători, botezuri, nunţi, cumătrii, de aici toţi erau petrecuţi 

în ultimul drum. 

Strămoşii noştri indiferent de gen, erau meşteri mari la diferite meşteşu-

guri, Casa Mare era înfrumuseţată de mâinile gospodarilor cu cele mai fru-

moase covoare, păretare, ţoluri, prosoape, feţe de masă. În Casa Mare se păs-

tra zestrea fetei adunată într-un teanc care, deseori, se înălţa de la podea până 

la pod. În sofcă se păstra comândul (lucruri adunate de bătrâni pentru înmor-

mântare). Pe pereţi, în rame de lemn, erau atârnate fotografiile întregii dinas-

tii. În această sfântă odaie era interzisă intrarea. Copiii găseau, totuşi, mo-

mentul când, nefiind supravegheaţi de cei maturi, intrau în Casa Mare ca să 

privească pozele strămoşilor şi să se înfrupte din produsele puse la păstrare, 

aici fiind mai rece ca în celelalte odăi ale casei. 

Semnificaţia acestei odăi era povestită din generaţie în generaţie şi făcea 

parte din istoria familiei, localităţii şi neamului. De fapt, Casa Mare serveşte 

omului la bucurii şi necazuri, în ea se cânta, se roagă şi se plânge. 

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fveronica.pirleaconovali%2Fposts%2F2370080529834180&show
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fveronica.pirleaconovali%2Fposts%2F2370080529834180&show
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fveronica.pirleaconovali%2Fposts%2F2370080529834180&show
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fveronica.pirleaconovali%2Fposts%2F2370080529834180&show
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În colţul de la răsărit al Casei Mari se afla locul sacru cu icoane acoperite 

cu ştergare frumoase, spre care trecerea trebuie să fie liberă ca cei ai casei să 

aibă posibilitatea să se roage. 

Astăzi multe s-au schimbat, dar în esenţă, Casa Mare e locul de păstrare, 

de demonstrare a talentului, a hărniciei, a gustului estetic al femeilor şi pre-

zintă o carte de vizită a familiei, îndeosebi a gospodinei. 

Doamne, atunci când intrai în Casa Mare aroma poamei, gutuilor, mere-

lor, vâzdoagelor, ţigăncuşelor şi busuiocului îţi lăsau încă mult timp mirosul 

parfumului natural pe haine, piele şi pe păr. 

Şi acum... De ar fi tata, n-ar cruţa pe nimeni, via lui arăta ca toate viile din 

jur. Buruianul a legat pământul, tufele de poamă albă, busuioacă, s-au întins 

la pământ, iar strugurii grei sunt încărcaţi cu ţărână, haragii lipsesc, iar bătrâ-

nii nucari stau singuratici la straja, uimiţi de nepăsarea gospodarilor. 

Alexandra privi departe în zare, pe cealaltă parte a satului, pe o colină se 

afla via bunicului şi a străbunicului. În memorie i-au rămas frumoase clipe 

când venea cu ei aici la prăşit. Se sculau dimineaţa devreme şi până soarele 

se ridica de după deal, jumătate de lucrări erau finisate. Apoi bunica aşeza 

merindele sub un păr îmbrăţişat din toate părţile de o vie căţărătoare, sălba-

tică. Tot aici făceau amiaza. Mirosul ierbii şi azi îi mai stăruie. Bunicul, fiind 

un bun povestitor, îi dezvăluia istoria pământului. Istoria palmei de pământ 

pe care o moşteneau ei. 

Via reprezenta comoara fiecărei familii. Străbuneii făceau puţin vin, dar 

gustos. La străbunicul Mihail, în Casa Mare, erau două balercuţe a câte o sută 

de litri. Una - cu vin alb, şi alta - cu vin negru. La sărbători sau după o zi de 

muncă istovitoare, străbunicul îi servea cu câte două degetare de vin pe băr-

baţi. Femeile nici nu îndrăzneau să privească la urcior. Aceste două balercuţe 

ajungeau până la următoarea roadă de vie. Tot străbunicul le povestea celor 

tineri despre importanţa vinului. Despre prepararea lui. Vinul, această băutură 

nobilă, pentru a fi gustos necesită atenţie, dragoste şi dăruire sufletească. 

Dacă nu respecţi nişte reguli, rişti să pierzi strugurii. Urmau lecţii pentru spă-

latul butoaielor, prăşit, hărăgit, strânsul roadei, stropitul viei, înfundatul bu-

toaielor şi păstratul vinului. Apoi străbunicul povestea a suta oară câte istorii 

a auzit în viaţa lui despre importanţa viţei de vie şi a vinului pentru sănătatea 

omului. Vinul alb e bun vara când arşiţa e mare. Vinul negru e pentru trata-

ment iarna, la dureri de gât, când se înfundă nasul, la serioase guturaiuri şi 

răceli. E bun pentru a pune inima şi sângele în mişcare şi la alte boli. 

Femeia îngândurată răspunse în trei peri la bîneţele unui trecător. Cu gân-

dul era la copilărie. Tata nu avea vie. Dar îşi dorea mult o asemenea comoară. 

Buneii şi străbuneii pe linie paternă au avut de toate - pământuri, vii, livezi, 

stupi. Dar averea lor a fost naţionalizată. Din istoriile sincere ale tatălui află 

trecutul, bucuriile şi necazurile. 

- Ce înseamnă naţionalizat, tată? 
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- Atunci când vine o putere şi îţi ia toată averea agonisită fără a te întreba 

ceva. În cazul dat vorbim de stat. Puterea sovietică ne-a luat totul. Dar pentru 

a creşte o vie e nevoie de înţelepciune, timp, dorinţă şi dragoste. 

În una din zile, veni la noi bunicul Andrei. Tata avea un respect deosebit 

faţă de socru. Fiind tată a trei fiice, deveni socru la trei gineri, care au crescut 

numai cu mame. Taţii unchilor Ion şi Pavel au murit pe front, în 1944. Nici 

poze n-au rămas măcar pentru a le şti chipul. Tata a rămas fără tată în 1946, 

pe timpul foametei. Bunicul Andrei îşi preţuia ginerii mult, îi învăţa regulile 

vieţii, prin încredere, răbdare şi chibzuinţă. Când venea la noi şi tata era ocu-

pat într-o lucrare, lăsa imediat lucrul pentru a-i acorda atenţie socrului. 

De această dată, bătrânul părinte rezema bastonul în ungher şi zise: 

- Am venit la voi pentru o vorbă mai lungă. Să vină şi Anişoara. După ce 

mama aşeză mâncarea pe masă, bunicul zise: 

- Iată care e povestea. Am fost la Nicon, prietenul meu, m-a rugat să am 

grijă de el. Arată rău, pare-se mult nu o va duce. I-am spus că eu singur cu 

greu îmi duc zilele. Atunci m-a rugat ca cineva din voi să-şi asume răspun-

derea. M-am gândit la voi, sunteţi harnici, sinceri, omenoşi. Va lasă toată 

averea ca moştenire. 

Moş Nicon era prietenul bunicului de mulţi ani, deşi erau de diferite vâr-

ste. Primul născut în 1888, al doilea - în 1915. Moşul a avut trei fii. Fiul Ha-

ralampie a murit în 1944 pe front. Simion a murit acasă pe timp de pace. Iar 

Petrache... 

În acea seară tata, mama, Nelu, bunica, bunicul şi Sănduţa au vizitat bă-

trânul. Cu chipul, caracterul şi maniera de a comunica erau familiarizaţi. Nu 

era seară să nu fi venit la bunici la şezătoare. De multe ori venea pentru a 

privi televizorul. În partea din vale a satului numai bunicul avea televizor. Se 

numea „Rasvet". Era mic, dar, pe atunci, bucura o mahala întreagă. 

Moş Nicon zăcea într-un pat din scânduri. Ochii albaştri îşi păstrase cu-

loarea. La bineţele vizitatorilor dădu încet din cap. Apoi, cu mâna abia 

mişcândă, le făcu semn să se aşeze. 

Bătrânul vorbea încet, fiecare cuvânt era rostit dar: 

- Mă bucur că aţi venit. Eu vă las ca moştenire toată averea, inclusiv pă-

mântul, viile, copacii. Vreau doar să-mi aşezaţi trupul la loc de odihnă în ci-

mitir creştineşte. La masa de pomenire să daţi pomană la toate văduvele de 

război, părinţilor care şi-au pierdut feciorii, femeilor singuratice şi tuturor ne-

voiaşilor. La vie am doi nucari. Unul e pentru Sănduţa, altul - pentru Nicuşor. 

Rog, atâta timp cât pomii vor înverzi şi vor da roadă, la 9 mai să daţi elevilor 

la şcoală nuci de pomană, de sufletul fiului meu Haralampie, mort pe front. 

Toamna, la şcoală, să serviţi copiii cu struguri. Alte rugăminţi nu am faţă de 

voi. 

- Toate le vom face, zise mama. 

- Să nu uiţi, Anişoara, de jurământ. Pentru că pe unde îţi iese cuvântul, pe 

acolo iese şi sufletul. 

Apoi vorbi tata: 
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- Eu, moş Nicon, nu am nevoie de nimic. De ce am avut nevoie mi-am 

făcut, dar via şi nucarii îi iau. Eu promit că voi respecta contractul atâta timp 

cât îmi va bate inima. 

Din acel moment Sănduţa şi Nicuşor aveau obligaţiile lor. De câteva ori 

pe zi veneau şi aduceau moşului de mâncare. Se aşezau cuminţi la sfat lângă 

el, pe scăunele. 

Într-o zi îl găsiră extrem de slăbit, părea speriat. Iar într-un fotoliu şedea 

Petrache, mezinul bunicului. 

- O! Bună ziua, nepoţeilor, zise el. 

Ochii lui hulpavi semănau cu a lupului din „Capra cu trei iezi". 

Copiii se opriră la uşă şi se apucară de mâini. Istoriile care ajungeau până 

la urechile lor despre acest om erau îngrozitoare. Se zvonea că, pe vremuri, 

când era tânăr, în drum spre târg ataca târgoveţii, le lua banii, marfa, iar ca-

davrele le îngropa sau le arunca în ape curgătoare. A făcut ani grei de puşcă-

rie. De aici şi ruptura dintre el şi părinte. 

Copiii îl priveau lung pe sub gene, frica se băga în oase. Nu scoteau niciun 

cuvânt. Apoi bărbatul zise: 

- Hai, daţi mâncarea. 

Lua din mâinile copiilor coşul cu merinde, scoase totul pe masă, trase un 

scaun şi începu să mănânce. Înghiţea aşa, de parcă nu văzuse mâncare ani de 

zile. Copiii îl priveau cu şi mai mare frică. La un moment dat, individul parcă 

şi-a adus aminte de ei. Şi, fără să-i privească, rosti: 

- Puteţi să le spuneţi părinţilor că de azi înainte voi avea eu grijă de bătrâ-

nul meu. 

Copiii se uitau cu milă la bătrân, care, la rândul lui, îi privea ţintă, spu-

nându-le parcă ceva tăcând, fără cuvinte. Sănduţa a înţeles privirea. Bătrânul 

ruga copiii să nu plece. 

Între timp Petrache înfuleca, simţind că îl privesc copiii, se opri brusc din 

înghiţit şi zise: 

- A, da, da, e mâncarea boşorogulul, acuşi îl hrănesc. 

Imediat scoase din borcan o roşie murată şi cât era de mare i-o împinse 

tatălui în gură. Coaja se sparse şi toată moarea îi ţâşni pe faţă, în ochi, se 

prelinse pe piept. Bătrânul înţepenise. Ultimul gest făcut de fiu a fost şi mai 

groaznic, cu degetul arătător îi împinse roşia încă o data în gură. 

Din ochii bătrânului tată s-au prelins lacrimi. 

Sănduţa îl apucă pe Nicuşor şi mai strâns de mână. Deşi au trecut o groază 

de ani, toate parcă s-au întâmplat ca ieri. A alergat plângând acasă şi a poves-

tit părinţilor ce văzuse. Apoi toţi s-au întors în casa moşului. Dialogul dintre 

tată şi Petrache a fost dur. 

- Nu-mi ordona mie ce să faci cu cel de mi-a dat viaţă. Eu sunt sânge din 

sângele lui, voi sunteţi nişte străini, urla Petrache. 

Apoi se întoarse către bătrânul tată şi adăugă: 

- Vrei înmormântare pompoasă? Dar într-o căruţă nu ţi-a şedea bine? Eşti 

pe mâna mea. 
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- Fie-ţi milă de el, respectă-i vârsta şi statutul. Nu săpa groapa cuiva, să 

nu cazi singur în ea. Bumerangul îl ajunge pe fiecare, rosti tata. Şi, te rog, 

atâta timp cât bătrânul e în viaţă, picior de-al tău să nu văd în ograda asta. 

După înmormântare fă ce vrei, totul îţi aparţine. 

Într-o dimineaţă de noiembrie moşul se stinse. Tata umbla mohorât, ner-

vos, privirea lui era întrebătoare. Apoi, cu jumătate de gură, îi vorbi mamei: 

- Are semne pe gât. El l-a gâtuit, când, numai el ştie. 

A venit tot satul să vadă cum nişte străini înmormântează un străin. Toate 

rugăminţile celui ce părăsise această lume au fost respectate. După masa de 

pomenire, Petrache închise porţile, încuiase uşile şi se declară stăpân. 

Între timp tata ne luă de mâini şi ne aduse la vie. Şi acum îl văd cum se 

plimba fericit printre rânduri, aşa bucuros nu-l văzusem niciodată. 

- Tată, de ce ţi-i dragă via asta atât de mult? l-am întrebat atunci. Răspun-

sul a fost simplu de tot. 

- Această palmă de pământ a fost a buneilor mei. Când averile au fost 

naţionalizate, apoi împărţite, via a revenit bătrânului. Acum pe drept s-a în-

tors la noi. 

Alexandra îşi aminti cu drag toate grijile părintelui pentru această palmă 

de pământ. Ani de zile aici îşi găsea credinţa, liniştea şi puterea, într-o bună 

zi îl găsi în vie pe Petrache. 

- Ce cauţi aici? zise Vasile. 

- Dar tu ce cauţi aici, întrebă Petrache. E via tatălui meu, deci e şi a mea. 

Cu ajutorul primăriei îl obligară să nu mai facă deranj. Dar într-o dimi-

neaţă tata găsise la tulpina nucarilor straturi groase de sare. A înţeles a cui era 

lucrarea. Apoi copacii rând pe rând s-au uscat. În locul lor au fost sădiţi alţii, 

tineri. 

- Dumnezeu cu el, zise mama. Numai nu înţeleg, cu ce l-au supărat nuca-

rii? 

La scurt timp, părinţii au fost chemaţi la primărie, Petrache scoase gospo-

dărie la vânzare. Vasile semna actele. 

- De ce faceţi acest lucru? întrebă secretarul primăriei. Întreg satul ştie că 

aţi avut grijă de moş, îi cinstiţi amintirea omeneşte şi nu-l daţi uitării. Averea 

vă aparţine pe drept. Cine îngrijeşte acela moşteneşte. 

- Mulţumesc, zise tata, dar de ce am nevoie am. 

La ceva timp satul clocotea ca un stup de albine. Petrache a stat câteva 

săptămâni mort în casă. L-au descoperit vecinii care nu mai puteau respira de 

duhoare. 

A fost strâns într-un sac de polietilenă, sicriul urcat într-o căruţă şi dus la 

cimitir. A fost înmormântat sub gard, acolo unde, de obicei sunt înhumaţi 

ucigaşii, bandiţii şi cei care îşi pun capăt zilelor. A fost petrecut Petrache pe 

ultimul drum doar de doi gropari. 

Apoi de prin lume au venit copiii lui Petrache, au vândut gospodăriile şi 

duşi au fost. Nici nu s-au interesat unde e înmormântat bunicul. 



[301] 

 

 

Azi, de când nu-i tata, mormântul moşului este acoperit de iarbă şi liliac 

des, nici, crucea pusă de tata din suflet din tufari nu se vede. 

Istoria unei palme de pământ care pe unii i-a făcut fericiţi, pe alţii i-a în-

tristat şi pus pe gânduri. 

- Tată, tată, ce să fac cu ea, cu via matale? Spune, tată, nu tăcea. Alexandra 

avea câteva ore de când sta sub nucar. Amintirile îi pusese stăpânire pe în-

treaga fiinţă. Evenimente peste evenimente î-au răscolit întreaga fiinţă. 

În ziua când tata părăsi această viaţă, tot la vie a fost. De câteva ori a 

revenit acasă. Ba nu i-au ajuns seminţe de fasole, apoi apa s-a încălzit. Pe la 

ora 11.00 a zis: 

- Hai să mergem la masă, vom veni din nou după amiază, îşi uitase pălăria 

într-un par. Mama l-a strigat din urmă: 

- Vasile, ţi-ai uitat pălăria! Tata a răspuns calm: 

- De azi înainte poţi s-o porţi tu! 

Dacă au ajuns acasă, mama s-a apucat să pună masa. Iar tata cu Alexei, 

fumând, au stat la sfat pe prag, afară. 

- Alexei, am ţinut la tine nu ca la ginere, ci ca la fiul meu. Vreau să te 

întreb ceva. Când eu nu voi mai fi, ce veţi face cu via? 

- Vom avea grijă de ea, tată, dar ce te-a apucat de întrebi asemenea lu-

cruri? 

-Aşa... ca printre altele... 

Între timp mama îi pofti la masă. Tata o privi pe mama, pe Alexei... Puse 

liniştit capul pe masă şi... se stinse. 

- Tată, strigă Alexei, tată, ce se întâmplă? 

Îl întinse la podea, începu să-i facă respiraţie artificială. 

- Tată, deschide ochii, tată! 

Din ochii strâns închişi curgeau lacrimi. Era semn că aude, dar nu mai 

putea răspunde. 

A venit multă lume la priveghi, plângeau şi bărbaţii. 

- A fost un om ca nimeni altul, vorbi brigadierul satului, harnic, deştept, 

săritor la nevoie, cu înţelepciune pământească şi credinţă în Dumnezeu. 

Îi venera pe oamenii harnici şi nu-i înţelegea pe leneşi. Tineretul care a 

dorit să-l asculte a avut numai de câştigat. A ştiut că omul fără prieteni e ca 

pământul fără apă, ca noaptea fără lună şi stele. Dar principalul ce am învăţat 

eu de la el, e că în toate există o legitate, un bumerang. Nu fă rău la nimeni şi 

răul o să te ocolească. 

- Tată, s-au împlinit cinci ani de când m-ai lăsat fără sfatul şi căldura ta. 

De cinci ani nu ştiu ce să fac cu via. Cu mare dragoste i-o încredinţez lui 

Nelu, dar când aud că va pune un tractor s-o are inima-mi plânge. 

- Tată, ce să fac tată. Ultima rugăminte îmi pare o povară grea. Dragostea 

pe care ai avut-o faţă de această palmă de pământ mi s-a transmis prin sânge. 

Dar nu am puteri, tată. 
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- Doamne, Doamne, trimite-mi un urmaş deştept, harnic, omenos ca tata, 

care să aibă grijă de casa părintească, şi să moştenească via unui neam, valo-

rile, dragostea şi credinţa. Şi ultima rugăminte a tatei: 

- Să aveţi grijă de vie şi de nucari... 

Mărgăritare de dincolo de Prut: Antologie 
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Visul 

Se lăsa amurgul. Pe o pajişte cu iarbă verde şi 

flori mirositoare pasc în voie văcuţele. Aurica în-

cearcă să le mâne încet spre casă. În zilele cu arşiţă, 

văcuţele beau apă multă, de păscut – mai puţin. Când 

soarele cobora la chindie, cornutele muşcau lacom 

din iarba mustoasă. Se mişcă alene, cu limbile 

scoase, mai rumegând câte un smoc de iarbă, sâcâite 

de muştele care le dădeau târcoale. Între timp, Au-

rica strângea ierburi într-o trăistuţă, confecţionată 

dintr-un prosop ţesut de străbunica. Pe timp de iarnă, 

fiecare plantă avea rostul ei. În căsoaia din fundul 

grădinii, anul împrejur atârnau la corzi şi pe pereţi legături de ierburi uscate. 

Întotdeauna a fost aşa. Străbunica folosea căsoaia pentru uscarea plantelor. 

Făcea acelaşi lucru şi bunica, apoi mama şi, în final, Aurica. Găseai acolo 

coada calului, sunătoare, românită, flori de boz, mintă, busuioc şi salbie. Pe 

mesele din lemn gros, confecţionate de mâinile străbuneilor şi buneilor se 

uscau florile de salcâm, liliac, castan, măceş şi păducele. Pe sfori înşirate se 

uscau mere tăiate felii, gutui, prune şi pere. Din ele iarna se făcea un compot 

foarte gustos, cu o aromă deosebită. 

Aurica era bucuroasă când la poartă venea vreo vecină să-i ceară ajutorul. 

Era mândră când, cu trăistuţa încărcată, venea în vizită la sămaşele mamei 

sale. De obicei, bătrânele o rugau să le aducă ierburi pentru dureri de picioare. 

- Nu ne doare nimic, spuneau ele, dar picioarele nu ne mai duc nicăieri. 

Când avea timp, Aurica sta mult timp de vorbă cu ele, asculta istorii multe 

şi interesante, pe unele le ştia pe de rost, dar se întâmpla să mai audă şi ceva 

nou. În aceste clipe Aurica avea impresia că viaţa încă e mult înainte, iar ea 

este copila de cândva. Uita de tâmpla încărunţită peste care mai des îşi trăgea 

batista, uita că este mamă şi că de câţiva ani este şi ea bunică. Alături de 

sămaşele sale îi părea că timpul s-a oprit în loc şi omul îşi trăieşte tinereţea 

fără bătrâneţe. 
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Iată şi acum, aplecată să strângă nişte frunze de pătlagină, a înţeles că o 

prinde întunericul. Cu paşi grăbiţi, se apropie de vite. Le tipări cu mâna pe 

coapse, apoi li se adresă moale: 

- Haidem Duminica, haidem Viorel, Florica, să mergem spre casă, e târ-

ziu, mâine va fi o nouă zi. 

Alături de vite alerga mereu, cu codiţa colace1, prietenul ei fidel, Ursu. 

Un câine frumos, cu lăbuţe mari de urs. Aurica aşa şi nu ştia din ce rasă face 

parte prietenul ei patruped, ştia doar că nu e un căţel obişnuit. 

Când intrară în sat, luna mare şi rotundă era sus pe cer. Mulţi ani în urmă, 

în copilărie, când se întorcea acasă seara cu vitele de la păscut îi plăcea să 

privească în linişte luna. Vedea forme diferite, pete şi deseori îi părea că acolo 

sunt doi copii. 

- Cine sunt copiii din lună? Îi întreba pe bunei. 

Şi ei îi răspundeau că sunt doi fraţi, crescuţi fără părinţi. O dată, în rezul-

tatul unui conflict între dânşii, un frate 1-a omorât pe altul. De atunci stau sus 

şi privesc spre pământ, în speranţa că vor reveni acasă vreodată. Povestea 

fraţilor ce stau închişi în lună îi făcea pe mulţi copii să fie cuminţi şi ascultă-

tori. Şi acum, luna era mare şi frumoasă, dar Aurica nu mai avea timp să o 

privească. 

Chiriecii cântau, întrecându-se în arta muzicală. Nici broaştele din pârâul 

ce curgea de-a lungul satului nu se lăsau mai prejos. 

Mirosea a flori, a iarbă, a frunză verde. Din fiecare curte mirosea a bucate 

proaspăt pregătite. Cineva prăjea peşte, de undeva venea miros de ceapă pră-

jită. Aşa era viaţa satului spre ora nouă de seara. Oamenii, obosiţi şi flămânzi, 

se întorceau târziu de la câmp. Se ajutau unii pe alţii la clacă. Azi, ajută pe 

altul, mâine acela ajută pe primul. Şi totul se făcea din suflet. Seara veneau 

spre sat mahalagii grămăjoară, desculţi, cu sapele în spate, cu feţele arse de 

soare şi uscate de vânt. De obicei, bărbaţii duceau pe umeri inventarul greu, 

copiii, ceva mai uşor - burluiul şi desagii goi, iar mamele erau onorate - ve-

neau cu mâinile goale, căci acasă le aştepta alte lucrări. După ce porăiau puţin 

prin ogradă, preparau mâncarea, adăpau vitele, păsările şi tocmai pe la miezul 

nopţii se retrăgeau la culcare... Cam aşa era o zi din viaţa ţăranului. 

Cu aceste gânduri, Aurica intră în curte. Mână vitele în ocol şi se grăbi să 

le adape. Îşi zise că laptele muls mâine dimineaţă trebuie lăsat pentru gemenii 

vecinei, deoarece Ioana nu dovedea să-şi sature flăcăii cu sân. Mai trebuie 

acum seara să pună la scopt brânză pentru cumnată-sa şi să nu uite să pună 

deoparte un ulcior cu lapte acru pentru mătuşa Natalia. 

După ce adapă vitele, aprinsese focul în cuptoraşul din curte şi se apucă 

repede să facă mâncare. Într-un ceaun mare, puse la fiert apă pentru mămă-

ligă. Mămăliga este o mâncare sănătoasă, ce se poate mânca caldă cu brânză 

de vaci şi smântână, cu brânză de oi şi jumări, cu scrob şi friptură, cu fasole 

şi afumătură. Se poate servi cu zeamă sau cu borş rece. Dacă mai rămâne, se 

taie felii şi se prăjeşte la tigaie. 
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Între timp, ograda se umplu de lume. S-au întors de la deal soţul, fiul şi 

nora, fiica, ginerele şi nepoţeii. Fiul cu nora trăiau cu ei în aceeaşi ogradă cu 

dânşii. Fiica cu ginerele - peste drum. Aşa au hotărât să se ţină toţi grămă-

joară. Să se ajute unul pe altul, iar bătrâneţile alături de copii şi nepoţi, să le 

fie mai uşoare. 

Seară de seară, Aurica întindea masa pentru toată lumea. Îi plăcea să-şi 

aştepte familia cu mâncarea gata, cu apă rece din fântână şi cu un ulcior de 

vin alb. Vara vinul alb era la putere. 

Când toată lumea pleca la culcare, Aurica, în linişte, se ruga în faţa icoa-

nei. Respecta cu sfinţenie obiceiurile lăsate de părinţi şi bunei. Candela ardea 

zi şi noapte, pentru a lumina drumul celor plecaţi la Domnul, dar şi pentru 

sănătatea celor vii. 

Aurica stătea îngenunchiată în faţa icoanelor ore în şir. Femeia ştia bine 

că rugăciunea este misiunea ei. Pentru rugăciune nu există oboseală şi lipsă 

de timp. Cu smerenie, evlavie şi curăţenie sufletească se ruga la Domnul pen-

tru întreg neamul ştiut şi neştiut. Îi mulţumea Bunului Dumnezeu pentru 

soare, căldură, lumină, pentru apă şi sare, pentru frig şi furtună şi orice s-ar fi 

întâmplat în viaţa ei sau în lume, ea, sincer şi mărinimos, spunea: 

- Mulţumesc Ţie, Doamne, pentru dragoste, iertare, încercare, lacrimi şi 

durere. Tu ştii, Doamne, mai bine ce merităm noi! 

Timpul în rugăciune trecea atât de repede, încât nu o dată zorii zilei o 

găseau îngenuncheată la icoane. 

Păstra Aurica în suflet şi în minte cu sfinţenie tot ce ştia de la întregul său 

neam. Lumea, treptat, a trecut la moda nouă, la modernizare. Oamenii se în-

treceau în toate, dar Aurica rămânea neschimbată. N-o mai vedeai să lucreze 

sâmbăta după ce se trăgea clopotul la slujba de seară (vecernia). Spălatul, 

curăţenia, coptul şi alte lucrări se finisau la amiază. Apoi, toţi ai casei se spă-

lau, îmbrăcau haine curate şi aşteptau sfânta Duminică. 

- Mamă, o întrebau copiii, de ce n-am schimba şi noi un pic din regulile 

noastre de viaţă? Lumea se schimbă... 

Femeia însă, cu mare răbdare şi înţelepciune, le explica că nu se poate de 

încălcat averea spirituală a neamului nostru. Acel care pierde astăzi comoara 

rămâne gol, sărac şi fără de izbândă în viaţă. Şi în această seară Aurica se 

rugă, dar cum numai soarele se ridică de după deal şi cocoşii au început să 

cânte, ea era de-acum în picioare. Tot lucrul din gospodărie era pe seama ei. 

Luă căldările şi fuga după apă. Mare îi fu mirarea când o găsi pe pragul făn-

tânii pe cumătră Valentina. 

- Bună dimineaţa, cumătră! zise Valentina de cum o văzu. 

- Bună să-ţi fie inima, cumătră! răspunse Aurica. Femeile se uitară una la 

alta fară să scoată un cuvânt. 

Prima nu ştia cum să înceapă vorba, a doua - de uimire. Tăcerea a spart-o 

Valentina. 

- Cumătră, eu pe tine te aşteptam. Îmi era ruşine să dau buzna în ogradă 

odată cu zorii. Am hotărât să stau aici, la fântână, ştiam că vei veni după apă. 
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Aurica îşi privi cumătră cu îngrijorare şi o întrebai 

- Ce s-a întâmplat, vorbeşte! 

Valentina îi făcu semn să se aşeze lângă ea pe prag şi-i vorbi: 

- Cumătră, îmi este ruşine să-ţi spun pentru ce am venit, dar să nu vin tot 

n-am putut. Am visat un vis, de la care m-am trezit şi n-am mai putut să dorm 

până dimineaţă. Am încercat să-1 tălmăcesc, dar m-am gândit că un cap e 

bun, dar două - şi mai bune. 

- Da spune, Valentină, o dată, nu mai tărăgăna! o îndemnă Aurica. 

O apucă strâns de mâini şi adăugă: 

- Hai, îndrăzneşte, nu te teme, tot ce ai să-mi spui va rămâne între noi. 

Valentina, cu capul plecat, începu a vorbi: 

- Visul meu e tare interesant, seamănă cu un film. Se făcea în vis că cineva 

îmi bătea la uşă. Eu parcă am zis: "Intraţi!" Uşa s-a deschis şi în casă a intrat 

o făptură. La început nu înţelegeam de este femeie sau bărbat, aşa de murdară 

şi zdrenţuroasă era. Privind la această făptură, am întrebat-o: "'Cine eşti? Ce 

vrei de la mine şi de la casa mea?" 

La care ea îmi răspunde: "Eu sunt Sfânta Duminică". 

Nu ştiu, cumătră, ce s-a întâmplat, probabil, oaspetele meu mi-a înţeles 

uimirea, căci imediat a adăugat: "Nu te mira că sunt zdrenţuroasă şi murdară. 

Cândva eram frumoasă, purtam haine deosebite şi coroniţe de flori pe creştet. 

Lumea mă cinstea, îmi cânta osanale şi-mi aducea ofrande. Cu părere de rău, 

aceste vremuri au rămas trecut. Astăzi oamenii spală duminica, fac curăţenie, 

lucrează din plin şi toate zoile le varsă pe mine. Eu am venit la tine să te rog 

să mă ajuţi să mă spăl şi să scap de zdrenţe. Ajută-mă, te rog, nu mă lăsa aşa, 

căci ajutându-mă pe mine, vă veţi... ". Ultimele cuvinte nu le-am desluşit, 

cumătră. Poate nu aş fi crezut că am visat-o pe Sfânta Duminică, dar glasul 

ei îmi mai stăruie şi acum în urechi. Când Sfânta Duminică nu se vedea din 

murdărie când a început să vorbească, îmi părea că aud cum cântă florile şi 

cerul, sute, mii, milioane de clopoţei sunau în vocea ei. Acele sunete îmi mai 

sună şi acum în urechi şi am impresia că mă cheamă la altă viaţă. Melodia 

vocii ei mă îndeamnă spre alte gânduri, sufletul necăjit de greutăţile vieţii mi 

se pare că se eliberează de toate direcţiile şi lipsurile bătrâneţii. Aşa melodie 

în voce n-am mai auzit în viaţa mea. Cumătră, oare de ce a venit la mine 

Sfânta Duminică în vis? 

Aurica tăcea. Acum ea lăsă capul în jos şi privea nemişcată la câteva fur-

nici ce încercau să se urce pe încălţămintea ei. După o pauză lungă, răspunse 

calm: 

- Tu, cumătră, gândeşte-te bine la modul de viaţă pe care îl duci. Duminica 

cred că lucrezi, la biserică nu mergi, sfintele sărbători nu le cinsteşti. Eu cred 

că Sfânta Duminică s-a arătat în vis încercând să-ţi arate că există şi altă viaţă, 

să începi a schimba lucrurile cât mai ai timp. Altă tălmăcire nu am, eu nu sunt 

învăţat şi nici preot. 

La rândul ei, Valentina, vorbi cu tristeţe: 
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- Spre marea mea ruşine, aşa este, se întâmplă că lucrul pe care nu reușesc 

să-1 îndeplinesc în cursul săptămânii, îl fac duminica. 

- Ei vezi, zise Aurica. Aşa faci tu, şi aşa face marea majoritate a lumii de 

pe pământ. Au fost ignorate tradiţiile, regulile lăsate din moşi-strămoşi, toţi 

s-au aventurat după viaţă nouă şi rar cine înţelege că pământul are suflet, că 

pe toate le aude, le înţelege, că temelia lui suferă, iar răufăcătorii suntem noi, 

oamenii. Zânele pământului ne vor binele, poate că încearcă să ne preîntâm-

pine să ne oprim din această goană după nicăieri, să revenim la suflet şi la 

alte averi. Visul tău, cumătră, nu trebuie lăsat în umbră, ci trebuie răspândit 

în tot satul, să-1 audă mai multă lume, poate alţii îl vor tălmăci altfel. 

Când femeile au încheiat discuţia, soarele era sus. Spre marea mirare a 

Auricăi, vitele nu răgeau în ocol, Ursu nu lătra că e timpul de mers la imaş şi 

fiecare membru al familiei în tăcere părăsi ograda, fără a spune un cuvânt. Se 

vede că Domnul le rânduise pe toate, aşa ca două suflete-cumetre să sfătu-

iască în tihna lor. 

A doua zi Aurica porni spre centrul raional. La staţie, mai era lume. Până 

la venirea autobuzului rămaseră câteva minute. Tot satul ştia că autobuzul are 

o rută lungă, strânge oamenii din câteva sate, dar vine întotdeauna la vreme. 

Uneori era atât de încărcat, încât nu ai unde pune piciorul. Astăzi era aproape 

gol. Aurica intră în autobuz şi-i salută pe pasageri. Aşa se obişnuia. Pe unii 

dintre ei îi cunoştea. Locuitorii satelor vecine erau înrudiţi prin căsătorii şi 

botezuri. O femeie cu ochi albaştri ca cerul îi făcu semn să se aşeze lângă ea. 

Aurica imediat o recunoscu, era Măriuţa lui Arvinte Plop, rudă îndepărtată a 

soţului ei. 

Femeile s-au îmbrăţişat şi erau bucuroase că până a ajunge în centrul ra-

ional au timp de vorbă. Mai întâi s-au întrebat una pe alta cum o duc, şi-au 

amintit despre unele rude, despre tinereţea rămasă în urmă, hore si hramuri, 

nunti si şezători, tradiţii şi vremuri ce au plecat şi nu vor reveni. 

Apoi Mărioara lui Arvinte Plop rosti: 

- Of, Aurică, vreau să-ţi povestesc un vis ciudat, care mă face să nu-mi 

mai găsesc locul. Am cutreierat tot satul să caut vreo bătrână care să mi-1 

tălmăcească, dar lămurire aşa şi n-am găsit, mai bine zis sufletul meu simte 

că nu asta e explicaţia celor visate. Uite, ţi-1 povestesc şi ţie. Am visat săptă-

mâna aceasta, într-o seară, că cineva a bătut la uşa mea. Am răspuns la bătaie 

şi ce crezi? -, prin fereastră a intrat în casă o vietate tare murdară, în zdrenţe 

şi mi-a spus că este Sfânta Duminică. 

Aurica nu mai auzea nimic. Gândul o purta prin vis şi a înţeles că Sfânta 

Duminică umblă prin sate şi roagă lumea s-o ajute să se spele de murdărie. 

Roagă lumea să se întoarcă la tradiţii, să nu uite de trecut, să păstreze istoria 

şi memoria, parcă dorea să ne apere de necunoscut. 

Din adâncă îngândurare o aduse la realitate vocea Mărioarei: 

- Aurică, zise femeia în şoaptă, cum crezi, visul meu este unul obişnuit? 

Aurica îi repetă cele spuse Valentinei, dar nu îndrăzni să-i vorbească că 

acest mesaj 1-a mai auzit deja. Apoi ridică ochii spre cer şi se rugă în gând: 
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- Doamne, iartă-mă, dacă am greşit tălmăcirea, dar eu aşa simt lucrurile. 

Sfânta Duminica se roagă să revenim ca pe vremuri la tradiţii şi viaţă creştină 

dacă vrem să înflorim. 

Doamne, ajută neputinţei mele! 

Lumini de curcubeu: Antologia Salonului Li-

terar-Artistic „Arta prin educație” – Ploiești. 

Fondat și coordonat de prof. Gabriela Alef Ma-

chidon. Stagiunea a II-a, 24 octombrie 2020 – 26 

iunie 2021/Ediție îngrijită de Ion Machidon. – 

București: Editura Amurg Sentimental, 2021. – 

267 pag.  

 

Был ли старик из леса его отцом 

Долгими зимними вечерами, греясь у огня или на теплой печи, 

слушала я рассказы своего деда или его товарищей по оружию о боях 

на Одере, об армии Антонеску и Короля Михая. А в другой половине 

комнаты устраивались старушки из нашёй магалы: пряли шерсть, 

вязали спицами или крючком. Дом в такие дни наполнялся ароматами 

голубцов и плацинд, чечевицы. с мясом,. Начинали звучать песни, 

старушки по очереди рассказывали разные истории, связанные со 

звездами и луной, с ангелами и демонами, и я чувствовала, что невольно 

оказываюсь в каком-то другом мире с его тайнами и чудесами, не 

понимая, испытываю ли страх или восторгаюсь невероятными 

событиями, которые, говорят, имели место в жизни... 

И каждый раз на посиделках я видела мэтушу Пэтрэкиоаю, 

раскладывающую игральные карты на полу. Она оглядывала всех, 

убеждаясь, что все присутствующие смотрят и улушают ее с интересом, 

затем начинала каждому по очереди предсказывать судьбу. Я пряталась 

за спину мэтуши и вглядывалась в нарисованные фигурки на картах, 

пытаясь понять, откуда она берет свои слова, кто ей их подсказывает? 

Помню, как бабушка оттягивала меня за подол юбки, чтобы, по ее 

словам, я не "утащила" секрет колдуньи, а дедушка подмигивал, давая 

понять, что надеется на мою отметку. И вот, на одной из посиделок, на 

Святого Андрея, когда гадают, дом наш опять заполнили гости, опять 

те же лица - добрые и веселые - моих стариков, и вновь истории, 

истории... На этот раз к мэтуше Мэриоаре подошел бэдица Михаил 

Бомбэ. Он коснулся пожелтевшим от табака пальцем карт и попросил 

погадать ему. Все знали, что его отец ушел на фронт, когда Михэицэ 

было отроду всего-то несколько дней и бльше………………………….. 

и не вышла, она больше замуж. Но никто не знал, что заставило бадю 

Михаила обратиться к гадалке. После гадания он уставился 

неподвижным взглядом в пол. Быстро вытер потекшие было по лицу 

слезы и упавшим голосом спросил: „Скажи мне, мэтуша Мэриоара, тот 

мужчина, из леса, и в самом деле был мой отец?” Все с удивлением 
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посмотрели на него и лишь тогда до нас дошло, что за его словами 

скрывается какая-то тайна. Вот уже год, как бадя Михаил ходит 

грустный. Поначалу всех удивляли происшедшие с ним перемены. 

Неужто заболел? Находились и такие, кто поговаривал о том, что он 

скоро умрёт. А потом мы………… услышала рассказ, который хочу вам 

передать. 

…Год назад бэдица Михаил отправился в 

Сибирь валить лес. В 70-80-е годы многие 

ездили туда на заработки. Бросив, якорь в 

автономной республике Коми, тяжелым трудом 

добывали деньги и лес для строительства дома. 

Спустя две недели пребывания там, Михаила 

перевели на другой участок. Однажды, ближе к 

заходу солнца, когда у него уже кружилась 

голова от усталости и голода, он почувствовал 

на себе чей-то пристальный взгляд. Сам того не 

желая ……………. Приблизились, долго, 

словно изучая друг друга, смотрели в глаза… С трудом помнит, что 

произошло дальше. Только очень уж знакомым показалось ему лицо 

старика как две капли воды похожего на него. Дед стал спрашивать, 

откуда он приехал в Сибирь и чей он, кто его мать, женат ли, в каком 

году родился и другие подробности. А бадя Михаил на ломаном 

русском ему отвечал. Затем последовали четыре месяца дружбы. 

Старик пригласил его к себе в гости, где он и прожил, все четыре 

месяца. И все это время дед относился к нему, как к родному сыну. 

Давал ему все, чего бы он ни пожелал. Михаил был потрясен таким 

вниманием, но еще сильнее были охватившие его непонятная радость и 

сожаление, что не может понять он, откуда между ним и стариком 

взялось такое взаимопонимание. Как-то даже пришла наивная на 

первый взгляд мысль: „Да это же твой отец, Михаил”. И он отправил 

матери письмо с просьбой прислать ему фотографию отца, но мать 

ответила, что фотографий отца у нее не сохранилось, а есть только 

справка, в которой говорится, что муж ее пропал без вести. После этого 

вроде бы смирился бадя Михаил с судьбой, но мысль о том, что дед – 

его отец, не давала ему покоя. Так прошла зима, и в начале весны ему 

предстояло уезжать. Старик словно не находил себе места. Он резко 

изменился: ходил хмурый и сердитый, а в день отъезда вышел из дому 

и больше уже не вернулся, так что бадя Михаил появился, в Молдову, 

так и не попрощавшись с ним. 

После своего возвращения из Сибири Михаил был постоянно 

грустным, словно болела его душа. В тот самый вечер, на посиделках, 

мэтуша Мэриоара рассеяла все его сомнения. Старик тот вовсе и не был 

его отцом. Бэдица Михаил казался еще более взволнованным, но лицо 

его  просветлело. Казалось что он сейчас..... 
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ric iz lesa ego 
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ARTICOLE DESPRE VERONICA PÂRLEA-CONOVALI: 

 

Anton Ion. Filonul istoric al cărții. 

Recent, în incinta Bibliotecii „Onisifor Ghibu” din 

Chișinău, a avut loc lansarea culegerii de povestiri și 

nuvele „Alexandra”, semnată de Veronica Pârlea-Co-

novali. mai jos publicăm o recenzie la această carte. 

Te îndemn, dragă cititorule, să deschizi cu inimă cu-

rată această carte. E o culegere de proză scurtă mai pu-

țin „filologică”, ci mai mult istorică, adică una în care 

pulsează viața cea de toate zilele, exprimată prin eveni-

mente dramatice, produse în soarta unor personaje simple, din popor. Autoa-

rea cărții Veronica Pârlea-Conovali este înzestrată cu un netăgăduit har de 
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povestitor, dar predomină, totuși, în aceste proze viziunea ei de cronicar atent 

la cele din jur. Vei descoperi, harnicule cititor, că povestirile si nuvelele in-

cluse în ea alcătuiesc un adevărat caleidoscop al destinului basarabenilor, tre-

cuți prin calvarul unor evenimente istorice, parcă menite să-i șteargă, ca neam 

românesc, de pe faţa pământului. 

Vei înțelege ce a însemnat ruperea Basarabiei, la 1812, din trupul Moldo-

vei lui Ştefan cel Mare şi Sfânt şi dăruirea ei de către turci Rusiei țariste. Te 

vei convinge, însă, că sângele apă nu se face şi, în cei peste o suta de ani de 

ocupație rusească (1812-1918), politica țaristă de deznaționalizare nu a reuşit 

să le ia basarabenilor limba strămoşească, să le curme datinile şi obiceiurile 

străbune, ei izbutind în mod miraculos să-şi păstreze intacte rădăcinile genea-

logice. Anume trăsăturile naţionale neaoșe şi sentimentele patriotice sincere 

şi curate i-au determinat pe înaintaşii din Sfatul Ţării să voteze, în luna martie 

1918, Unirea cu patria-mamă România, eveniment susţinut şi acceptat cu bu-

curie de regele Ferdinand şi regina Maria, de Guvernul şi Parlamentul Româ-

niei (vezi povestirile „Răsplata", „Spovedania").  

Apoi, după o etapă istorică înfloritoare la pieptul Ţării (1918-1940), iată 

că peste bieții basarabeni se abate iarăși nenorocitul, Pactul Molotov-Ribben-

trop le permite rușilor să-i ocupe nestingherit, pentru a doua oară, pe moldo-

venii dintre Prut și Nistru, alipindu-i la moldovenii din așa-zisa Republică 

Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească. Încep represiile și deportă-

rile, pe care le întrerupe izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial. Au-

toarea cărții, însă, nu ne ține mult în suspans și, prin intermediul unor perso-

naje simple, dar pitorești și suficient conturate (o femeie, Alexandra, exce-

lează în acest sens, figurând în mai multe povestiri, sudându-le pe acelaşi fir 

istoric al naraţiunii), punctează alte drame şi tragedii destínale basarabene: 

foametea organizată din anii 1946-1947 („Soarta"), deportările din 1949 („Si-

beria"), colectivizarea forţată şi înstrăinarea țăranilor de pământ („Ultima ru-

găminte"). 

În alte câteva nuvelete, scriitoarea ne sugerează cu multă măiestrie că, 

după ce au urmat un şir de ani anevoioși de ocupație sovietică, iată că URSS-

ul se destramă şi, în sfârșit, fosta Basarabie îşi declară independenta, deve-

nind Republica Moldova. De aici începe o noua etapă istorică, o nouă întor-

sătură de destin al bietului popor român din Basarabia, cu multiple probleme, 

semnalate curajos sau abia punctate de către scriitoare, cum ar fi colapsul 

social al republicii aflate într-o tranziție interminabilă la economia de piață, 

exodul masiv al basarabenilor la muncă peste hotare, destrămare FAMILII-

LOR ȘI ABANDONUL DE COPII („Înălțarea”, „Spovedania”) 

Am insistat pe filonul istoric al cărții nu doar pentru că ne aflăm în anul 

Centenarului Marii Uniri, dar și grație faptului că scriitoarea Veronica Pârlea-

Conovali, fiind istoric de profesie, a presărat în toate bucățile sale de proză 

scurtă anume acele evenimente care au marcat profund şi crucial palma de 

pământ românesc cu numele Republica Moldova. Însă, dincolo de cortina Is-

torică, vei descoperi, iubite cititor, un şir de valori naţionale şi general-umane, 
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pe care autoarea le promovează cu multă finețe artistică: mărinimia şi bună-

tatea („Răsplata", „Chiriaşii", „Ultima rugăminte"), respectarea tradițiilor po-

pulare; credinţa şi speranța ca răul poate fi învins („Soarta", „Testarea priete-

niei ). Fireşte, în aceste proze scurte,  vei descoperi şi unele manifestări ne-

gative din „palmaresul" etico-moral al omului contemporan: lăcomia şi însu-

șirea averii străine (nuveleta „Botezul"), lipsa de recunoștință  pentru  binele 

făcut cuiva („Răsplata"), cruzimea unor copii manifestată faţă de părinţii lor 

(„Ultima rugăminte"), inegalitatea oamenilor exprimată chiar şi prin starea 

diferită a unor animale („Povestea celor doi câini") etc. 

În încheiere, nu-mi rămâne decât să-ţi amintesc, bunule cititor, că, oricât 

de mult am vorbi despre o carte, tot mai bine se simte ea atunci când este 

citită. Deci, spor la lectură! 

ANTON, Ion. Filonul istoric al cărții. /Ion 

Anton // Florile Dalbe. – 2018. – nr. 35. – pag.  

 

 

Anton, Constantin. Jurnal de cenaclu 

Sâmbătă, 2 martie 2019, începând cu ora 11, în sala de festivități a Muze-

ului Memorial „Mihail Kogălniceanu” din Iași, str. Mihail Kogălniceanu 

nr.11, a avut ședința nr. 21 a CENACLULUI LITERAR-ARTISTIC „IA`ȘI 

SCRIE”. 

La ședință au participat peste 50 de membrii și invitați. S-a desfășurat sub 

genericul „CU PRIMĂVARA ÎN SUFLET!”, în conexiune cu lansarea AN-

TOLOGIEI CENACLULUI: Cronica ședințelor 2017 – 2018 (coordona-

tori/antologi: Nina GONȚA și Constantin ANTON) și a romanului „Alexan-

dra” de Veronica PÂRLEA-CONOVALI (Republica Moldova).  

Membrii Cenaclului au oferit un recital din creațiile proprii pe tema Pri-

măverii, a Iubirii, a Femeii, un moment literar-artistic deosebit fiind realizat 

de doamna Ana ȘTEFĂNICĂ și Matei, nepotul ei, moment închinat marelui 

nostru povestitor Ion CREANGĂ, născut pe 1 martie 1839 la Humulești. 

Mulți ani Ion Creangă a locuit în dulcele târg al Ieșilor, la Bojdeuca din Țicău 

(primul muzeu memorial inaugurat în România).  

Parteneriatul ne-a fost asigurat de Muzeul Memorial „Mihail Kogălni-

ceanu” Iași (custode: dna Mihaela TUDOSE), Asociația „Drepturile Basara-

biei” (președinte: Oleg SPÂNU) și Teatrul Lux Art Iași (director: Ina PA-

LADI) 

...Ședința începe cu IMNUL Cenaclului (versuri: Titi NECHITA şi Teo-

dor Munteanu, muzică: Teodor MUNTEANU), interpretat de ansamblul 

„SPERANȚA” (coordonator: Doina Sofia GAVRILĂ) și de cei prezenți în 

sală. 

D-na Adelina ALCAZ, moderatoarea acestei manifestări cultural-artis-

tice, cu emoție, candoare, sensibilitate deosebită, prezintă tema ședinței de 

Cenaclu și pe invitații din Republica Moldova: scriitoarea Veronica PÂR-

LEA-CONOVALI și ziaristul, omul de radio, Andrei VIZIRU. 
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Dl Constantin ANTON, președintele Cenaclului „IA`ȘI SCRIE”, mulțu-

mește celor prezenți, tuturor invitaților și vorbește despre cele două volume 

ale ANTOLOGIEI. În primul au fost incluse creații ale membrilor cenaclului 

(lansat în 21 decembrie 2018), iar al doilea cuprinde o cronică a ședințelor pe 

parcursul anilor 2017 (de la înființare), până în decembrie 2018. Felicită pe 

cei incluși în ambele ANTOLOGII și pe cei, care au depus efort în realizarea 

lor.  

Scriitoarea Nina GONȚA, membră-fondatoare a Cenaclului, prezintă vo-

lumul II al ANTOLOGIEI, povestește despre modul cum a fost realizată 

această carte, ce hotărâri dumneaei a luat, ca volumul să nu fie „uscat”, ci 

atrăgător cititorului, incluzând o rubrică specială („Din culise”), în care a dez-

văluit întreaga istorie a apariției acestui Cenaclu, cât și greutățile întâmpinate 

pe parcursul activității lui. Informează ascultătorii că antologia este dotată cu 

un indice bibliografic de nume, care-i va ajută să afle la ce pagini din carte 

le-a fost pomenit numele, în ce împrejurări, cât și alte date despre activitatea 

fiecărui membru în perioada inclusă. De asemenea, cartea cuprinde și o listă 

a autorilor care și-au lansat cărți, din luna iulie 2017 până în luna decembrie 

2018 (inclusiv), de-a lungul celor 18 ședințe. 

D-na Nina GONȚA face o călătorie în timp, amintind câteva momente 

deosebite, împliniri cultural-artistice de anvergură, la care au participat invi-

tați din țară și de peste hotare. 

D-na Adelina ALCAZ vorbește cu emoție în suflet despre invitata noastră 

specială, poeta și romanciera din Basarabia, Veronica PÂRLEA-CONO-

VALI, despre un „destin aparte” al ei, în care „verticalitatea omului, istoricu-

lui, profesorului, scriitorului” se împletește cu creația sa, cu trecutul și cu 

prezentul Republicii Moldova. 

Dl Andrei VIZIRU prezintă romanul „Alexandra” al scriitoarei Veronica 

PÂRLEA-CONOVALI, un roman viu, emoționant, iar pe dumneaei ca pe „o 

femeie curajoasă care-și iubește Țara și întreg neamul românesc”, fiind pu-

ternic ancorată în faptele și evenimentele patriotice ce s-au desfășurat și se 

desfășoară pe ambele maluri ale râului Prut. 

„Scriitoarea cu nume de floare”, elogiată de ziaristul Andrei VIZIRU, 

consideră că „frumos e omul cu suflet frumos” și că ”toate cărțile trebuie 

citite, chiar dacă unele ne atrag numai din punct de vedere estetic, ele conți-

nând fapte, idei, sentimente de luat în seamă, căci se consideră că fiecare carte 

are cititorul pe care și-l merită”. 

Despre romanul său „Alexandra”, doamna Veronica PÂRLEA-CONO-

VALI, spune că proza ei este „o proză trăită”, despre și cu deportați, „o istorie 

vorbită”, o carte ce cuprinde istoria din 1821 și până în prezent a unei familii, 

mărturii ale celor patru generații de români-basarabeni. 

D-na Adelina ALCAZ recită cu evidentă emoție poezia „Plâng în dorul 

României” din volumul „Lăcrimează-n dor amurgul” a poetei Veronica PÂR-

LEA-CONOVALI, poezie cu referire la dorul de Neam și Țară, dor de cei 

dragi, dor de unire și de iubire... 
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D-na Veronica PÂRLEA-CONOVALI mulțumește pentru aprecieri celor 

prezenți și recită poezia sa de debut „Înstrăinat din neam în neam”, apărută 

în ziarul „Glasul Națiunii”, poezie-reper pentru creația sa literară. În continu-

are, face o pledoarie din istoria Republicii Moldova, îndeamnă la cunoașterea 

integrală a istoriei poporului român, întru unitatea tuturor românilor, elogiind 

pe înaintașii noștri, marii unioniști: Alexandru Ioan CUZA și Mihail KO-

GÂLNICEANU.  

Dl profesor Constantin MĂNUȚĂ, membru al Uniunii Scriitorilor din 

România, filiala Iași, ne vorbește despre „magia scrisului”, despre sinteza șe-

dințelor de cenaclu din această carte-cronică, care este lansată azi, în care se 

regăsește parte din viața culturală a Iașului nostru contemporan, despre cena-

clul IA ȘI SCRIE, unde armonia și buna dispoziție înfloresc cu fiece nouă 

întâlnire a membrilor lui, un cenaclu „ce poate fi numit... societate literară”. 

În consonanță cu tematica Primăverii, domnia sa ne recită din volumul 

„Etajul XI” poeziile: „Stau într-o seară” și „Hai, tinerețe”, în care fiorul liric 

devine nostalgic, melancolic. 

Ansamblul „Speranța” ne încântă cu melodii de dragoste, precum „Nunta 

cu flori” ș.a. 

Dl Nicu STANCU recită din creația proprie poeziile: „Primăvara” și „Fe-

meia”, adecvate momentului, iar dl Constantin (TICU) MIHAI ne spune, evi-

dent, parodiind, „de ce femeia e „zeie” și că ea încearcă și în iubire să „ră-

mână”... ce este. 

Eleva Ștefania SPÂNU interpretează la pian o compoziție dificilă, sincro-

nizând cu anotimpul primăverii, cu gingășia și candoarea vârstei, totodată 

aducând un elogiu marelui compozitor din Republica Moldova, Eugen 

DOGA, născut pe 1 martie. 

Poetul Titi NECHITA rostește într-un timbru liric aparte, poeziile: „Zori 

de flori, zori de rouă” și „Aș vrea să fiu ce n-am să fiu”, închinate femeii și 

iubirii, iar doamna Angela ION ne recită epigrame despre primăvară, despre 

viața socială și politică actuală. 

Poeta Doina Sofia GAVRILĂ ne oferă poeziile: „Mărțișor” și „Primă-

vară, primăvară”, iar doamna Oana FRENȚESCU citește versuri din lirica sa: 

„Ceva din tine” și „Îmi dezbrac cuvintele...”, pline de sensibilitate și emoție 

artistică. 

Poetul Mihai SAVIN recită din creația proprie poeziile: „Visul” și 

„Acolo, la tine”, iar domnul Viorel PĂTRAȘCU din comuna Ciurea, ne 

spune despre „Serafice iubiri” și „Nostalgice amintiri”, în care fiorul iubirii 

răzbate prin timp în lirica sa ludică. 

Poeta Nicolina PETROV recită poeziile: „Pentru tine, mamă” - omagiu 

adus iubirii materne - și „De la Prut, vine dorul”, în care sentimentul viu, 

patriotic răzbate continuu, aceste poezii fiind incluse în volumul I al ANTO-

LOGIEI de literatură și artă contemporană, editat de Cenaclul nostru, în 2018. 

Scriitoarea Nina GONȚA citește poezia „Mâinile” din volumul său - 

„NOCTURNE”, lansat anul trecut în cadrul Cenaclului (versuri de dragoste) 
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și o altă poezie, referitoare la inspirația poetică, care „iaca este, iaca nu-i”, 

apare și dispare... și ar trebui să profităm de ea la momentul oportun. 

Scriitorul Constantin ANTON recită din viitorul volum de versuri „Ano-

timpuri captive” poeziile: „În lirica acestui anotimp” și „Să crezi în speranța 

mea”, închinate iubirii și primăverii. 

Urmează un omagiu închinat marelui povestitor Ion CREANGĂ, oferit 

într-o manieră inedită de Matei și Ana ȘTEFĂNICĂ, în care „năzdrăvăniile 

lui Nică” s-au regăsit prin cuvintele și gândurile celor din sală.,, 

Domnul Oleg SPÂNU, președintele Asociației „Drepturile Basarabiei”, 

asociație aflată în parteneriat cu Cenaclul, s-a oferit cu mare drag să sponso-

rizeze următoarea ANTOLOGIE (volumul III), pentru care fapt noi, membrii, 

i-am mulțumit anticipat. 

Ansamblul „Speranța” încheie ședința, intonând (susținuți de toată audi-

ența) IMNUL CENACLULUI „IA`ȘI SCRIE”. 

A urmat o agapă prietenească în care versurile și cântecele închinate Fe-

meii, Iubirii, Primăverii au fost la mare cinste... 

* * * * * 

Ca proiecție a activităților viitoare: ȘEDINȚA nr. 22 va avea loc sâmbătă, 

6 aprilie 2019, ora 12, în sala de festivități a Muzeului Memorial „Mihail 

Kogălniceanu”. 

Vă așteptăm să lansăm împreună cărțile scrise de membrii Cenaclului li-

terar-artistic „IAȘI SCRIE”, cât și de alți invitați ai noștri.  

Dorim participarea cât mai multor talente ieșene! 

A redactat - Nina GONȚA 

ANTON, Constantin. Jurnal de cenaclu. [Ac-

cesat 20.12.2019]. Disponibil: https://www.fa-

cebook.com/groups/1396127853769595/perma-

link/2107858422596531/      

 

 

Arseni, Larisa. Mărturisiri la porțile vremii 

PE 3 IANUARIE 2020 DE CENTRULEMINESCUBMÎN ACTIVI-

TATE CULTURALĂ, ÎNTÂLNIRE CU SCRIITOR, CAIE, CENTRUL 

ACADEMIC INTERNAȚIONAL EMINESCU 

Scrisul în esență, este glasul sufletului, matricea caracterului. Cred mult 

în felul de a fi al Veronicăi Pârlea-Conovali, căci o carte este o dăinuire peste 

vremi, precum e casa părintească, fântâna, răstignirea sau o livadă, unde aler-

gam cândva în sandale de Paști… (Editor Ana Manole) 

În cadrul clubului de promovare a personalităților „Dialogăm și ne cu-

noaștem”, la Centrul Academic Internațional Eminescu e mare sărbătoare. 

Protagonista frumosului eveniment este scriitoarea, poeta, Magistru în is-

torie, Membru al Uniunii Scriitorilor Europeni de Limba Română, omul cu 

suflet mare, cu dragoste de viață și de lume, mama, soție și bunică iubitoare 

–  Veronica PÂRLEA-CONOVALI. 

https://www.facebook.com/groups/1396127853769595/permalink/2107858422596531/
https://www.facebook.com/groups/1396127853769595/permalink/2107858422596531/
https://www.facebook.com/groups/1396127853769595/permalink/2107858422596531/
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Suntem  aici, la această întâlnire de suflet și de neam, pentru a face măr-

turisiri la porțile vremii, a sărbători o nouă carte, o plachetă de poezie civică,  

„Dialog în vis”, un titlu sugestiv, care ne trezește curiozitatea și ne instigă la 

lectură. 

La această sărbătoare a cărții și a sufletului ne-au sosit oaspeți din inima 

României, tocmai de la București. 

Poetul, directorul, redactorul șef al revistei, dar și al Editurii „Amurg sen-

timental”, domnul Ion MACHIDON, scriitoarea, poeta, doamna Gabriela 

ALEF. 

Ne-au mai onorat cu prezența: Claudia PARTOLE, scriitoare, poetă și un 

mare om de omenie; poeta și scriitoarea Galina FURDUI, consăteanca Vero-

nicăi Pârlea-Conovali, astăzi în rol de moderatoare. Dina CIOCAN, scrii-

toare, poetul Ștefan SOFRONOVICI, Nicolae BĂLȚESCU poet, Andrei VI-

ZIRU, ziarist Radio Moldova, Adrian BELDIMAN, compozitor, muzicolog, 

redactor șef la Departamentul Radio Moldova, Gutiera PRODAN, ziaristă, 

om de radio și mai nou pictoriță, Valeriu MOCANU, interpret de cântece 

patriotice și un mare roman; Olga TRUDOV-MAȚARIN, profesoară de mu-

zică, compozitoare; Dorina IANCU, profesoară la LT „Iulia Hasdeu”, împre-

ună cu discipolii săi. Elevii de la Colegiul „Alexei Mateevici” din Chișinău, 

Silvia GUZUN, directoarea Gimnaziului „N. H. Costin”, cu discipolii săi și 

încă mulți alții etc. 

Veronica Pârlea-Conovali s-a născut la 12 noiembrie 1968, în Vărăncău-

Soroca. A absolvit Colegiul de Comerț și Facultatea de Istorie a Universității 

de Stat din Moldova. Este profesoară de istorie la Colegiul Național de Core-

grafie. 

Apariții editoriale: „O dragoste ne-adună” (1998), „Bumerangul ecoului” 

(2001), „În grădina copilăriei” (2004), „Și-a venit ploaia…” (2006), „S. A. 

Bucuria – 60 de ani” (2006), „Țara din stele” (2007), „Cu dragoste pentru 

vârsta a treia” (2008), „Destăinuiri de pe lumea cealaltă” (2013), „Lăcri-

mează-n dor amurgul” (2016), „Galina Furdui în Lumina Baștinei” (2017), 

„Dialog în vis” Editura „Amurg sentimental”, București 2019. Această carte 

a  fost premiată cu Marele Premiu la Concursul de Creație Literară „Vara 

visurilor mele”, Ediția a XII-a, organizat de Revista „Amurg sentimental” și 

a fost tipărită într-un tiraj de 150 de exemplare, din finanțele Editurii „Amurg 

sentimental”. 

Dacă e să facem un rezumat al problematicii abordate în cărțile scriitoarei 

Veronica Pârlea-Conovali, fie de proză or poezie putem  menționa că am găsit 

în aceste volume și rânduri așternute pe hârtie cu multă grijă și dăruire o rea-

litate a vieții, descrisă într-un mod plastic, despre Dragoste, lumină, Speranță, 

evocări a diverse destine: zguduitoare, triste, distruse; desprindem evoluția 

istorică a acestui meleag și popor prigonit,  decapitat, deznaționalizat, dezră-

dăcinat, trimis pe meleaguri străine și vitrege, îndobitocit, înfometat, distrus 

practic în esență. 



[316] 

 

 

Autoarea pune în dialog marile întrebări și teme ale existenței noastre și 

ale poeziei în general. Creația dânsei ni se prezintă ca un generator și regene-

rator al unor stări pe care ni le provoacă lectura. Veronica Pârlea- Conovali 

descrie un amalgam de nuanțe, caracteristici concrete ale epocii noastre, re-

flectând profunde respirații istorice, de cultură, de credință, de altar incon-

fundabil al românismului. 

Galina Furdui pe rol de moderatoare a evenimentului, salută audiența, o 

salută pe mama protagonistei, care este omniprezentă la toate lansările de 

carte, pe care le face Veronica Pârlea-Conovali. Mulțumește casei-gazdă care 

vine filă după filă, aproape săptămânal să realizeze asemenea întâlniri, or 

doamna Elena Dabija ca și doamna Larisa Arseni, Maestru în artă, sunt ma-

estre la acest capitol și de aceea autorii din orice gen al manifestărilor artistice 

preferă să vină anume în această casă. 

Face o incursiune în biografia scriitoarei Veronica Pârlea-Conovali, amin-

tindu-ne că s-a născut în comuna Vărăncău, Soroca, un sat de demult!, vechi, 

dar nou mereu, un sat de gospodari, înțelepți care își cunoaște rolul mersului 

în această viață. Acest sat s-a manifestat cu multă dragoste pentru pământul 

pe care trăiesc. Reiese aceasta și din cărțile semnate de Veronica. Fiind Ma-

gistru în istorie, cărțile domniei sale sunt cu suport istoric, vorbind anume 

despre rădăcinile intelectuale ale satului. Veronica Pârlea-Conovali este firea 

cea mai reprezentativă din perspectiva psihologică, ideatică, dar și de sens, 

de rădăcină a meleagurilor sorocene. Vine de la cetate, care vorbește despre 

trăinicia gândului, cugetului a însăși existenței noastre. În cărțile sale insistă 

asupra filonului istoric, al adevărului despre noi, pentru că istoria adevărată 

vine să ne spună despre noi cei adevărați. Veronica semnează un șir de cărți 

de proză, poezie și publicistică analitică. Transfigurările valorilor artistice a 

Veronicăi sunt totale, plenare și convingătoare. 

Despre subiectul cărții biografice, documentare „Galina Furdui – în lu-

mina baștinei”, doamna Furdui a menționat că este o carte impunătoare cu 

foarte multe documente, poze, privind rădăcinile familiei Furdui, (care da-

tează, aproximativ din 1400), familiei pe care o poartă și doamna Galina, dar 

și cu destăinuirile multor oameni din sat, care au cunoscut cum a evoluat 

această familie pe parcursul anilor. 

Domnia sa s-a referit și la Centrul Academic Internațional Eminescu, ca 

fiind o instituție aparte. Activitatea acestei instituții este una deosebită prin 

ținuta intelectuală, prin capacitățile, abilitățile investigative pe care le face. 

Prin oamenii care sunt, nemijlocit, implicați în organizarea evenimentelor, 

prin capacitățile de a rămâne în timp și de a-l ține pe Eminescu în timp. Aici 

își are locul de lucru, academicianul și eminescologul Mihai Cimpoi, direc-

torul de onoare al centrului. Tot aici a fost creată biobibliografia dânsului, o 

carte impunătoare și deloc simplă, pentru că activitatea dumnealui este una 

extinsă departe de hotarele țării și în așa fel s-a insistat pe recoltarea materi-

alului din întregul arial. Acest centru rămâne a fi unul foarte activ și implicat 

la paragraful organizarea a diverse activități cultural-artistice prin strădaniile 



[317] 

 

 

directorului Elena Dabija, dar și a distinsei artiste Larisa Arseni, pedagog, dar 

și moderator de excepție. 

Doamna Elena Dabija, directoarea Centrului Eminescu a salutat la rândui 

prezența din sală, numindu-i prieteni ai Veronicăi Pârlea-Conovali, ai lui 

Eminescu, dar ai Centrului Eminescu. I-a salutat pe cei, care au pășit pragul 

centrului de mai multe ori, dar și pe cei care l-au pășit pentru prima oară, 

adresându-se aici la oaspeții din București, domnii Ion Machidon și Gabriela 

Alef. Toți suntem prieteni ai cărții ai poeziei, ai muzicii, prieteni a tot ce ține 

de cultură, de istorie, de neam. A mai subliniat că în această zi suntem la  o 

lecție publică, fiindcă noi suntem un public de românism, de limba română, 

de tot ce este sfânt, lăsat de strămoși, urmașilor noștri. Dacă e vorba de cartea 

„Dialoguri în vis”, atunci trebuie să spun că Veronica și-a înmuiat condeiul 

de-a dreptul în luceafărul lui Mihai Eminescu. Eminescu, fiind un mare pa-

triot la vremea sa, ne-a lăsat această moștenire scrisă nouă, iar cei, care au 

venit în  urma lui, la sigur, sunt nepoții s-au strănepoții lui. Această carte vine 

în marea și infinita lume a cărților și vine aici pentru cititorii care îi vor des-

chide și îi vor citi paginile. Îi urează Veronicăi putere de muncă, inspirație și 

încă multe realizări. 

Face o retrospectivă în istoricul fondării Centrului Eminescu, vorbește 

despre fondurile de carte deținute, despre traducerile creației eminesciene, 

după ultimele date, în mai mult de 255 de limbi, despre unii traducători, care 

ne-au vizitat în cadrul lucrărilor Congresului eminescologilor (șase la număr). 

Și-a amintit unii reprezentanți ai mai multor genuri de artă, care s-au inspirat 

din creațiile poetului nemuritor, dând naștere la noi opere de artă,  și încă 

despre multe alte lucruri interesante și bine de cunoscut. 

Domnul Andrei Viziru, jurnalist la Radio Moldova a menționat, că o cu-

noaște pe Veronica de mai mulți ani, îi cunoaște creația, a participat la mai 

multe lansări. Veronica Pârlea-Conovali este o poetă care trăiește ce scrie, 

prin aceasta se deosebește de alți poeți și scriitori, proza ei este trăită poezia 

la fel. Este o scriitură bărbată o scriitură care vine din filonul Leonidei Lari, 

din felul ei de a fi. Avem nevoie astăzi de această poezie patriotică. Este sa-

lutabil gestul Editurii „Amurg sentimental”, care a editat și a premiat această 

carte. Despre carte am realizat și un dialog pentru emisiunile „Dialoguri cul-

turale” și „La Casa Radio”. Veronica Pârlea vine de la hotarele țării, de la 

mărgioară, bineînțeles că strămoșii i-au transmis aceste gene de a ține la ho-

tar, la demnitate, la neam la tot ce e frumos. Dacă am avea mai mulți scriitori 

cu acest caracter bătăios, credem că multe lucruri ar putea fi realizate. Andrei 

Viziru subliniază că Veronica Pârlea-Conovali încă ne va surprinde cu alte 

noutăți editoriale în viitor și din suflet îi dorim aceasta. 

Adrian Beldiman a venit cu un cuvânt de felicitare la adresa protagonistei 

subliniind, că se bucură nespus pentru Veronica Pârlea-Conovali, care îi este 

și colegă de serviciu la Colegiul de Coregrafie. La fel ca și domnia sa își 

dorește ca într-o bună zi să putem spune că suntem o țară, pentru că asta am 
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fost și asta urmează să fim. A avut ocazia să facă un interviu frumos în studi-

oul Casei Radio Moldova în emisiunea „Cântă un artist” cu doamna Veronica 

și cu doamna Olga Mațarin-Trudov, profesoară de muzică, compozitoare, 

care a îmbrăcat într-o haină muzicală mai multe versuri din creația poetei 

Pârlea-Conovali. În discuție le-a descoperit dintr-o altă fațetă. Doi oameni 

talentați, doi oameni de artă, care au o colaborare foarte frumoasă.  

Un alt vorbitor și un bun prieten al Veronicăi, Ștefan Sofronovici spune 

cu satisfacție, că asistăm la botezul unei noi cărți. Aduce felicitări autoarei și 

editorilor, care au editat această carte. Spune că a citit atent și și-a făcut câteva 

notițe de lectură asupra cărții „Dialog în vis”. Alocuțiunea și-a întitulat-o „Fo-

cul viu al dragostei de țară”. A menționat că în cele 49 de poezii din această 

carte sunt abordate multe teme, care seamănă cu un buchet de flori naturale, 

frumoase din câmpiile și pădurile Basarabiei. Cartea se citește ușor, fiecare 

poezie impresionează prin ceva distinct. Majoritatea poeziilor sunt scrise în 

stil clasic, dar se găsesc și elemente moderne și de publicistică. Tematica va-

riată, demonstrează că poezia Veronicăi Pârlea-Conovali este inspirată din 

viață și este plină de viață, reflectând realitatea românilor basarabeni cu bune 

și cu rele. Autoarea ne îndeamnă să ne cinstim eroii, căci după cum știm mar-

tirii eroi și sfinții sunt reacția supremă a unui neam. În poeziile „Eroii”, „Slavă 

veșnică vouă eroi”, „Plânge Prutul”. Găsim scene dramatice din viața româ-

nilor basarabeni sub ocupație străină în poeziile „Siberia”, „În pragul casei”, 

„Înstrăinare” și altele. Motivele creștine le găsim în mai multe poezii: „Clopot 

sfânt”, „Vine ora”, „Rugă”, „Hristos a înviat”. Fiind profesoară de istorie ne 

dă lecții de istorie prin poeziile: „Vorbe drepte”, „Chemare”, „Vorbe sfinte”, 

„Veghe”. În unele poezii găsim teme existențiale, „Zilele de la urmă”, „Ros-

tul vieții”, „Orizontul”, tema păcii în poezia „Și va fi pace”. O temă aparte 

este cea de dragoste pentru părinți, în poezia „Dor de părinți” și altele. Tot 

aici găsim poezia de dragoste: „Ploi de stele”, „Amintiri”, „Te-am căutat”. 

Invocarea poeților dragi „Eminescu”, „Leonida Lari”… 

Cu multă admirație pentru Veronica Pârlea-Conovali a vorbit și doamna 

Dorina Iancu, învățătoare la clasele primare din LT „Iulia Hasdeu”, care a 

pregătit cu discipolii săi un recital de poezie, spicuit din cartea „Dialog în 

vis”. Dânsa a menționat că i-a recitit versurile de nenumărate ori și, de fiecare 

dată recitindu-le a simțit în interior un fior al renașterii naționale, al demnității 

a mândriei de țară și neam. Pe de o parte volumele Veronicăi Pârlea-Conovali 

ne inspiră dragoste pentru acest plai mioritic, pentru acest pământ, pe de altă 

parte este glasul durerii acestui popor îngenuncheat, căruia i s-au călcat forțat 

pământurile, istoria și limba, iar Veronica Pârlea-Conovali prin poezia sa re-

naște acest spirit al naționalității, al renașterii de neam. Domnia sa este o perlă 

a literaturii basarabene deoarece creația dânsei aduce în vizor adevărul pur al 

istoriei noastre. 

Oaspetele de onoare, sosită de la București, scriitoarea, poeta, doamna 

Gabriela Alef, mai întâi și-a exprimat admirația pentru anturaj, pentru audi-

ență și organizare. Poezia Veronicăi Pârlea-Conovali prezintă o lumină vie ce 
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arde pentru a ridica tot mai sus pe cerurile divine, prin volumele sale cuvântul 

românesc, valorile strămoșești, țara noastră iubită. Flacăra să vă rămână vie 

pentru  slova românească. România înseamnă – Om în Grai. Mlădițele aces-

tea ne păstrează graiul, încrederea în ceva luminos, frumos, în ceva mai bun, 

în ceva care va străluci (se referă la copiii care au prezentat un emoționant 

recital din poezia protagonistei). În conștient am înțeles că fiecare dintre noi 

suntem potențiali infiniți, care ne manifestăm aici tot cei frumos, bun în spa-

țiul nostru finit, în trup. Aceste idei sunt reflectate în poezia Veronicăi Pârlea-

Conovali Mă rog pentru tine, țară…: „Am întins mâna în zare,/ Dorind să 

pipăi viitorul unui popor,/ Să văd o cât de mica salvare, / Cu miros de rouă și 

dor./ Am întins mâna în spații, Să șterg păianjenul lăsat/ Peste cărți uitate din 

trecutul îndepărtat./ Am aruncat privirea-n zare,/ Să văd un viitor frumos,/ 

Dar cele văzute m-au întristat/ Și m-au durut până la os./ Nu sunt pesimistă 

și nici plângăreață/ Vreau pentru neamul meu o altă viață,/ Dar cu această 

nepăsare/ nici Domnul nu ne va da crezare.” 

Poezia patriotică astăzi este abordată tot mai rar și de aceea volumul „Di-

alog în vis” a Veronicăi Pârlea-Conovali a fost o adevărată bucurie pentru 

noi, cei de la „Amurg sentimental”. Directorul și poetul Editurii „Amurg sen-

timental” Ion Machidon a descoperit idei comune între volumul său de poezie 

„Cu tălpile goale” și poezia Veronicăi. Spre exemplu în poezia: Cântec pentru 

țară – „N-am să te uit vreodată țară/ Și nici uitată nu te voi lăsa,/ Că tu îmi 

ești căminul care/ Îmi dă lumină, liniște și pâine./ (…) / De-aceea, azi, îți spun  

acestea,/ Cu Dumnezeu în rugă și în brazde,/ Că n-am să te trișez nicicând/ 

Cum unii vor și mă încearcă./ N-am să te uit vreodată țară,/ La braț vom 

merge împreună/ În lumea largă și vom spune;/ Doinele ni-s leagăne stră-

bune./ (…) / Și-acum, și-ntotdeauna-ți zic,/ Tu, țara mea, nu te lasă răpusă/ 

De nici o vorbă de ocară – / Că te-ai născut să fii Zeiță-floare!/ (…) / Și fiecare 

zi ce o trăiesc e sărbătoare,/ Și dragoste de Limbă și Pace, deodată,/ Că, fără 

de tine, zău, ce m-aș face,/ Și frații, și părinții mei, unde ar sta?/ (…) / Tu, 

țara mea, coloană de fapte vitejești,/ A mea ai fost – și-a mea vei fi în veci!”  

Ion Machidon a subliniat: Țara aceasta este fibra noastră și oriunde vom 

umbla fie cu picioarele goale, ori cu încălțări din cele mai scumpe, să-i ținem 

parte, mai ales acum când trece prin momentele cele mai grele, și să luăm 

aminte la marele nostru înaintaș, cărturarul I. H. Rădulescu, care spunea: 

„Fără cărți naționale, fără literatură națională, nu poate exista nici patriotism, 

nici naționalitate”. 

Pentru a fi patriot nu este o slăbiciune și nici o rușine da nici prilej de a 

ne război între noi, care ajunge mai repede pe scaunele înalte transformându-

i pe semenii noștri în robii noștri. Este dreptul nostru, al fiecăruia de-a avea 

o țară în care noi să fim stăpâni. Dumnezeu a creat natura și pe om într-o 

armonie perfecta, cu suficiente mijloace de trai pentru toți locuitorii pămân-

tului. Noi, cei care scriem ne facem datoria de Oameni, de Cetățeni… Timpul 

ne va judeca dimpreună. 
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Scriitorii, poeții tratează sufletele obosite de disperare și nesiguranță prin 

cuvânt, prin ei vorbește însuși Domnul. Rugă – Scapă, Doamne, țara de fur-

tuni,/ Și-adu poporul meu la masa rugăciunii/ Să fie-așa cum știm că este din 

străbuni/ Cu sufletul deschis spre tot ce-i românesc. (…) / Ascultă-mi, 

Doamne, măcar acum,  dorința,/ Și nu mă pedepsi – întru dreptate cer drep-

tate/  Și nu supunere – și nu sclavie pentru nimeni/ În țara mea, tot omu’tră-

iască-n armonie!… 

Și alți prieteni ai poetei, scriitoarei Veronica Pârlea–Conovali i-au adus 

sincere felicitări și frumoase cuvinte de lăudați-o, moment frumos, emoțio-

nant și foarte prețios pentru un om de condei. 

Protagonista în scurta sa luare de cuvânt a menționat că este o luptătoare 

pentru dreptate și adevăr. Poezia patriotică prezentată o transformă într-un  

ostaș mereu pe câmpul de luptă. Un ostaș care luptă cu țara în spate. 

Programul artistic, foarte expresiv, transmis cu multă emoție a fost pe po-

triva tuturor evoluărilor. Am ascultat recitaluri din poezia autoarei prezentate 

de elevii LT „Iulia Hasdeu”, Gimnaziul Teoretic „N. H. Costin” și studenții 

de la Colegiul Pedagogic din Chișinău, declamate la un înalt nivel artistic. Un 

program de romanțe interpretate de Olga Trudov-Mațarin și cântece patrio-

tice interpretate cu multă însuflețire de Valeriu Mocanu și Veronica Pârlea-

Conovali. Un moment foarte emoționant l-a produs solista Coralei „Mol-

dova”  Adriana Spinei de la Radio Moldova, care a interpretat două creații, 

care i-au ridicat pe toți de pe scaune… 

A fost o zi plină, de neuitat, condimentată cu multă emoție, momente de 

bucurie și satisfacție, multă bunăvoință, dar și de mulțumire pentru tot ce fa-

cem, cum facem, cine suntem și cum suntem. Urări de bine, frumoase reali-

zări, fotografii cu protagonista, autografe, flori… 

Toată întâlnirea a fost filmată de TV Popas și ulterior plasată pe Youtube. 

Arseni, Larisa Maestru în artă, bibliotecar. 

ARSENI, Larisa. Mărturisiri la porțile vre-

mii. [Accesat 03.01.2020]. Disponibil:  

https://centrulemines-

cubm.wordpress.com/2020/01/03/marturisiri-la-

portile-vremii/  

 

 

Baș, Cristina. Ce spune o profesoară cu 27 de ani de experiență despre 

salariile dascălilor 

Pedagogii care activează în școli primare, gimnazii, licee și în alte insti-

tuții de învățământ general public din Republica Moldova, dar și educatorii 

din grădinițe vor primi o compensație financiară de 2 000 de lei anual, înce-

pând cu anul 2019. 

Potrivit unei decizii aprobate  de Guvern, banii vor fi alocați pentru spo-

rirea nivelului de pregătire și perfecționarea profesională a cadrelor didactice 

și vor putea fi utilizați pentru procurarea de suporturi didactice, tehnică de 

https://centruleminescubm.wordpress.com/2020/01/03/marturisiri-la-portile-vremii/
https://centruleminescubm.wordpress.com/2020/01/03/marturisiri-la-portile-vremii/
https://centruleminescubm.wordpress.com/2020/01/03/marturisiri-la-portile-vremii/
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calcul, produse software pentru utilizare în activități de instruire on-line și 

pentru dezvoltare profesională. 

În cadrul emisiunii "Sputnik Matinal", dascălul cu 27 ani de experiență în 

spate, Veronica Pârlea Conovali a declarat că indiferent de salariul pe care îl 

primește, profesoara și-ar continua meseria în sistemul de învățământ. 

"Aceasta este dragostea de profesie. Eu personal nu mă văd în alt dome-

niu, deși am avut multe propuneri de a-mi schimba serviciul. Comunicarea 

cu elevii este viața mea. Chiar dacă Guvernul nu ar fi aprobat Regulamentul 

de alocare a compensației, eu cred că ași fi lucrat și mai departe în sistemul 

de învățământ. Meseria de profesor este ceea ce mi-am dorit toată viața", a 

punctat Veronica Pârlea Conovali.  

Potrivit Ministerului Educației, Culturii și Cercetării peste 49 de mii de 

cadre didactice activează în prezent, în instituțiile de învățământ, iar două mii 

de locuri rămân vacante. În anul de studii 2017-2018, au fost înregistrați 

49.148 de profesori care activează în instituțiile de învățământ general public. 

În bugetul de stat pentru 2019, pentru alocarea compensațiilor vor fi prevă-

zute circa 98 de mii de lei. 

BAȘ, Cristina. Ce spune o profesoară cu 27 

de ani de experiență despre salariile dascălilor. 

[Accesat 05.10.2018].   Disponibil: https://sput-

nik.md/radio_podcas-

turi/20181005/22292252/Profesor-majorare-sa-

lariu.html; https://sputnik.md/radio_rubrica_in-

terviu/20180627/20108213/Profesor-toti-elevii-

trebuie-sa-poarte-uniforma-scolara.html  

 

 

Baș, Cristina. Profesor: Toți elevii din Republica Moldova trebuie să 

poarte uniforma școlară 

Politica uniformelor școlare a fost pusă în apli-

care încă din cele mai vechi timpuri. Scopul aces-

teia este de a le crea elevilor o atmosferă profesio-

nală şi de a-i face mai responsabili în procesul de 

studiu. Totuși, acest subiect provoacă dispute în 

rândul elevilor, părinților și profesorilor. 

Scriitoarea și profesoara Veronica Pârlea-Conovali a explicat în cadrul 

emisiunii Sputnik Matinal de ce este necesară revenirea la obligativitatea pur-

tării uniformei şcolare în instituțiile de învățământ din țară și ce efect are 

acestea asupra educării și responsabilizării tinerelor generații. 

"În primul rând, lumea nu cunoaște istoria. Din cele mai vechi timpuri, 

când a apărut școala și învățământul, elevii au purtat uniforma școlară. Eu 

personal am făcut un studiu legat de uniforma școlară în care am intervievat  

foști elevi care au depășit vârsta de 100 de ani. Absolut toți au afirmat că 

uniforma școlară îi oferă un statut elevului și îl disciplinează. Noi, profesorii 

https://sputnik.md/radio_podcasturi/20181005/22292252/Profesor-majorare-salariu.html
https://sputnik.md/radio_podcasturi/20181005/22292252/Profesor-majorare-salariu.html
https://sputnik.md/radio_podcasturi/20181005/22292252/Profesor-majorare-salariu.html
https://sputnik.md/radio_podcasturi/20181005/22292252/Profesor-majorare-salariu.html
https://sputnik.md/radio_rubrica_interviu/20180627/20108213/Profesor-toti-elevii-trebuie-sa-poarte-uniforma-scolara.html
https://sputnik.md/radio_rubrica_interviu/20180627/20108213/Profesor-toti-elevii-trebuie-sa-poarte-uniforma-scolara.html
https://sputnik.md/radio_rubrica_interviu/20180627/20108213/Profesor-toti-elevii-trebuie-sa-poarte-uniforma-scolara.html
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suntem martorii problemelor care s-au răspândit în societate. De când a apărut 

acest liberalism în școli, elevii nu se îmbracă corespunzător vârstei, fetele vin 

îmbrăcate indecent, cu coafuri și machiaj strident, iar băieții nu delimitează 

ținuta cu care se vine la școală și cea de club. Evident că în aceste situații 

profesorii le fac observații elevilor, iar aceștia le zic părinților, care nu reac-

ționează corect, generând contradicții. În perioada sovietică părinții nu se im-

plicau în regulile școlii. Faptul că părinții sunt implicați prea mult în acest 

sistem generează multe probleme", spune pedagogul. 

Veronica Pârlea-Conovali consideră că uniforma școlară nu este mai cos-

tisitoare decât hainele pe care le poartă copilul pe tot parcursul anului. 

"Eu personal am avut trei uniforme școlare și le păstrez până acum. Ele 

îmi provoacă amintiri extraordinare despre școală, profesori și copilărie. Re-

gret că timpul a trecut atât de rapid", povestește ea. 

BAȘ, Cristina. Profesor: Toți elevii din Re-

publica Moldova trebuie să poarte uniforma șco-

lară: Interviu. [Accesat 27.06.2018].   Disponi-

bil: https://sputnik.md/radio_rubrica_inter-

viu/20180627/20108213/Profesor-toti-elevii-

trebuie-sa-poarte-uniforma-sco-

lara.html?fbclid=IwAR25SmXF_1yHtMmSDp

QQ51sG5i4YmgyyREODRLOtAbV2uIu-

tDhn4ClvkLs 

 

 

Baș, Cristina. Relația părinte-elev-profesor, factor primordial al reuși-

tei școlare 

Plini de emoții, nerăbdători, bucuroși să-și 

revadă colegii, cu buchete de flori în mână pen-

tru profesori - așa au pășit elevii, pragul școli-

lor, după o vacanță lungă de vară. 

Profesoara Veronica Pârlea-Conovali spune 

că elevii vin cu mare bucurie și cu zâmbetul pe 

buze la școală atunci când au toată susținerea și încurajarea din partea părin-

ților. În primul rând, dragostea de carte și cunoștințe se cultivă din familie.  

În același timp, părinții trebuie să fie într-un "parteneriat" cu școala. Adul-

ții trebuie să conștientizeze faptul că educația oferită în școală exercită o in-

fluență considerabilă asupra dezvoltării copilului. 

"Profesorul poartă o responsabilitate enormă în educația elevilor. Copiii 

își petrec cea mai mare parte a timpului în instituțiile de învățământ. De multe 

ori munca și contribuția profesorului nu este apreciată. Părinții trebuie să le 

explice copiilor că școala este un templu al cunoștințelor și al spiritualității. 

Cei care încearcă să abandoneze școala niciodată nu vor avea un viitor lumi-

nos", a punctat Veronica Pârlea-Conovali. 

https://sputnik.md/radio_rubrica_interviu/20180627/20108213/Profesor-toti-elevii-trebuie-sa-poarte-uniforma-scolara.html?fbclid=IwAR25SmXF_1yHtMmSDpQQ51sG5i4YmgyyREODRLOtAbV2uIu-tDhn4ClvkLs
https://sputnik.md/radio_rubrica_interviu/20180627/20108213/Profesor-toti-elevii-trebuie-sa-poarte-uniforma-scolara.html?fbclid=IwAR25SmXF_1yHtMmSDpQQ51sG5i4YmgyyREODRLOtAbV2uIu-tDhn4ClvkLs
https://sputnik.md/radio_rubrica_interviu/20180627/20108213/Profesor-toti-elevii-trebuie-sa-poarte-uniforma-scolara.html?fbclid=IwAR25SmXF_1yHtMmSDpQQ51sG5i4YmgyyREODRLOtAbV2uIu-tDhn4ClvkLs
https://sputnik.md/radio_rubrica_interviu/20180627/20108213/Profesor-toti-elevii-trebuie-sa-poarte-uniforma-scolara.html?fbclid=IwAR25SmXF_1yHtMmSDpQQ51sG5i4YmgyyREODRLOtAbV2uIu-tDhn4ClvkLs
https://sputnik.md/radio_rubrica_interviu/20180627/20108213/Profesor-toti-elevii-trebuie-sa-poarte-uniforma-scolara.html?fbclid=IwAR25SmXF_1yHtMmSDpQQ51sG5i4YmgyyREODRLOtAbV2uIu-tDhn4ClvkLs
https://sputnik.md/radio_rubrica_interviu/20180627/20108213/Profesor-toti-elevii-trebuie-sa-poarte-uniforma-scolara.html?fbclid=IwAR25SmXF_1yHtMmSDpQQ51sG5i4YmgyyREODRLOtAbV2uIu-tDhn4ClvkLs
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BAȘ, Cristina. Relația părinte-elev-profesor, 

factor primordial al reușitei școlare. [Accesat 

04.09.2018]. Disponibil: https://sputnik.md/ra-

dio_podcasturi/20180904/21626108/parinte-co-

pil-profesor-educatie-scoala-elev.html 

 

 

Bumbu-Dănuță, Cristina. Munca de profesor a devenit o luptă continuă 

pentru apărarea demnității 

Violența în școli este un subiect tot mai dis-

cutat în ultimul timp, fiind înregistrate nume-

roase cazuri când copii devin violenți față de 

profesorii lor. 

Veronica Pârlea-Conovali, care este scrii-

toare și profesoară, afirmă că viața este fru-

moasă, dar nu întotdeauna ca în cărți. Munca de profesor a devenit o luptă 

continuă, o luptă pentru apărarea demnității acestei profesii ce era cândva 

apreciată mai mult. 

"Noi, profesorii, suntem deseori învinuiți că nu muncim așa cum trebuie 

cu copii. Vreau să vă spun că noi muncim foarte mult cu copii. Doar că avem 

o problemă: nu prea există comunicare cu părinții acestor copii. Spre exem-

plu, eu sunt diriginta unei clase de a XII-a. Din cei 32 de elevi, îi cunosc doar 

pe părinții a șapte dintre ei. Pe ceilalți părinți eu nu-i știu, cu unii am vorbit 

doar la telefon și atunci tot eu am fost cea care am sunat", spune Veronica 

Pârlea-Conovali. 

Profesoara a declarat cu multă durere în glas că "din păcate, mulți copii 

nu mai au cei șapte ani de acasă. Este inexplicabil acest fenomen, nu știu care 

ar fi cauzele, cert este că nu putem să învinuim copilul. De cele mai multe 

ori, în cazurile de neînțelegeri între profesor și copil, profesorul este cel arătat 

cu degetul și este considerat vinovat. Mă doare să aud atât de des despre ca-

zuri în care profesorul a fost maltratat de elevi. Am ajuns în momentul în care 

profesorii au nevoie să fie apărați. A dispărut respectul față de profesori. De-

seori suntem discutați pe la spate despre cum ne îmbrăcăm, cum ne încălțăm, 

este dureros". 

Veronica Pârlea-Conovali s-a născut în satul Vărăncău, Soroca. Ea spune 

că a avut o copilărie fericită. A fost educată de bunica sa, despre care poves-

tește că nu știa carte, dar prin vorba înțeleaptă a făcut-o să înțeleagă ce în-

seamnă să fii om cu adevărat. Ar vrea și azi, la orele sale, să le transmită 

elevilor aceeași înțelepciune. 

BUMBU-DĂNUȚĂ, Cristina. Munca de 

profesor a devenit o luptă continuă pentru apăra-

rea demnității: Interviu. [Accesat 06.03.2018]. 

https://sputnik.md/radio_podcasturi/20180904/21626108/parinte-copil-profesor-educatie-scoala-elev.html
https://sputnik.md/radio_podcasturi/20180904/21626108/parinte-copil-profesor-educatie-scoala-elev.html
https://sputnik.md/radio_podcasturi/20180904/21626108/parinte-copil-profesor-educatie-scoala-elev.html
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Disponibil: https://sputnik.md/radio_rubrica_in-

terviu/20180306/17700318/profesorii-nevoie-

aparare.html 

Crăciun Octavia. Şedinţa Nr. 654 

Data: 31 august 2019  

Locul: Muzeul Agatha şi George Bacovia  

Participanți: 50 de persoane  

Activitate: Ziua Limbii Românii 

Lectură din creației proprie 

Şedinţa începe cu un moment emoționant şi solemn prin intonarea Imnu-

lui „Amurgului sentimental" 

- „Tot ce e românesc nu 

piere" de Jean Mascopol. 

Moderatorul întâlnirii de azi, 

scriitorul Ion Machidon după 

ce salută şi mulțumește pen-

tru prezentă, prezintă progra-

mul. Azi de Ziua Limbii Ro-

mâne vom avea o ședință ma-

raton în care fiecare îşi va 

aduce aportul cum ştie mai 

bine şi mai frumos pentru a 

cinsti evenimentul îndem-

nând să fim uniţi prin cultură, prin condei, prin muzică şi artă plastică. Este o 

zi deosebită pentru că avem lansare de carte ce va fi introdusă în Almanahul 

literar „Amurg sentimental", 2020. Pentru început Gabriela Alef face o re-

vistă a presei şi prezintă cărţile ce vor fi lansate şi prezentate astăzi. În conti-

nuare Octavia Crăciun cu ocazia Zilei Limbii Române face o scurtă prezen-

tare a scriitorului Ion Machidon… 

… Apoi, are loc prezentarea invitatei noastre din Republica Moldova, Ve-

ronica Pârlea Conovali şi lansarea volumului de poezii ce a obținut Marele 

premiu la concursul „Vara visurilor mele". Autoarea se prezintă bucuroasă că 

este alături de fraţii şi surorile de peste Prut, în acest loc minunat în al cărui 

sanctuar pășește pentru prima dată. În familia sa s-a vorbit doar limba ro-

mână, iar primele poezii patriotice datează din anii 1986-1989. Recită poezi-

ile „Înstrăinare", „Din pragul casei", „Prutul plânge" - dedicat soților Doina 

şi Ion Aldea Teodorovici. Prezența sa este posibilă datorită poetei Dunia Pă-

lăngeanu care a recomandat-o să participe la concurs. 

Mulțumește poetului Ion Machidon pentru că s-a aplecat asupra poemelor 

sale. În continuare Dunia Pălăngeanu după ce citește câteva versuri din G. 

Sion, N. Stănescu, A. Mateevici şi poezia proprie „Limba română fagure de 

miere", o prezintă pe poeta Veronica Pârlea Conovali, născută la Soroca, în 

12 decembrie 1968, profesoară de istorie, membră a Uniunii Ziariştilor din 

România şi a Uniunii Scriitorilor din Moldova, cu volume de poezii şi proză 

https://sputnik.md/radio_rubrica_interviu/20180306/17700318/profesorii-nevoie-aparare.html
https://sputnik.md/radio_rubrica_interviu/20180306/17700318/profesorii-nevoie-aparare.html
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scurtă „Alexandra", tipărite. Cunoscută ca „doamna cu suflet de floare" sau 

„salcie plângătoare", Dunia Pălăngeanu o caracterizează ca un spic de grâu 

care nu a pierit, nu s-a dat bătut, lacrimile sale transformându-se în poeme, 

ciocârlia Basarabiei, cântec de speranţă, lacrimile picură în Prutul trăirilor. 

Mă bucur că sora noastră de peste Prut a obținut premiul de Ziua Limbii Ro-

mâne. Octavia Crăciun spune câteva cuvinte şi îi înmânează diploma câștigă-

toare. Gabriela Alef citește poezia „Şi va fi pace". întâlnirea este presărată cu 

momente muzicale susţinute de Ioana şi Mihai Lărgeanu şi Ioana Mihai. Iulea 

Toma Pârvu subliniază importanţa limbii române sărbătorită azi, aici pe locul 

unde şi-a purtat paşii George Bacovia, limba română este cartea noastră de 

identitate, muzica gândurilor şi simțămintelor noastre, bogăţia care nu va 

pieri niciodată. Recită poezia proprie „Slavă ție, limba română", apoi basara-

beancă fiind citește „Drumurile vieţii"(proză} în care vorbeşte despre durerea 

basarabenilor. îşi prezintă volumul de poezii „Cântece de dor", citește poezia 

„Părinţii" şi recită „Scrisoare pentru mama”… 

…Veronica Pârlea Conovali intonează trei cântece pe versurile sale 

„Slavă veşnică", „Eroii", „România, ţară scumpă" ce sunt cântate des în Ba-

sarabia; Gabriela Alef citește „O poetă cu un timbru liric extravertit" de Ion 

Machidon şi poezia „Firul sângelui divin"; Milen Badralexi citește poemul 

„Fugarul de zori" dedicat Duniei Pălăngeanu; Alex Vâlcu cântă „Noi suntem 

români" încheindu-se regalul de muzică, poezie şi pictură într-o frumoasă zi 

a limbii române. 

CRĂCIUN, Octavia. Şedinţa Nr. 654//Octa-

via Crăciun//Amurg sentimental. – 2019. - no-

iembrie. – pag. 15. 

 

 

Dumitru, Anastasia. Muzeele – locuri ale memoriei colective    

 O altă carte a suferinţei neamului. 

Tot la Muzeul de Istorie Naţională şi Ar-

heologie Constanţa, care a găzduit Sim-

pozionul Internaţional Marea Unire de 

la Marea Neagră, desfăşurat în noiem-

brie 2018, a participat şi Veronica Pâr-

lea-Conovali din Republica Moldova, 

care şi-a lansat cartea Alexandra (pre-

faţată de Ion Anton şi Olga Duţu, apărută la Chişinău, în 2018. Profesoara 

Veronica Pârlea-Conovali, născută în Vărăncău-Soroca, absolventă a Facul-

tăţii de Istorie a Universităţii de Stat din Moldova, a publicat mai multe cărţi 

în care prezintă drama românilor de dincolo de Prut. Recentul volum Alexan-

dra conţine zece povestiri (Botezul, Chiriaşii, Întâlnirea, Povestea celor doi 

câini, Răsplata, Siberia, Soarta, Spovedania, Testarea prieteniei, Ultima ru-

găminte) inspirate din viaţa zbuciumată a românilor basarabeni din a doua 

jumătate a secolului al XX-lea. Textele scrise în maniera realist-psihologică 
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impresionează prin naturaleţea povestirii unor fapte de viaţă, unele dramatice, 

cu care se confruntă eroina, tânăra profesoară Alexandra, dar şi alte întâm-

plări, aparent nesemnificative, dar care dezvăluie calităţi esenţiale ale oame-

nilor, trăsături pe cale de dispariţie într-o societatea postmodernă care se în-

vârte în jurul banului şi al nonvalorilor.  

Întâlnirea dezvăluie psihologia tinerilor revoltaţi de imposibilitatea modi-

ficărilor sociale care să le ducă la împlinirea aspiraţiilor. Profesoara este vi-

zitată de către un fost elev care a înţeles importanţa hărţilor. ,,Dacă până 

atunci le studiam superficial, acum îmi dau seama de hrana spirituală pe care 

o poţi culege din ele. Doream să ştiu când şi cum s-au schimbat la unele po-

poare, teritoriile, hotarele, să ştiu ce bogăţii au. Am pătruns adânc în istoria 

noastră, a românilor”,  se confesează fostul elev, dornic să studieze istoria. 

După ce a citit mult, el ajunge la certitudinea că România şi Republica Mol-

dova nu sunt două state diferite, de aceea ar vrea să strige în gura mare că 

,,Basarabia este pământ românesc”. Numai un om care se documentează 

poate aduce argumente pentru a demonstra că ,,eliberatorii” au impus o ide-

ologie falsă, încercând să-i deznaţionalizeze pe români. Deşi tânărul recu-

noaşte că ar fi vrut să trăiască într-o republică liberă, el conştientizează că 

politicienii sunt cei care îi manipulează pe oameni şi falsifică în continuare 

totul în discursurile lor demagogice. Fostul elev şi-a dorit schimbarea, de 

aceea s-a aflat între primele rânduri la evenimentele din 7 aprilie 2009, când 

tinerii au cerut un stat cu adevărat democratic. ,,Mulţi au fost ucişi după ares-

tări. Numărul victimelor e mare. Statistica va prezenta o cifră comună, co-

rectă, peste ani… Dacă aţi şti câţi au dispărut fără urmă, câte morminte sunt 

fără nume”, spune tânărul amintind că în RM este un regimul totalitar ,,ca-

muflat sub steagul democraţiei”. Cel care a avut de suferit prezintă supliciul 

nu numai al său, ci şi al părinţilor care îl căutau plângând pe la secţiile de 

poliţie. Vlad mărturiseşte că a fost nevoit să se retragă la ţară, fiindcă s-a 

convins că luptătorii pentru valorile naţionale sunt vânaţi: ,,azi mulţi sunt ca 

şi mine dezorientaţi, credinţă nu există în nimeni.” ,,Democraţia este departe 

de noi, iar visele rămân a fi doar vise”, continuă deznădăjduitul. El s-a retras 

din istorie, şi-a cumpărat o casă la ţară, ,,într-un sat din codri”, unde a început 

să studieze religia, s-a interiorizat, bucurându-se de viaţa simplă, fiind departe 

de lupta inutilă pentru idealul identitar şi unionist care pare a fi un vis interzis, 

irealizabil. După despărţirea de fostul ei elev, Alexandra se gândea la sufe-

rinţa basarabenilor, care, asemenea tuturor românilor, căutau să se retragă din 

,,teroarea istoriei” (expresia lui Mircea Eliade), apucând calea muntelui ori a 

pădurilor pentru a supravieţui în anistoria binefăcătoare.  

O altă povestire impresionantă este Răsplata în care profesoara, aflată în 

faţa hărţii, privea cu drag la pământurile româneşti dintre râurile Tisa, Nistru, 

Dunăre şi Marea Neagră. ,,Ţara ei, România, are mai multe regiuni: Mara-

mureş, Crişana, Banat, Bucovina, Transilvania, Basarabia, Dobrogea. Pe te-

ritoriul ei curge un număr mare de râuri şi râuleţe: Mureş, Olt, Şiret, Someş, 

Argeş, Prut, iar munţii bogaţi în zăcăminte subpământene reprezintă cel mai 
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lung lanţ muntos din Europa. Prin pădurile dese şi bogate, există peste o tre-

ime din toate speciile de plante din Europa, vieţuiesc numeroase animale săl-

batice: urşi, lupi, capre, bursuci, mistreţi. Pe teritoriul României au fost des-

coperite până acum 12.000 de peşteri, însă multe încă sunt nedescoperite. 

Subteranele României găzduiesc peste o treime din apele termale şi minerale 

ale continentului.”  În timp ce contempla harta, nu îşi poate opri emoţiile pe 

care le exprimă sub forma unui discurs liric, evocând comorile ţării şi erois-

mul domnitorilor (Mircea cel Bătrân, Ştefan cel Mare, Vlad Ţepeş), punându-

le în antiteză cu situaţia actuală când toate valorile sunt înstrăinate, ,,rătăcite”, 

de aceea profesoara se implică până la sacrificiu în viaţa oamenilor loviţi de 

soartă. Alexandra aminteşte că teritoriul dintre Prut şi Nistru, începând cu 

anul 1812, a trecut prin mai multe episoade dramatice. ,,Ca urmare a războ-

iului ruso-turc şi prin semnarea tratatului cunoscut ca Pacea de la Bucureşti, 

turcii au oferit ruşilor ceea ce nu le aparţinea - teritoriul dintre Prut şi Nistru, 

care reprezenta jumătate din teritoriul Ţării Moldovei. Imperiul Rus, încăl-

când tratatele internaţionale aflate pe atunci în vigoare, anexa fără a pune 

multe întrebări, un teritoriu ce nu-i aparţinea. A urmat un secol de schimbări. 

A fost colonizat sudul Basarabiei cu populaţie alogenă adusă de pe alte me-

leaguri şi gubernii ale Rusiei: ruşi, ucraineni, bieloruşi, găgăuzi, greci, ger-

mani, polonezi. Basarabia şi teritoriile din stânga Nistrului devin furnizoare 

de materie primă pentru Imperiul Rus. De aici, spre guberniile centrale ale 

Rusiei, erau cărate cereale, fructe, vin, tutun, sare, carne şi alte alimente. 

Populaţia băştinaşă a rost supusă unui proces forţat de rusificare şi deznaţio-

nalizare. Sute de familii au fost strămutate în zone nepopulate ale Imperiului 

Rus, în Altai, Kazahstan, Donbas, Siberia. Au fost închise şcolile cu predare 

în limba română, preoţii omorâţi şi înlocuiţi cu cei vorbitori de limbă rusă, 

iar cărţile vechi au fost arse”.  Profesoara de istorie găseşte prilejul de a aduce 

în discuţie cele mai grave probleme din istoria Basarabiei de până la Unirea 

din 27 martie 1918, precizând că şi după semnarea actului de Unire al Basa-

rabiei cu Regatul României a fost nevoie de o bătălie diplomatică pentru re-

cunoaşterea internaţională a izbânzii. Abia la Conferinţa de Pace de la Paris, 

unde au participat 32 de ţări, s-a recunoscut Unirea, deşi Moscova nu a ac-

ceptat acest act istoric.  

Autoarea aminteşte şi de actul secret de la 23 august 1939, când Uniunea 

Sovietică şi Germania nazistă au semnat la Moscova un pact de neagresiune, 

intrat în istorie ca Pactul Ribbentrop-Molotov. Alte secvenţe dramatice sunt 

cele din 20 iunie 1940, când România a primit ultimatumul din partea URSS 

prin care se impunea evacuarea administraţiei civile şi a armatei române din 

Basarabia şi din partea nordică a Bucovinei. ,,Au urmat mai multe eveni-

mente dureroase pentru întreg neamul românesc. Teritoriul Basarabiei deveni 

mărul discordiei pe o perioadă îndelungată”.  Sunt inserate şi alte date care 

au marcat destinul nefast al românilor de după cel de-Al Doilea Război Mon-

dial: instaurarea regimului sovietic în Basarabia care s-a menţinut până în 
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1991: colectivizarea agriculturii, foametea, deportările, omorurile fără jude-

cată şi închisorile, mutilarea limbii române, istoriei, distrugerea lăcaşelor de 

cult şi a celor religioase. ,,Acest regim a adus frica şi trădarea, lichidarea 

demnităţii personale şi a celei naţionale, transformând omul într-un individ 

fără dreptul la apărare,” scrie autoarea şi în calitate de istoric. După 27 august 

1991, Republica Moldova şi-a declarat Independenţa, însă soarta basarabeni-

lor nu a fost mai bună. Din cauza situaţiei economice şi sociale, mulţi au fost 

nevoiţi să emigreze în căutarea unui trai mai bun, o altă etapă a pribegiei 

românilor basarabeni şi nu numai. În timp ce părinţii erau/ sunt la muncă în 

străinătate, copiii lor cad victime drogurilor, alcoolului şi găştilor, ajungând 

să-şi ruineze viaţa.  

Veronica Pârlea-Conovali inserează alte povestiri în care evidenţiază 

lanţul de tragedii: foametea organizată din anii 1946-1947 („Soarta”); depor-

tările din 1949 („Siberia”), colectivizarea forţată şi înstrăinarea ţăranilor de 

pământ („Ultima rugăminte”). Autoarea reiterează faptul că toate indicaţiile 

veneau de la Moscova, dar executările le făceau localnicii care erau oamenii 

noi ai puterii. ,,Pentru servicii şi fidelitate erau avansaţi în posturi, susţinuţi 

în activitatea profesională, deveneau oameni de încredere ai nomenclaturii. 

Listele cu deportaţi au fost întocmite de NKVD în bază denunţurilor. Unii 

denunţau din ură, alţii de frică şi o bună parte o făceau din propria plăcere. 

Erau denunţaţi mai întâi capii de familie, cei care gândesc şi iubesc româ-

neşte, care au avut posturi de conducere în România. Apoi pe rând, veneau 

ceilalţi.”  Autoarea prezintă crudele realităţi prin care au trecut oamenii 

paşnici, când în 1941 au fost ridicaţi în jur de 30.000 de oameni nevinovaţi şi 

duşi spre exterminare în tărâmurile de gheaţă. Ea porneşte de la cazuri con-

crete, de la istoria unui om pentru a se referi la istoria zbuciumată a Basara-

biei. Atmosfera intrării NKVD-iştilor în sat este una apocaliptică: lumea fuge 

prin ascunzişuri pentru a scăpa de ciuma roşie care se extindea peste tot; însă 

oamenii sunt prinşi, aduşi în locuri păzite de soldaţi, obligaţi să aştepte com-

pletarea convoiului pentru a se îndeplini planul bolşevicilor. Se prezintă cazul 

unui localnic, Petre, despre care sovieticii au răspândit zvonul că s-a spânzu-

rat pentru a-i determina pe cei apropiaţi să iasă din ascunzişuri. Când au fost 

capturaţi, nu li s-a dat voie să ia nimic din casă, nici mâncare, nici haine, 

plecând în surghiun cu ce aveau pe ei. Pe furiş, vecinii şi rudele au aruncat în 

maşină, pâine, mălai, brânză, carne. ,,În sfârşit, şeful a ordonat să pornească 

coloana de maşini. Bocetele se auzeau şi în satele vecine. Plângeau cei ridi-

caţi, plângeau şi cei ce rămâneau acasă. Copiii îmbrăţişaţi se ţineau unul lângă 

altul”, relatează autoarea, refăcând scenele terifiante ale despărţirii de cei 

dragi. Impresionează ataşamentul lui Bob, câinele familiei unui deportat, care 

s-a ţinut kilometri întregi de maşina în care erau stăpânii lui până când nepu-

tinciosul şi iubitorul Bob s-a pierdut în praful drumului. Ajunşi la Drochia, 

surghiuniţii continuă drumul Golgotei: ,,era o forfotă de nu se înţelegea nici 

în cer, nici în pământ, femeile boceau, copiii plângeau, bărbaţii strigau”. 

După ce au fost ţinuţi trei zile în gară, în zăpuşeală verii, au fost urcaţi în 
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vagoane ca nişte animale. Drumul spre Siberia a fost un adevărat calvar; va-

gonul era ticsit, mâncau numai resturi alterate. Atât de gravă era situaţia oa-

menilor, încât o femeie îşi legăna copila moartă de foame fără să-şi dea seama 

de realitate. Abia după câteva zile, fetiţa a fost înmormântată pe malul Volgăi. 

,,- Săpaţi mai adânc, zise Petrea, să n-o găsească câinii sau alte animale”, în 

timp ce mama înmărmurise de durere. Acestea sunt alte imagini şocante ale 

paradisului sovietic. Ajunşi la destinaţie, deportaţii au avut de îndurat toate 

lipsurile posibile: foame, frig, însă frica era cel mai mare duşman. Au supra-

vieţuit cu greu, iar când s-au întors acasă, în Basarabia, au luat-o de la capăt, 

sortiţi să trăiască într-un regim ostil. Numai Bob, câinele, le rămăsese fidel, 

aşteptându-şi stăpânii surghiuniţi timp de nouă ani. Casa din centrul satului a 

fost naţionalizată, iar foştii proprietari abia dacă au găsit un loc pe malul unei 

râpi să-şi ridice un nou acoperiş.  

 Profesoara continuă dezvăluirea evenimentelor despre soarta basarabeni-

lor demni care au avut curajul de a se împotrivi puterii. Sunt evocaţi unii 

dintre membrii Organizaţiei Naţionale a Basarabiei „Arcaşii lui Ştefan cel 

Mare”, care, după ce au fost arestaţi, au dispărut fără urmă. ,,Anton a fost 

arestat şi ca mulţi alţii, a fost dus undeva şi de atunci nu l-a mai văzut nimeni. 

Eu am trăit toată viaţa în frică. Mă temeam şi de propria umbră. Când m-am 

căsătorit, soţul meu, Vasile a lui Axentie, a fost chemat la sovietul sătesc şi 

apostrofat că se însoară cu „duşmanul puterii sovietice”. În colectivul de 

muncă eram tratată ca o „chiaburoaică”, până şi socrul meu, când era supărat 

pe mine, tot „chiaburoaică” mă numea. Am răsuflat uşurată abia în 1989, iar 

acum nu mă mai tem de nimeni”,  sunt alte mărturii sfâşietoare. Din cauza 

persecutorilor, oamenii nu mai aveau timp de gândire, deveniseră roboţii, fa-

bricaţi de ideologii sovietici. ,,Ţăranii ajungeau acasă după o zi de muncă pe 

la ora 1.00 noaptea, alţii dormeau în câmp. Erau cazuri când săptămâni întregi 

nu trăgeau pe la casele lor. Toamna dormeau în scârte de paie, glugi de cio-

cleje, aşa era ordinul. Toată roadă trebuia strânsă; şi toată lumea trebuia să 

iasă la muncă. Trândăveau doar cei care se linguşeau pe lângă autorităţi”, sunt 

relatările scriitoarei. Până şi naşterile erau pe câmp, fiindcă familia era şi ea 

exclusă din planurile cincinale impuse de sovietici, femeia fiind egală cu băr-

baţii, obligaţi cu toţii să îndeplinească norma de muncă. Un alt personaj epi-

sodic este bătrânul Haralampie care şi-a pierdut un picior fiindcă fusese forţat 

de sovietici să anihileze minele din război. Atunci şi-au găsit moartea mulţi 

oameni. ,,Oamenii erau impuşi să se ia la braţ unul cu altul şi să meargă pe 

câmpul minat. Cei care călcau pe mine erau ucişi sau grav răniţi, eu am rămas 

fără picior”, se destăinuie bătrânul, afirmând că unii îşi croiesc soarta cum 

vor, iar altora le este dictată. Mai aflăm că, în perioada postbelică, înmormân-

tările erau fără preot fiindcă serviciile religioase erau interzise, iar bisericile 

erau închise ori distruse complet de către autorităţi. ,,Cu muzică erau înmor-

mântaţi doar activiştii”, scrie autoarea, amintind că şcoala interzicea elevilor 

să participe la toate obiceiurile străvechi. Dacă elevii mergeau cu Pluguşorul 

pentru a vesti Anul Nou, Naşterea sau Învierea Domnului, profesorii aveau 
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grijă să îi pedepsească, făcându-i de râs, la careu, în faţa tuturor. Cu toate 

acestea, existau supape de evadare din cercul ateilor: memoria îi ajuta pe 

bieţii ţărani cu ,,feţele prăfuite ce păreau din altă lume” să-şi găsească 

puţinele clipe prin care să rămână oameni. Cântecele populare erau o cale de 

salvare, iar sărbătorile de iarnă erau celebrate pe ascuns, departe de ochii au-

torităţilor. După anii anevoioşi de ocupaţie sovietică, după destrămarea 

URSS-ul, când fosta RSSM devine independentă, deşi începe o nouă etapă 

de libertate, soarta românilor din Basarabia nu se ameliorează din cauza mul-

tiplelor probleme. Colapsul social al ţării, aflate într-o perpetuă tranziţie, duce 

la un exod masiv al basarabenilor la muncă peste hotare, la destrămarea fa-

miliilor şi la abandonul copiilor, aşa cum aflăm şi din povestirile ,,Întâlnirea”, 

„Spovedania”, ,,Soarta”, iar bătrânii, măcinaţi de boli şi de dor, sunt lăsaţi la 

mila Domnului. Vocea naratoarei se întreabă: ,,Unde au dispărut valorile? 

Unde e Credinţa, Dragostea, Mărinimia, Speranţa, Respectul? Unde este, 

Doamne, patrimoniul valorilor Omului? Oare ele nu se mai transmit, din ge-

neraţie în generaţie ca pe vremuri? Doamne, unde am ajuns noi astăzi?”  Ale-

xandra nu poate fi de acord cu distrugerea conştiinţei naţionale şi etnice din 

cauza tăvălugului globalizant care îl anihilează pe om, de aceea profesoara 

îşi găseşte axa salvării în rugăciune şi în jertfă, dorind să înţeleagă destinul 

său şi al neamului greu încercat.  

Nu întâmplător, cartea se încheie cu ,,Ultima rugăminte” unde este evo-

cată Casa Mare, un spaţiu sacru pentru societatea rurală, un topos al memoriei 

colective, în care se săvârşesc toate evenimentele rituale: botezuri, nunţi, în-

mormântări. În Casa Mare se păstrează atât zestrea materială, cât şi cea spiri-

tuală, pe lângă covoare tradiţionale, și etc., se află fotografiile întregului 

neam. ,,Semnificaţia acestei odăi era povestită din generaţie în generaţie şi 

făcea parte din istoria familiei, localităţii şi neamului. De fapt, Casa Mare 

serveşte omului la bucurii şi necazuri, în ea se cântă, se roagă şi se plânge. În 

colţul de la răsărit al Casei Mari se află locul sacru cu icoane acoperite cu 

ştergare frumoase”,  mărturiseşte Alexandra care nu poate uita mirosul poa-

melor şi al busuiocului. Nostalgică, profesoara îşi aminteşte de zilele copilă-

riei când mergea la vie, pe o colină, unde se afla via bunicului şi a străbuni-

cului, unde aceştia îi povesteau istoria pământului pe care îl moşteneau. 

Atunci a aflat sensul cuvântului pământ ,,naţionalizat”, care înseamnă luat de 

o puterea sovietică, aşa cum s-a întâmplat cu tot pământul, viile, livezile şi 

pădurile Basarabiei, care nu sunt nici acum restituite proprietarilor în între-

gime, tocmai de aceea, ultima rugăminte a bătrânului a fost ,,Să aveţi grijă de 

vie şi de nucari...”, de aceste simboluri esenţiale. Eroul speră să găsească un 

om deştept, harnic, omenos care să moştenească totul: ,,casa părintească, via 

unui neam, valorile, dragostea şi credinţa”, o povară grea care însă este asi-

gură dăinuirea unui popor.  

Pe lângă celelalte cărţi: „O dragoste ne-adună” (1998), „Bumerangul eco-

ului” (2001), „În grădina copilăriei” (2004), „Şi-a venit ploaia...” (2006), 



[310] 

 

 

„S.A. Bucuria - 60 de ani” (2006), „Ţara din stele” (2007), „Cu dragoste pen-

tru vârsta a treia” (2008), „Destăinuiri de pe lumea cealaltă” (2013), „Lăcri-

mează-n dor amurgul” (2016), „Galina Furdui în Lumina Baştinei” (2017), 

volumul Alexandra demonstrează constantele preocupări ale profesoarei Ve-

ronica Pârlea-Conovali pentru cunoaşterea trecutului, oferind publicului cărţi 

interesante din care înţelegem suferinţele românilor, nevoiţi să rămână des-

părţiţi de patria-mamă. Prin cele câteva texte de proză scurtă, autoarea, şi în 

calitate de istoric, dezvăluie chipuri memorabile cu ajutorul cărora cititorul 

poate înţelege probele iniţiatice prin care au trecut şi încă mai trec românii 

din Basarabia. Nu numai istoria, adevărul, identitatea, limba, obiceiurile, ca-

sele au fost furate, dar până şi anafura şi împărtăşania au fost interzise de 

către ateii sovietici, în aceste condiţii vitrege, românii adevăraţi şi credincioşi 

s-au mântuit tocmai prin sacrificiul pe care au fost nevoiţi să îl îndure. Perso-

najul Alexandra este un alter-ego al autoarei, un om de o mare modestie şi 

generozitate, care nu poate trece nepăsător peste drama neamului său. Cartea 

conţine nu numai pagini de istorie, scrise pe înţelesul fiecărui cititor, ci şi 

pilde din viaţă, învăţături general-umane, pe care profesoara le promovează, 

repere atât de necesare pentru contemporanii debusolaţi, grăbiţi şi de multe 

ori amnezici. 

DUMITRU, Anastasia, Vocația mărturisirii, 

2. Încolțirea Basarabiei: repere ale literaturii de 

rezistență a românilor din Basarabia. /Anastasia 

Dumitru; cop.: prof. univ. dr. Ilie Popa; ed.: prof. 

univ. dr. Ilie Popa; pref.: prof. univ. dr. Ilie Popa; 

postf.: acad. Nicolae Dabija; ref. șt.: acad. Nico-

lae Dabija – Bucureşti: Editura Fundației Memo-

ria, 2020. – 799 pag. – Conține bibliografie. - 

ISBN 978-606-8285-29-0 

 

 

Evdochimov Emilia. Donație de carte la Biblioteca Municipală din So-

roca

Între oameni e o carte plină de lumină, care 

Pururi înțelept răspunde lumii la orice-ntrebare 

Și închide orice rană sângerând oricât de greu, 

Oricui stă din ea să soarbă vorbele lui Dumnezeu… 

Dar, deși Sfânta Scriptură e de-o veșnicie-n lume 

Ce puțini sorb slova-i sfântă și cei mulți nu-i știu de nume… 

Sunt gânduri așternute pe hârtie de marele poet român Vasile Militaru, 

care se referă la cea mai valoroasă lucrare a sa DIVINA ZIDIRE și care este 

o parte a donației primite la Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu” de la 

oaspeții activității petrecute în incinta bibliotecii la marcarea zilei indepen-

denței. Această carte, la care poetul a muncit mai mult de 25 de ani reprezintă 

Biblia în versuri și este o lucrare de o curățenie stilistică impresionantă dotată 
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cu ilustrații cutremurătoare din Biblie (Noul și Vechiul Testament)  lucrate 

cu mult har de pictorul francez Gustav Dorre. Această lucrare nu prea a fost 

prezentă pe rafturile bibliotecilor din  Republica Moldova – eu cunosc faptul 

că este prezentă doar în colecțiile Bibliotecii Naționale. Acum o avem și noi 

în colecția Bibliotecii Municipale ( sala de lectură). 

Tot din această donație am selectat și volumele  IMNUL NEAMULUI și 

CÂNTARE VINULUI de același autor care sunt distribuite în colecția 

CĂRȚI CU AUTOGRAF a sălii de lectură. IMNUL NEAMULUI este o cu-

legere de versuri care au fost scrise cu penița muiată în sânge, în lacrimă, în 

inimă și în suflet. Căci până la urmă poetul este condamnat de regim și moare  

în Ocnele de sare… 

În cadrul activității, organizate de altfel de scriitoarea  Veronica Pârlea-

Conovali, născută pe meleaguri sorocene s-a  petrecut lansarea cărții lui Iacob 

Cazacu–Istrati CU DOR ȘI DRAGOSTE TE CÂNT. Poetul locuiește de mai 

mulți ani în Canada, unde muncește, scrie, visează, iar rădăcinile-i înfloresc 

aici. El trăiește de la distanță cu problemele Basarabiei, cu durerile și bucuri-

ile ei, numită în poeziile sale Basarabia Mică. 

Doar o căsuță 

Într-un colț de rai, 

Doar o măicuță 

Și o limbă ai 

– sunt gânduri ce străbat creația poetului și care te-nfioară prin puterea 

cuvântului aranjat frumos în rimă. Poezia lui e firească, autorul scrie precum 

vorbește: el își rostește rimele mai degrabă cu inima… 

Sunt fiu adoptiv al durerii 

Și frate cu visele vieții, 

Sunt fiul tainelor serii 

Și frate cu umbra tristeții… 

  Temele abordate de poet  sunt ca topite într-un singur subiect – bunătate, 

om, mamă, viață, străinătate, înstrăinare. Dar toate sunt tratate prin imensa sa 

dragoste de patrie, locul unde ne naștem și de unde pornim pe calea vieții.: 

În țara noastră noi suntem stăpâni 

Și nimănui nu vom ceda 

Pământul bunilor străbuni 

Nici după ce vom deceda! 

Iubitorii de poezie bună pot solicita cartea în colecțiile Bibliotecii Muni-

cipală a filialei din microraionul Soroca-Nouă și filialei Nr.2 din dealul So-

rocii. 

O parte valoroasă a micii, dar prețioasei donații o constituie si titlurile de 

carte oferite în dar bibliotecii de către organizatoarea evenimentului, Doamna 

Veronica Pârlea- Conovali o  scriitoare,  care prin talentul a dus faima Sorocii 

departe de aceste meleaguri – ȚARA DIN STELE, LĂCRĂMIAZĂ – DOR 

AMURGUL, ALEXANDRA, GALINA FURDUI ÎN LUMINA BAȘTINEI 
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etc. „Lumea din jurul ei , povestită în vers este înfățișată ca o lume interpre-

tată, descrisă așa cum este ea, dar exprimată plastic, ilustrând o concepție 

anume despre creație, adevăr, viziune, lecturare, sens. limbaj…” (Victor La-

daniuc) 

O temă aparte care m-a frapat prin sinceritatea, durerea din suflet cu care 

pare-se s-a înfrățit este dragostea de țărișoara aceasta mică și plină de pro-

bleme: 

Calc peste frunzele ruginite, 

Proaspăt căzute, 

De parcă merg printre morminte- 

Ale mele, ale tale, ale noastre. 

Suflete plecate departe… 

 (Ascultă tăcerea clipei). 

Versurile Veronicăi Pârlea–Conovali ne conduc spre o atmosferă tihnită, 

rustică, generată de muncile câmpului. Așa în poemul COSAȘII, țăranii ce 

strângeau spicele își potoleau setea cu „un cântec de ciocârlie/ și foamea și-o 

amăgeau/ Cu aburii din glie…” 

Sunt și eu o părticică din ceea ce numim „dragoste de locul unde ne-am 

născut” și de-aceea- mi sunt aproape sufletului versurile: 

Mă întorc din nou în satul drag, 

Când soarele răsare și apune, 

Mă-ntorc la rădăcini, ca să învăț 

Înțelepciunea sfatului a spune, 

Prin iarba mătăsoasă calc încet 

La timpul cel de azi, ca un copil, 

Și caut Domnului să mă închin…. 

În creația autoarei persistă atâtea teme; tratate cu atâta măiestrie, dor și 

dragoste de lumea din jur, de patrie și mamă, de iubire. Vă îndemn să vizitați 

Biblioteca STELIANA GRAMA  pentru a vă satisface dorul de o poezie de 

calitate, poezia D-nei Veronica Pârlea–Conovali. Tot în colecțiile acestei bi-

blioteci veți putea lectura și alte creații ale acestei autoare 

Sunt enumerate doar câteva din cărțile donare de către oaspeții activității 

din 27 august, dar vreau să vă asigur, că toate publicațiile primite își vor găsi 

cititorul 

EVDOCHIMOV, Emilia. Donație de carte la 

Biblioteca Municipală din Soroca. [Accesat 

01.10.2019]. Disponibil: https://bibsadoveanu-

soroca.wordpress.com/2019/10/01/donatie-de-

carte-la-biblioteca-municipala-din-soroca/ 

 

 

Machidon Ion. O lecţie de viata 

Despre Veronica Pârlea-Conovali am scris şi cu altă ocazie aşa cum o fac 

şi acum, având în faţă culegerea ei de proză scurtă, „Alexandra" (2018). Şi o 

https://bibsadoveanusoroca.wordpress.com/2019/10/01/donatie-de-carte-la-biblioteca-municipala-din-soroca/
https://bibsadoveanusoroca.wordpress.com/2019/10/01/donatie-de-carte-la-biblioteca-municipala-din-soroca/
https://bibsadoveanusoroca.wordpress.com/2019/10/01/donatie-de-carte-la-biblioteca-municipala-din-soroca/
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fac cu dezinvoltura omului dornic de a cunoaşte mai bine cine este ca scrii-

toare, născută la 12 noiembrie 1968, în localitatea Vărăncău-Soroca, Repu-

blica Moldova, şi care a publicat până în prezent mai multe volume de versuri, 

proză, eseu. Ca prozatoare aveam să o găsesc în cartea ei, „Alexandra", ca un 

condei demn de reţinut în peisajul nostru literar tradiţional, ca fire sinceră, cu 

sufletul deschis pentru subiecte în care se simte durerea propriei voci, cople-

șită de durerea celor cu care comunică şi se intersectează, ca martor la po-

veştile şi păţaniile oamenilor. Şi scrie empatizând cu aceştia, creând pagini 

memorabile de amintiri, întâmplări, situaţii, fără conflicte majore între perso-

naje, pornind de la discuții minore, adesea cu un scop bine definit, făcând 

recurs la memorie, ca în final, să câștige lupta... Astfel de momente am întâl-

nit în „Povestea celor doi câini", pag.37, cu un conţinut fabulos ca descriere 

şi atitudine a eroinei principale Sanda, alias autoarea, pe care o găsim şi-n 

alte scrieri sub alte nume, prin atitudinea sa fermă, justificată de grija ce-o 

poartă animăluțelor. Este un exemplu viu, energic, pentru îndrăzneala şi cu-

rajul ei de a-1 determina pe medic să-i trateze câinele, pentru că acesta îl 

refuzase că face parte din rândul rasei câinilor comunitari. Tabloul cel vom 

transcrie, va aduce în prim-planul acţiunii lipsa de respect faţă de viaţă, cu 

atât mai mult, în cazul celor care nu au cum se apăra singuri şi cere ajutor în 

caz de primejdie... Lupta Sandei de a cere răspicat doctorului să-i salveze 

căţelul nu o face urmărind vreun interes, ci din dragostea ce-o are faţă de cel 

mai bun prieten al omului: câinele, care de mii de ani trăieşte în curtea aces-

tuia, răbdând tortura, setea, foamea, de multe ori fiind abandonat la margine 

de drum... Sanda nu vrea recompensă pentru gestul său, ci prin felul ei milos 

faţă de animale trage un semnal de alarmă pentru cei care au urechi să audă 

şi ochi de văzut să vadă şi să devină mai buni şi mai înţelegători cu lumea 

celor care nu cuvântă. Atitudinea sa trebuie tratată ca atare şi luată drept 

exemplu de toţi cei care au o repulsie fie chiar şi pentru un căţel ca în cazul 

de faţă. 

„Poveste celor doi câini" musteşte de durere şi lacrimi, de patos şi izbândă 

prin încăpăţânarea Sandei, şi pe bună dreptate, de-a nu renunţa ca patrupedul 

ei să fie consultat, determinându-1 pe doctor să-1 trateze cum se cuvine. Gă-

sim în Sanda femeia luptătoare nu cu un medic veterinar, ci cu o mentalitate 

primitivă, creată de un sistem retrograd. Obervăm că în urma disputei, dintre 

cei doi, binele a învins răul, în favoarea căţelului bolnav. 

„Sanda se aşeză pe un scaun în coridorul clinicii, lacrimi mari îi cădeau 

pe braţele ei în care zăcea căţeluşa. 

- Nu plânge, zise doctorul, este o căţeluşă simplă, vei găsi alta la orice colţ 

de stradă. 

Cuvintele doctorului au trezit-o din amorţire, îi sări ţandăra: 

- De ce spuneţi aşa ceva? În lumea asta totul e împărţit pe clase. Cei bogaţi 

au parte de ce-i mai bun, iar cei săraci rămân fără nimic. Oare şi puii de ani-

male se împart în pături sociale? Cum adică, dacă ar fi fost un căţel de rasă l-

aţi fi tratat, iar pe ăsta îl lăsaţi să piară. 
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Doctorul ridică genele albite şi privi clienta scrutător, apoi zise: 

- Intraţi în sala de tratament", pag. 37. 

În povestirile din cartea „Alexandra" a Veronicăi Pârlea-Conovali întâl-

nim momente şi mai dramatice, autoarea scriind despre întâmplări din viaţa 

oamenilor de rând, sărmani. Şi scrie prin durerea lacrimilor unora care refuză 

să-şi îngroape ruda, cum o face în povestirea „Chiriaşii", pag. 15, că nu au 

bani. Şi-n acest caz problema este rezolvată de Alexandra, care împrumută 

titlul culegerii, al cărui cuprins este compus din zece piese, inegale ca spaţiu 

tipografic, fără o ordine anume, cu subiecte şi strategii diferite pentru fiecare 

piesă având ineditul ei. 

„Alexandra" nu este doar o carte cu un conţinut variat de teme care fac 

parte din viaţa noastră şi pe care Veronica Pârlea-Conovali ni le redă printr-

o conduită artistică deosebită, ci şi o lecţie de viaţă cinstită, trăită la cel mai 

înalt grad ca emoţie feminină urmare a unei conştiinţe artistice nobile, care 

îmbină în mod special realitatea cu modul fantastic de prelucrare, chiar sec-

venţial, a unor subiecte, sau părţi de subiecte, de multe ori, cu un final fericit. 

Scriitoarea nu o face pentru a se ridica pe sine în slavă, ci pentru a trezi în 

sufletul cititorului sentimentul de acţiune, ca atunci când se va afla vreodată 

în faţa unor situaţii neplăcute să ştie cum să reacţioneze. Şi o face cu simţ de 

răspundere pe de o parte, pe de altă parte, ca om căruia îi place să se implice 

în viaţa cotidiană, de unde îşi alege temele, iar fiecare povestire a ei poate fi 

un subiect de jurnal...în acest lucru constă francheţea scrierilor Veronicăi Pâr-

lea-Conovali cu personaje şi eroi de toate soiurile, urmărindu-le din aproape 

manifestările, individual sau la nivel de complexitatea naraţiunii... Ca urmare, 

dumneaei este o scriitoare cu un discurs auctorial frumos care generează cu-

raj, demnitate, iubire, calităţi care ţin de talentul său viguros şi care se ex-

primă într-o limbă moldovenească pe cât de curată pe atât de frumoasă. 

MACHIDON, Ion. O lecție de viață/ Ion Ma-

chidon // Lumini stelare/Ploiești. – 2021. – nr. 

4(6). – pag. 9. 

 

 

Machidon Ion. Poetă si soră 

Acest număr de revistă este dedicat în exclusivi-

tate poetei Veronica Pârlea Conovali din Chişinău, 

Republica Moldova, laureată cu premiul special al 

juriului şi medalia jubiliară la Concursul de creație 

literară „VARA VISURILOR MELE", ed. a XX-a, 

2022, organizat de revista şi Editura Amurg senti-

mental - București, pentru poezia sa de un vibrant 

simț patriotic.  

Pentru românii care încă mai cred în idealurile ţării noastre şi în viitorul 

neamului românesc de pe ambele maluri ale Prutului, Veronica Pârlea Cono-
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vali, ca poeta, este ca o cișmea cu apa răcoroasă, aflată la intersecție de dru-

muri pentru drumeții care se abat pe aici, pe vreme de caniculă în plină arșiță 

a verii. Pentru că domnia sa scrie versuri pe-ndelete şi pe înțelesul tuturor, 

pentru neamul ei din care îşi trage rădăcinile, crezând în izbânda unirii şi a 

unui trai mai buri. Poeziile sunt sincere, se simte vocația poetului binecuvân-

tat de Dumnezeu şi în care găsim gânduri pioase pentru înaintași şi îndemn 

la construirea de lucruri frumoase pe acest pământ. Şi sunt versuri scrise parcă 

pe fereastră de lună nouă cu cerneală de pepene albastru şi sacâzate pe corzi 

aprinse de iarbă verde pentru vindecare a toate rănile strămoșilor, pricinuite, 

mai ales, de lătratul mitralierelor cu foc încrucișat. Poeta le închină adevărate 

ode, de recunoștință, din faguri de iubire cu aluat de miere albă, pentru ca 

tinerii noştri să cunoască istoria românilor şi cine le-au fost înaintaşii... Şi o 

face cu mare grijă, prin prisma prezentului, gândind la viitorul acestor plaiuri. 

Veronica Pârlea Conovali scrie toate acestea nu de pe poziţia sa de profe-

sor de istorie, ci din spirit patriotic. Şi scrie din suferinţa sufletului ei, de parcă 

din condeiul său ar melodia deodată glasul Prutului, Şiretului, Dunării, fie-

care, prin evenimentele petrecute de-a lungul istoriei, în aceste locuri, a avut 

un rol primordial la construirea identităţii noastre naţionale. Metafora în cre-

zul artistic al acestei poete ţine de slăbiciunile sentimentalismului ei firesc, 

faţă de părinţi, prieteni, colegi de breaslă, de români în general. Toţi aceştia   

aşezaţi într-o cingătoare de maci în floare, formează inima poporului român 

de dincolo şi de dincoace de malurile Prutului,  din care poeta descinde ca 

fiică a Basarabiei, înzestrată cu toate cele ce ţin de limba română şi obiceiurile 

noastre. în cazul său, indiscutabil, avem de-a face cu o poetă pragmatică, iar 

în zelul său confesional, luminează duios în lirica feminină din Basarabia, ca 

marii poeţi dispăruţi în această perioadă postdecembristă: Dumitru Mat-

covschi, Grigore Vieru, Leonida Lari, Nicolae Dabija ş.a., care, în scrierile 

lor, în mod special, şi-au manifestat dragostea pentru cultivarea patriotismu-

lui, atât de necesar în vremurile de-acum, mai mult ca oricând. 

Poezia Veronicăi Pârlea Conovali este o flacără a destinului Neamului 

Românesc, lata că a venit vremea să o ascultăm ca poetă şi soră şi să luăm 

aminte la poezia sa, care este un îndemn la unire naţională şi frăţie între ro-

mâni. Pentru toate cele ce întreprinde pe tărâm cultural şi în viaţa socială ca 

dascăl, o asigurăm de toată gratitudinea şi Dumnezeu să o binecuvânteze intru 

liniştea lacrimilor sale pentru Patria-mamă, cu cântec de privighetoare miruit 

cu parfum de dimineți senine. 

MACHIDON, Ion. Poetă și soră. //Poetul – 

Glasul cetății: Supliment liric al revistei „Amurg 

sentimental”. -   2022. – nr. 1.   – 4 pag. 1 

 

 

Machidon Ion. Tableta de scriitor. 

O carte de suflet românesc 
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Antologia „Bucuria cuvintelor" (2022), apărută sub egida Salonului lite-

rar-artistic ,,Arta prin educaţie", Ploieşti, este un act îndrăzneţ de cultură în 

vremurile acestea tulburi, când războiul e în plină desfășurare în Ucraina, la 

doi pași de granițele Republicii Moldova şi ale României, tulburând liniştea 

întregii Europe şi a lumii. Cine nu a deschis o carte de istorie nu are de unde 

să ştie cum e războiul, cât de periculos şi de distrugător este. Ne referim aici 

la tânăra generație, la acei tineri care sânt prea puțin interesați de trecut sau 

cărora părinţii şi bunicii, pentru a-i proteja, nu le-au vorbit de grozăviile răz-

boiului, cu tot ce presupune el: teroare, vărsare de sânge. refugiaţi... Războiul 

nu aduce pâine. nu seamănă pă-

mântul cu flori, cu clădește casc, 

şcoli, spitale, dimpotrivă, dis-

truge tot ce întâlnește în cale, în-

vrăjbindu-i pe oameni, inocu-

lându-le ura în suflet, provocând 

înfruntarea între frați şi prieteni, 

care se trezesc, peste noapte, 

duşmani de moarte... În ciuda ce-

lor ce se întâmplă azi în lume, a vremurilor pe care le traversăm, iată că printre 

noi se află destui oameni de bine, sensibili la tot ce se petrece în jurul nostru, 

cu sufletul vibrând pentru neamul lor, pentru pace şi armonie. Spre cinstea şi 

lauda lor, printre aceştia se numără Veronica Pârlea Conovali şi Gabriela Alef 

Machidon, care au decis sa editeze antologia „Bucuria cuvintelor", cuprin-

zând creaţii lirice, povestiri şi scrieri cu conținut evocator, toate ilustrând dra-

gostea românului pentru înţelegere între oameni şi solidaritate. Dintre autori, 

îl amintim pe Andrei Viziru, om de radio, care, cu măiestrie de harnic poves-

titor, ridică dialogul, purtat până în cele mai mici amănunte, până la un nivel 

artistic remarcabil, realizând memorabile pagini dc carte. Astfel. Andrei Vi-

ziru aduce un pios omagiu marelui poet Grigore Vieru şi regizorului Emil 

Loteanu, „Patriarhul filmului poetic", cum îl denumește el, ambii născuți pe 

pământul Basarabiei, fiica etenă a României Mari. Pe de o parte, scrie despre 

aceştia prin prisma prieteniei ce i-a legat şi, pe de altă parte, din dorinţa de a 

sublinia însemnătatea şi valoarea creațiilor lor artistice din domeniul literatu-

rii şi cel al cinematografiei, pentru generaţiile care vor veni. Am făcut aceste 

precizări pentru a arăta că românii sunt nu doar oameni blajini, ci şi deosebit 

de mândri când vine vorba de valorile lor naţionale. Astăzi poate că nu am fi 

scris aceste rânduri dacă nu ni s-ar fi oferit ocazia să luăm cunoştinţă de 

această apariție editorială, „Bucuria  cuvintelor", inițiată şi materializată de 

două inimoase poete, Veronica Pârlea Conovali şi Gabriela Alef Machidon, 

surori prin sânge şi grai, aparținătoare aceluiaşi pământ strămoşesc, chiar 

dacă, în pofida voinţei românilor de dincoace şi de dincolo de Prut, se păs-

trează încă o graniță nedreaptă. Autorii incluşi în această antologic sânt pre-

zenţi cu scrieri inedite, concepute pentru a oferi cititorilor bucuria luminii şi 

a păcii, a curajului de a merge înainte şi a nu se lăsa copleșiți de zăngănitul 
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înfricoșător al armelor. Uniţi, vom trece şi prin aceste momente grele, pe care 

omul pașnic, cu credinţa în Dumnezeu şi dragoste pentru copii, le respinge 

cu fermitate. 

Cinste acestor două iniţiatoare, poete cu versuri de o reală simțire româ-

nească, spirite vii, dinamice, care ne-au oferit spre lectură un atât de frumos 

dar poetic — antologia „Bucuria cuvintelor" -, sticlind războiul şi timpul 

acesta întunecat, străbătut de vești tot mai triste. Veronica Pârlea Conovali, 

de la Chişinău, şi Gabriela Alef Machidon, de la Ploieşti, două inimi mari, 

cât România Mare, cu credință, dreptate şi cutezanță, slujesc cu prisosință, 

prin şedinţele Salonului literar-artistic „Arta prin educaţie", Unirea spirituală 

a românilor de pretutindeni. Prin urmare, chiar dacă, în antologia „Bucuria 

cuvintelor", puține sânt poeziile de esență naţional-patriotică, în creația fie-

cărui autor antologat se simte, împrospătat, spiritul patriarhal al românului. 

Salutând acest act de cultură, putem spune că oamenii, chiar dacă trăiesc 

sub vremuri tulburi, ştiu să se bucure unii de alţii şi să-şi ofere sprijinul la 

nevoie. Cât despre război, nimeni să nu se mai gândească vreodată la aşa 

ceva, pământul are nevoie de soare şi flori, de pace şi bucurie, de rouă şi 

cântec de privighetori, iar poieții. cu lira lor, să-şi păstreze menirea de a fi 

mesagerii lucrurilor frumoase. Aşa cum o fac şi cei din antologia amintită, în 

care emoția cuvintelor se simte ca o boare ce se ridică din spicele aurii, ca în 

versurile lui Nicolae Bălţescu, din poezia „La hotarul vremii” (pag. 11): 

„Apropiații mei din toate patru zări / Să ne luăm de mâini şi, cald, privirea/ 

S-o îndreptăm spre Cer. Din alergări/ După averi, renume să ne oprim/ Şi să 

trezim în noi, în toţi, iubirea"... Iubirea care să distrugă toate războaiele lumii, 

dacă omul doreşte aceste lucru. 

MACHIDON, Ion. Tableta de scriitor. O 

carte de suflet românesc / Ion Machidon //Atitu-

dini. Polemici. – 2022. – nr. 1635. – 18 aprilie. – 

p. 4 

Bucuria cuvintelor: Antologie / Realizată de 

Veronica Pârlea-Conovali și Gabriela Alef Ma-

chidon; pref. Ion Machidon. – București: Amurg 

sentimental, 2022. – 200 pag. 

 

 

Mazur Rodica. Biblioteca „Mihail Sadoveanu” din Soroca a fost gazda 

unei lansări de carte românească

Biblioteca „Mihail Sadoveanu” din municipiul Soroca a fost gazda unei 

lansări de carte românească. Cartea pentru copii 

„Cearta”, dar şi un volum de poezie cu titlul „Cu dor 

şi dragoste te cânt”, scrise de către Iacob Cazacu-Is-

trati, autor originar din Căzănești (Telenești), stabilit 
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acum cu traiul în Canada, a impresionat publicul cititor prezent la eveniment. 

La lansare au fost prezenți şi delegați de peste Prut, membri ai Uniunii Scrii-

torilor de Limba Română, relatează Moldova 1. 

Din dragostea față de țară şi dorul de patrie, Iacob Cazacu-Istrate şi-a în-

șirat gândurile în versuri. Astfel a apărut de sub tipar placheta de versuri „Cu 

dor şi dragoste te cânt”. Evenimentul a fost organizat şi moderat de către scri-

itoarea Veronica Pârlea-Conovali, originară din Soroca. Ea spune că şi-a dorit 

să aducă acasă un lot de carte românească. 

 „Toate poeziile din această carte reprezintă dorul de țară, strigăt de durere 

a lui Iacob Cazacu, care ne cheamă să ne adunăm puterile, să ne unim malu-

rile, să devenim o țară între Nistru şi Tisa, să nu uităm de strămoși, de mamă, 

de tată”, a spus Veronica Pârlea-Conovali. 

În premieră, la eveniment a răsunat imnul satului de baștină al poetului 

Iacob Cazacu-Istrati, Căzănești. Cei prezenți au ascultat şi un recital de cân-

tece semnate de Olga Trudov-Maţarin. 

 „Toată echipa noastră salută inițiativa Uniunii Scriitorilor de Limba Ro-

mână de a părăsi în așa o zi frumoasă Chișinăul şi a ne onora cu prezența la 

Soroca. Ne bucură şi cu un lot de carte, care o să bucure publicul sorocean cu 

conținuturile sale”, a declarat Eugenia Răileanu, directoarea Bibliotecii „Mi-

hail Sadoveanu” din municipiul Soroca. 

 „Deoarece ne dorim în primul rând înfrățirea prin literatură, prin poezie, 

prin sufletul românesc, prin autenticitatea trăirii românești, nu am fi putut să 

nu le dăruim delegațiilor de peste Prut vizita în Soroca la renumita Cetate a 

Sorocii, dar cum să nu îmbinăm cu poezia, cu cântecele şi talentele din re-

giune, să fie admirate”, a menționat Diana Ciugureanu, președinta Uniunii 

Scriitorilor de Limba Română.   

Evenimentul de lansare dublă de carte se înscrie în șirul de acțiuni cultu-

rale organizate cu prilejul Universității de Vară a Uniunii Scriitorilor de 

Limba Română, care se află la a treia ediție. 

Biblioteca „Mihail Sadoveanu” din So-

roca a fost gazda unei lansări de carte româ-

nească. Accesat [03.09.2019]. Disponibil: 

https://deschide.md/ro/stiri/cultura/53355/Bibli-

oteca-%E2%80%9EMihail-Sado-

veanu%E2%80%9D-din-Soroca-a-fost-gazda-

unei-lans%C4%83ri-de-carte-

rom%C3%A2neasc%C4%83.htm?fbclid=IwA

R3jB-H44WU-

jOEo61M4qMVrudKKeChrwX_hpKNIJmW4j

NbORmE0aXFXLvR0#.XWw1szkS4wQ.face-

book 

MAZUR, Rodica. Două cărți noi au fost 

lansate la Biblioteca „Mihail Sadoveanu” din 
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Mănescu – Hurezi, Constantin. Destăinuiri de pe lumea cealaltă 

…Impresionant este episodul familiei Curoşu din satul Şeptelici, raionul 

Soroca. Fiind considerată familie de „chiaburi”, tot în iulie 1949, aceasta a 

fost deportată în Siberia: tatăl, mama, trei fiice şi trei feciori. Autoarea cărţii, 

Veronica Pârlea-Conovali, i-a solicitat un interviu lui Pavel Curoşu, ultimul 

supraviețuitor din această familie, întrebându-l cine a aşteptat cel mai mult 

întoarcerea familiei Curoşu din Siberia? Răspunsul celui intervievat a fost: 

„Tot satul ştie povestea câinelui nostru. Am avut un câine mare, roşcat – Bob. 

El a fost primul care a simţit nenorocirea... Apoi, când ne duceam la Drochia, 

a alergat în urma maşinii cât i-au ajuns puterile... În toţi aceşti ani de depor-

tare, din 1949 până în 1958, ne-a aşteptat. Îl hrăneau vecinii, copiii de la 

şcoală. Nu a părăsit casa până când ne-am întors. Când am venit, ne-a recu-

noscut pe toţi, deşi nu mai eram cei care am fost cândva... Bob sărea înaintea 

noastră de bucurie, ne lingea mâinile, feţele, se gudura la picioarele noastre. 

Lumea din sat îşi făcea cruce, nimeni nu mai văzuse până atunci aşa ceva. 

Dar, după ce ne-a întâmpinat, s-a retras liniştit la o parte şi până-n seară a 

murit”. Impresionată de acest caz, probabil unic în felul său, autoarea cărţii a 

remarcat: „Trecuse o groază de ani, dar el (câinele) nu putea pieri. Acum, 

scăpând de povara grea a aşteptării, lăsa în urmă doar amintirea luminoasă”. 

Autoarea mai ţine să vorbească în această carte despre fuga basarabenilor 

peste Prut şi despre călduroasa primire făcută de autoritățile de atunci din 

România. Este interesantă povestea vieții doamnei Eugenia Bragarenco, năs-

cută în comuna Parcova, judeţul Bălţi, la 20 mai 1913, care a împlinit anul 

acesta 100 de ani, este încă în viaţă şi îşi povestește propria viaţă în cartea 

„Destăinuiri de pe lumea cealaltă”. Relatând perioada dintre anii 1926 şi 

1933, adică anii de studii ai dumneaei la Şcoala normală „Mihai Sturza” din 

Iaşi, cu lux de amănunte, ea face o punte de legătură dintre profesorii, meto-

dele de predare, regulamentul școlar de atunci şi ceea ce se întâmplă la ora 

actuală în învăţământ, şi strigă până la cer şi condamnă acest groaznic model 

de schimbare din şcoala românească, numit „optimizare”, dar care este de 

fapt o încercare de a ne lipsi de lumină, o inoculare a indiferenţei pentru cul-

tură, pentru tradiţii şi pentru tot ce are mai bun neamul românesc. 

Domna Bragarenco îşi aminteşte cum la data de 27 iunie 1940 Guvernul 

Uniunii Sovietice a dat ordin precum că Basarabia este pământ rusesc şi astfel 

în timp de trei zile teritoriul ei să fie părăsit de români. De fapt, hotarul a fost 

http://trm.md/ro/regional/biblioteca-mihail-sadoveanu-din-soroca-a-fost-gazda-unei-lansari-de-carte-romaneasca?fbclid=IwAR04xZwS-uVzVMIvixsjwBj4lrJSQv_FoL17RKeAqdCVE9AR9k6AyA5HAuk
http://trm.md/ro/regional/biblioteca-mihail-sadoveanu-din-soroca-a-fost-gazda-unei-lansari-de-carte-romaneasca?fbclid=IwAR04xZwS-uVzVMIvixsjwBj4lrJSQv_FoL17RKeAqdCVE9AR9k6AyA5HAuk
http://trm.md/ro/regional/biblioteca-mihail-sadoveanu-din-soroca-a-fost-gazda-unei-lansari-de-carte-romaneasca?fbclid=IwAR04xZwS-uVzVMIvixsjwBj4lrJSQv_FoL17RKeAqdCVE9AR9k6AyA5HAuk
http://trm.md/ro/regional/biblioteca-mihail-sadoveanu-din-soroca-a-fost-gazda-unei-lansari-de-carte-romaneasca?fbclid=IwAR04xZwS-uVzVMIvixsjwBj4lrJSQv_FoL17RKeAqdCVE9AR9k6AyA5HAuk
http://trm.md/ro/regional/biblioteca-mihail-sadoveanu-din-soroca-a-fost-gazda-unei-lansari-de-carte-romaneasca?fbclid=IwAR04xZwS-uVzVMIvixsjwBj4lrJSQv_FoL17RKeAqdCVE9AR9k6AyA5HAuk
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închis într-o noapte, pe neaşteptate. „Cine a ştiut din timp a fugit, cine a ră-

mas, chinuri mari a mai tras. Foştii mei socri, împreună cu primul soţ, pentru 

averea pe care o aveau, au fost arestaţi şi duşi în Siberia, iar la scurt timp au 

fost împuşcaţi. Toată averea a fost confiscată. În acea noapte, nici noi nu am 

mai putut fugi”. 

Între timp, Eugenia se va căsători a doua oară, cu Ignat Bragarenco, ofiţer 

în armata română, legătura dintre cele două maluri ale Prutului fiind ruptă. 

După mari insistenţe, fiind soţie de militar înrolat în armata română, a trecut 

Prutul. Ministerul Învăţământului din România a numito imediat profesoară 

la Giagiul de Sus, lângă Teiuş, jud. Alba, la sfârşitul anului 1940. Avea 27 de 

ani când a venit în România. După mai multe peripeţii şi greutăţi îndurate, 

mai avea să-şi petreacă aici încă 73 de ani şi să fie încă în viaţă. În anul 1953 

a fost repartizată cu seviciul la Vălenii de Munte, ca profesoară de limba rusă, 

unde şi-a întemeiat, cu ajutorul localnicilor, o gospodărie. Doamna Eugenia 

a fost răsplătită, chiar de regimul comunist din România, pentru cinstea, co-

rectitudinea şi conștiinciozitatea ei, cu funcţii de răspundere, după mărturia 

ei: „La Vălenii de Munte, am fost inspector şcolar, membru al Comitetului 

Executiv, responsabil de învăţământ şi cultură, am fost deputat raional, la 

toate secţiile de votare”. Este respectată aici şi la ora actuală, a fost felicitată 

şi premiată de autorităţile localităţii Vălenii de Munte, are mintea lucidă, fiind 

prezentă la Cursurile Universităţii Populare „Nicolae Iorga”, unde a acordat 

mai multe interviuri jurnaliştilor din România şi Republica Moldova. „Mă 

întrebaţi cum mi-am păstrat luciditatea? Şi acum, la un secol de viaţă, uşa 

casei mele este deschisă pentru toată lumea bună şi cumsecade, indiferent de 

profesie. Toată viaţa am citit mult, vedeţi aici, lângă mine, teancuri de ziare 

şi de cărţi – la unele sunt abonată, pe altele le proocur. Lectura, comunicarea, 

schimbul de informaţie mă fac să trăiesc”, spunea doamna Eugenia. 

La acestea, eu aș adăuga credinţa puternică în Dumnezeu, dragostea de 

ţară şi de neam, hrănirea spiritului prin cultură, care i-au făcut pe toţi basara-

benii care s-au refugiat la noi şi pe care i-am cunoscut, să ajungă la vârsta de 

100 de ani. Chiar pe meleagurile localităţii Horezu, la fel de primitoare şi de 

frumoase ca ale Vălenilor de Munte, au trăit foarte mulţi basarabeni, dintre 

care amintim pe Tarliu Ion, decedat în 2012 la vârsta de 101 ani… 

MĂNESCU – HUREZI, Constantin. Destăi-

nuiri de pe lumea cealaltă. // Povestea vorbii 21: 

Revista de cultură. - Anul II(XXI), Serie nouă, 

nr. 3(5) - septembrie 2013. [Accesat 

26.05.2022]. Disponibil: http://cultura-

arsmundi.ro/wp-content/uploads/2013/10/Po-

vestea-vorbii-septembrie-2013-315x420_pt-

net1.pdf  
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Mitrofan Tatiana. Întâlnire de suflet între cititorii soroceni și autoarea 

Veronica Pârlea-Conovali 

Ieri, 19 martie, câteva zeci de soroceni au 

participat la întâlnirea cu scriitoarea Vero-

nica Pârlea-Conovali, autoarea mai multor 

volume de poezie și proză. Evenimentul face 

parte din proiectului “Soroceni de dincolo de 

Soroca”, implementat de Centrul de Docu-

mentare și Informare “Mihail Sadoveanu”. 

În debutul întâlnirii, la care au venit locuitori ai municipiului Soroca, dar 

și locuitori ai satului Vărăncău, de unde își are originile scriitoarea, Viorica 

Gaja, șefa sălii multimedia a CDI “Mihail Sadoveanu” a prezentat profilul 

invitatei cu note biografice și creația autoarei. 

În dialog cu cititorii de la baștină, protagonista evenimentului a povestit 

cum a început să-și pună gândurile pe hârtie, primele versuri fiind cele patri-

otice. Este foarte important  să ne cunoaștem istoria și să ținem la valorile 

noastre naționale, la țara și cultura românească, a menționat scriitoarea și is-

toricul Veronica Pârlea-Conovali. 

De asemenea, invitata a subliniat că legătura dintre generații în cadrul fa-

miliei, dar și în comunități scade din an în an, aceasta fiind o mare pierdere 

pentru copii mai cu seamă, care au ce învăța de la bunei și străbunei: bunătate, 

dragoste de cei apropiați, dragoste de Dumnezeu, dragoste de neam, omenia 

etc. În acest context Veronica Pârlea-Conovali a menționat: “Copiii care 

cresc în preajma bătrânilor sunt mai sănătoși, mai înțelepți, cu mult mai 

atenți față de viață. Copiii care nu au bunei și nu sunt ținuți pe brațele bune-

ilor sunt, cum zicem noi, copii crescuți în seră, în condiții artificiale. Noi nu 

ne dăm seama că, rupând legătura cu părinții, în principiu, rupem legătura 

cu tot absolut: cu noi, cu copiii noștri, cu nepoții noștri, care nu vor avea nici 

o legătură mai departe”. 

În volumele sale autoarea redă  istorii și perso-

naje inspirate din copilăria sa, descrie istoriile con-

sătenilor trecuți de vârsta de 80 de ani, vorbește 

despre calitățile pe care trebuie să le păstreze fie-

care om. 

Un grup de pedagogi și eleve din Vărăncău au 

venit cu drag de consăteana lor și i-au dăruit un recital de poezie, drept recu-

noștință pentru  activitatea autoarei și drept dovadă că îi cunosc și apreciază 

creația ei. Totodată participantele  au interpretat imnul comunei Vărăncău, pe 

versurile Veronicăi Pîrlea-Conovali și au transmis un mesaj de apreciere și 

felicitate din partea primarului comunei. 

Scriitoarea a fost însoțită la întâlnirea cu sorocenii de compozitoarea și 

poeta Olga Trudov-Mațarin și interpretul de muzică populară Valeriu Mo-

canu, astfel că cei prezenți au avut parte și de muzică plăcută sufletului. 

https://observatorul.md/wp-content/uploads/2019/03/Veronica-P%C3%AErlea-Conovali.jpg
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Pentru toți cei veniți la eveniment, această întâlnire a fost o adevărată lec-

ție de patriotism, omenie, bunătate. 

Veronica Pârlea-Conovali s-a născut la 12 noiembrie 1968, în satul 

Vărăncău, Soroca. A absolvit Colegiul de Comerț şi Facultatea de Istorie 

a Universităţii de Stat din Moldova. Este Magistru în istorie, membră a 

Uniunii Ziariștilor din România, membră a Uniunii Scriitorilor Euro-

peni de Limbă Română. 

A editat volumele: „O dragoste ne-adună” (1998), „Bumerangul eco-

ului” (2001), „În grădina copilăriei” (2004), „Şi-a venit ploaia…” (2006), 

„S.A. Bucuria – 60 de ani” (2006), „Ţara din stele” (2007), „Cu dragoste 

pentru vârsta a treia” (2008), „Destăinuiri de pe lumea cealaltă” (2013), 

„Lăcrimează-n dor amurgul” (2016), „Galina Furdui în Lumina Baști-

nei” (2017) etc. 

Eugenia Railean, directoarea CDI “Mihail Sadoveanu”: De două ore 

de revenire la neam, la baștină, la trecut au avut parte toți cei peste 50 de 

utilizatori ai bibliotecii. Pe post de ghid în această călătorie a fost Veronica 

Pîrlea-Conovali, publicistă, scriitoare, autoare de texte muzicale. Vreau să 

remarc un îndemn foarte important pe care l-a făcut doamna: “Botezați co-

piii unii la alții, cununați-vă unul pe altul, nu vă vorbiți de rău ca neam, 

mergeți la nunți unul la altul, stimați-vă buneii, vizitați mormintele rudelor! 

Numai astfel ne vom salva spiritual, ca neam, grămăjoară.” 

Vasile Apreutesei, coorganizator, membru al consiliului Unirii: Trebuie 

să promovăm valorile noastre sorocene. Alte raioane au altă atitudine față 

de valorile naționale, iar noi nu apreciem oamenii care duc valorile și cul-

tura noastră în lume. Am hotărât să merg peste tot ca să organizăm această 

întâlnire. Doamna Veronica este o scriitoare și o româncă adevărată, care 

prețuiește tot ce reprezintă cultura noastră națională. Cunoaște cum a suferit 

neamul nostru, oamenii au fost deportați, au fost duși în Siberia… Buneii ei 

au fost primari în Vărăncău, precum și al meu. Este o femeie cu literă mare, 

foarte activă și apreciată, are întâlniri la noi și peste Prut. 

Alla Stici, directoarea Gimnaziului Vărăncău: Probabil, Dumnezeu a 

iubit foarte mult Vărăncăul și l-a blagoslovit ca să fie atât de fertil încât să 

dea naștere mai multor personalități marcante: Gheorghe Pârlea, cunoscutul 

actor, Galina Furdui, cunoscută scriitoare, Veronica Conovali… Constatăm 

cu mândrie că suntem urmașii unei generații foarte bogate spiritual. Se zice 

că scriitorii sunt inginerii sufletelor omenești, cei care cizelează spiritul des-

cendenților, îi ajută și îi înrămează să meargă și să crească frumos spiritual. 

Cu siguranță, că toți cei prezenți aici au fost marcați de înțelepciunea pe care 

au văzut-o în persoana Dvs., doamnă scriitoare și autoare a atâtor volume 

interesante și importante pentru generația actuală și cele ce urmează. 

Mai multe opinii de la eveniment citiți în ziarul „Observatorul de Nord” 

de vineri.  
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MITROFAN, Tatiana. Întâlnire de suflet 

între cititorii soroceni și autoarea Veronica Pîr-

lea-Conovali/Tatiana Mitrofan. [Accesat 

20.03.2019]. Disponibil:  https://observato-

rul.md/cul-

tura/2019/03/20/57014_57014?fbclid=IwAR29

vX6RqFv0FVKxQorjX5PC6wlVwN5FGEmU

7bQoZXe6XckEzHug4lJ8FeA  

MITROFAN, Tatiana. Întâlnire de suflet 

între cititorii soroceni și autoarea Veronica Pîr-

lea-Conovali/Tatiana Mitrofan//Observatorul de 

Nord. – 2019. – 22 martie. – nr. 11(976). – p.5 

 

 

Movilă Lica. „Cu dragoste pentru vârsta a treia" 

Astfel şi-au intitulat cartea autoarele Măria Gavriliţă şi Veronica Pârlea-

Conovali. 

Două suflete sensibile şi pline de noblețe au adunat 

între paginile ei cutremurătoare destine omenești. Persoa-

nele în vârstă pe care le-au cunoscut aceste două femei - 

o doctoriță şi o profesoară - au trăit o viaţă grea, zbuciu-

mată. Despre unele dintre ele: învățătoarea Liuba Ploaie, 

doctorița Pelaghia Pulbere, cineasta Eugenia Sobo-

levschi, curajoasa bunicuță Eugenia Brănişter, asistenta 

medicală Victoria Ungureanu-Masiakin - poate că nici nu am fi aflat nicio-

dată. Dar au avut norocul să fie ascultate, consolate şi ajutate când au ajuns 

la ananghie. Nici despre viaţa părintelui Vasile Petrache, sau a arhimandritu-

lui Teofil Pârâian de la mănăstirea „Constantin Brâncoveanu” de la Sâmbăta-

de Sus, cel ce a binecuvântat apariția acestei cărţi, nu cunoaştem prea multe. 

Numele lui Otto Brekke, coordonator al Misiunii creștine Armata Salvării din 

Norvegia, multora nu le spune nimic, dar câte lucruri minunate a făptuit pen-

tru oamenii năpăstuiți din Moldova! Înainte să descrie drama fiecăruia dintre 

ei, Maria Gavriliţă şi Veronica Pârlea au trăit cu inima cele auzite. Dârzenia, 

bărbăţia cu care au înfruntat aceşti oameni vitregiile sorții, reușind să-şi păs-

treze cinstea, verticalitatea, omenia, sunt de-a dreptul uimitoare şi demne de 

urmat. 

Cu grijă şi adâncă pietate, autoarele cărţii şi-au studiat rădăcinile, au des-

prins din arborele genealogic chipuri vrednice care au făcut cinste neamului 

şi au luminat copilăria urmaşilor lor. Măria Gavriliţă ne invită să-i cunoaştem 

originile - pe bunica Liuba şi  bunelul Vasile Lozovanu, bunica Olga şi bu-

nelul Toader Bubucea, părinţii: Catinca şi Vasile Bubucea, soarta lor grea, 

nenumăratele sacrificii făcute de dragul copiilor. Veronica Pârlea vorbeşte cu 

multă mândrie despre străbunelul său Mihai Furdui, pădurar prin vocație, 

mare gospodar, şi străbunica Efimia; bunelul Andrei (fiul lui Iacob Pârlii, fost 

https://observatorul.md/cultura/2019/03/20/57014_57014?fbclid=IwAR29vX6RqFv0FVKxQorjX5PC6wlVwN5FGEmU7bQoZXe6XckEzHug4lJ8FeA
https://observatorul.md/cultura/2019/03/20/57014_57014?fbclid=IwAR29vX6RqFv0FVKxQorjX5PC6wlVwN5FGEmU7bQoZXe6XckEzHug4lJ8FeA
https://observatorul.md/cultura/2019/03/20/57014_57014?fbclid=IwAR29vX6RqFv0FVKxQorjX5PC6wlVwN5FGEmU7bQoZXe6XckEzHug4lJ8FeA
https://observatorul.md/cultura/2019/03/20/57014_57014?fbclid=IwAR29vX6RqFv0FVKxQorjX5PC6wlVwN5FGEmU7bQoZXe6XckEzHug4lJ8FeA
https://observatorul.md/cultura/2019/03/20/57014_57014?fbclid=IwAR29vX6RqFv0FVKxQorjX5PC6wlVwN5FGEmU7bQoZXe6XckEzHug4lJ8FeA
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primar în anii 1918-1936) şi bunica Ileana; părinţii Ana şi Vasile Pârlii, de la 

care a deprins hărnicia, onestitatea, dragostea de oameni şi o nemărginită ge-

nerozitate. 

Lansarea cărţii a avut loc în incinta Bibliotecii municipale „O. Ghibu" din 

capitală. Principalii invitați au fost un grup de reprezentanți ai vieţii culturale 

din republică, ajunşi la vârsta senectuții, generația care a reuşit să păstreze 

neîntinate valorile noastre spirituale şi care ne ţine trează conștiința naţională. 

La solemnitate au luat parte elevii din clasa a IX-a „A" de la Liceul Republi-

can de coregrafie şi un grup de elevi de la Colegiul Naţional de Comerţ, dis-

cipoli ai dnei Veronica Pârlea, prieteni, pacienți al dnei Măria Gavriliţă. Oas-

peţii au primit în dar câte o carte. Răsfoind-o, mulţi dintre cei prezenţi şi-au 

amintit de vremurile tulburi prin care le-a fost dat să treacă, împreună cu fa-

miliile lor: războiul, foametea, deportările, colectivizarea forţată. Dar şi de 

avântul cu care munceau şi studiau, visurile frumoase de viitor, optimismul 

care le dădea puteri şi încredere în sine. Aşezaţi în jurul mesei festive, pregă-

tite de protagonistele acestei sărbători de suflet, veteranii ascultau cu nostal-

gie Istorii de pe când cinstea, cumsecădenia, dragostea de carte şi respectul 

faţă de om - calităţi tot mai rar întâlnite în ziua de azi - se aflau în capul mesei. 

Pentru dumnealor, elevii de la, Colegiul de coregrafie au încins o horă 

mare, poftindu-i pe toţi la dans. Interpreții Mariana Cepraga, Savelie Cojo-

caru, solistele ansamblului etnofolcloric ,,Iedera" Virginia Golban şi Marina 

Ursu le-au prezentat un recital de melodii şi cântece populare, prilejuindu-le 

clipe de neuitat. 

Maria Gavriliţă şi Veronica Pârlea au dedicat această carte, scrisă cu mult 

drag şi mult suflet, persoanelor de vârsta a treia. Prin ea, însă, se adresează şi 

celor tineri, îndemnându-i să fie mai atenți şi mai receptivi faţă de bătrâni - 

atât cei din familie, cât şi cei necunoscuți - să le întindă, atunci când e nevoie, 

o mână de ajutor, să le asculte durerea. Să nu lase nepăsarea să le copleșească 

fiinţa. Iar, citind despre înaintași, să se molipsească de energia şi optimismul 

lor, căci doar aşa se poate supraviețui, și să urmeze pildele frumoase. 

MOVILĂ, Lica. „Cu dragoste pentru vârsta 

a treia"// Florile Dalbe. – 2008. – nr. 31(3836). – 

23 octombrie. – pag. … 

 
 

Neculce, Nina. O sărbătoare ca o binecuvântare 

Veronica Pârlea-Conovali printre soroceni (foto Nina Neculce) 
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E vorba de o sărbătoare a Cărții, a Binelui, 

a Frumosului, a Iubirii de Neam și Țară, ce a 

avut loc la Biblioteca Publică „Mihail Sado-

veanu” din Soroca. Ne-a oferit  fiorul sărbăto-

resc scriitoarea Veronica Pârlea-Conovali, năs-

cută la Vărăncău, în cadrul Proiectului „Soro-

cenii de dincolo de Soroca”. Veronica nu a ve-

nit  singură, ci însoțită  de compozitoarea și po-

eta Olga Trudov-Mațarin și interpretul de muzică populară Valeriu Mocanu. 

Toți trei ne-au demonstrat că iubesc și gândesc românește, că știu să privească 

în străfundurile sufletului, că poartă în suflet povestea neamului, amestecată 

cu admrație și căutare. 

Protagonista întâlnirii este scriitoare, jurnalistă, profesoară, textieră, au-

toare a 11 cărți editate, membră a Uniunii Jurnaliștilor din România și a Uni-

unii Scriitorilor Europeni din Republica Moldova. „Salcie plângătoare, care 

freamătă românește între Prut și Nistru”, a definit-o un jurnalist de peste Prut. 

„Suflet cald și blând, plin spiritual, înzestrat cu har crengian de povestitor”, 

i-am zis mai mulți soroceni ascultând-o. Ea a povestit simplu, țărănește cum 

a ajuns să scrie cărțile pe care și-a pus  semnătura. Mai întâi a început să scrie 

poezii. Era deja matură într-o măsură oarecare spiritual și ca om. Scria o po-

ezie patriotică, măcinată de  durerile neamului. Apoi a trecut la proză scurtă, 

unde abordează teme actuale, teme durute despre cine am fost și suntem, des-

pre satele noastre îmbătrânite, care încet-încet mor, despre lumea noastră în-

cărcată de lucruri urâte. „Foarte mult contează în viața noastră să nu uităm de 

unde ne-am pornit și să nu uităm de oamenii pe care i-am întâlnit în calea 

noastră. Eu la jumătate de secol pe care l-am trăit, mă simt fericită. De ce mă 

simt fericită, pentru că pe unde am trecut m-am străduit nu doar să iau, dar și 

să întorc înapoi. Și respectiv în toate bucățile de proză, care le-am scris și 

artistic și de tip publicistic, am venit cu o lecție de viață, o lecție de învățat. 

Fiți de acord, toți creștem într-o familie, numai că nu toți avem bunei și stră-

bunei lângă noi. Eu am avut fericita ocazie să fiu mângâiată și de bunei și de 

străbunei, să-i ascult pe bătrânii satului. A fost perioada cea mai bună a vieții 

mele. De la ei am luat ce-i mai bun, cele mai frumoase și înțelepte sfaturi”. 

Scriitoarea a analizat mai multe povestioare din cărțile „Țara din stele” și „Cu 

dragoste pentru vârsta a treia”, inspirate din realitatea zonei Soroca, de altfel, 

tot de prin părțile noastre fiind inspirate și celelalte cărți. Iar la final a venit 

cu îndemnul: „Hai să nu uităm unul de altul, să nu uităm de părinții noștri, de 

bunei, străbunei! Haideți, oameni buni, să ne schimbăm, să ne schimbăm at i-

tudinea noastră unul față de altul!” 

A fost o întâlnire de largă respirație patriotică la care au participat rude și 

prieteni de-a autoarei de la Vărăncău și Soroca, un grup de elevi împreună cu 

profesoara lor de la gimnaziul Vărăncău, care i-au pregătit protagonistei un 

frumos moment de gânduri bune, împletit cu cântec și poezie. 
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vântare. [Accesat 03.04.2019]. Disponibil: 

https://ziarulnostru.info/2019/04/03/o-sarba-

toare-ca-o-binecuvantare/  

NECULCE, Nina. O sărbătoare ca o binecu-

vântare/Nina Neculce//Ziarul Nostru. – 2019. – 
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Palaş Nina. "Destăinuiri de pe lumea cealaltă" 

Așa se numeşte cartea scriitoarei Veronica Pârlea-Cono-

vali, discutată recent în biblioteca Colegului Național de Co-

regrafie cu elevii claselor a VIII-a „A” şi a VIII-a „B”, secția 

Dans  popular (diriginți: Liuba Arhirii, profesoară de limba 

franceză şi Alina Filipciuc, profesoară de dans clasic). 

În această carte-document găseşti o amplă informaţie din 

viaţa dramatică de odinioară a moldovenilor: colectivizarea 

forţată, deportări, gulaguri, foamete organizata, executări fără judecata, mu-

tilarea limbii, distrugerea lăcașelor de cult. 

Autoarea a editat mai câteva plachete de versuri: „O dragoste ne-adună", 

„Bumerangul ecoului", „În grădina copilăriei", „Şi a venit ploaia", cărţile de 

nuvele „Ţara din stele", „Cu dragoste pentru vârsta a treia" etc. 

„Destăinuiri de pe lumea cealaltă" este o lucrare de o încărcătură energe-

tică aparte. în fiecare pagină palpită sufletul autoarei, căci, spune editoarea 

Ana Manole, „scrisul, în esenţă, este glasul sufletului, matricea caracterului". 

Profesorul Anatol Petrenco menţionează în prefaţă: „Capacitatea doamnei 

Veronica Pârlea-Conovali de a găsi oameni cu destine aparte de a-i „provoca" 

la destăinuirea momentelor grele prin care au trecut ei sau apropiaţii lor, de 

a-i asculta, iar apoi de a expune cu talent mărturiile lor pe hârtie a dat roade 

palpitante". 

Au dat citire unor fragmente elevii Valeria Donici, Victor Nastiuc, Cătălin 

Agachi, Augustin Rusii. Cătălina Lungu, Daria Boboc. Un moment zguduitor 

a fost pentru toţi istoria familiei Curoşu din satul Şeptelici, raionul Soroca. 

Episodul cu câinele Bob i-a lăsat pe copii uluiţi, în ochişorii multora am văzut 

lacrimi sincere, regret şi compătimire. „Tot satul ştie povestea câinelui nos-

tru. Bob a fost primul care a simţit nenorocirea... Apoi, când ne duceau la 

Drochia, a alergat din urma maşinii cât i-au ajuns puterile... În toţi aceşti ani 

de deportare, din 1949 până în 1958, ne-a aşteptat. Îl hrăneau vecinii, copiii 

de la şcoală. Nu a părăsit casa până când ne-am întors. Când am venit, ne-a 

recunoscut pe toţi, deşi nu mai eram cei care am fost cândva... Bob sărea 

înaintea noastră de bucurie, ne lingea mâinile, feţele, se gudura la picioarele 

noastre. Lumea îşi făcea cruce. Nimeni nu mai văzuse până atunci aşa ceva. 

Dar după ce ne-a întâmpinat, s-a retras liniştit la o parte şi, până-n seară, a 

murit". 

https://ziarulnostru.info/2019/04/03/o-sarbatoare-ca-o-binecuvantare/
https://ziarulnostru.info/2019/04/03/o-sarbatoare-ca-o-binecuvantare/
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Elevii au comentat cu emoţie acest episod, subliniind că noi, oamenii, de 

multe ori ar trebui să învăţăm de la fraţii noştri necuvântători - animalele. 

* * * 

E timpul să-i susţinem pe poeţii, scriitorii, oamenii de ştiinţă, profesorii 

care îşi iubesc cu adevărat ţara, istoria, tradiţiile, limba. Printre ei o prezenţă 

notorie e şi Veronica Pârlea-Conovali, care luptă, caută să ajute, ducându-şi 

crucea cu sinceritate, ardere şi suferinţă. 

Nina PA LAŞ. bibliotecară, grad de calificare I, Colegiul Naţional de Co-

regrafie, 

PALAŞ, Nina. "Destăinuiri de pe lumea cea-

laltă" / Nina Palaș // ……. – 2016. – 29 aprilie. 

– pag.  

 

 

Pălăngeanu, Dunia. Gazeta de Sud din Basarabia  

"Colaborare spirituală fructuoasă "/Despre vizita la Giurgiu și Vărăști 

efectuată de cele două personalități ale vieții culturale din Chișinău, Veronica 

Pârlea Conovali și Maria Șalaru în cadrul unui eveniment literar memorabil. 

dedicat Micii Uniri de la 24 ianuarie 1859.  

Cronica evenimentului este semnată în Gazeta de Sud de scriitoarea Ve-

ronica Pârlea Conovali. Mulțumiri alese, Gazeta de Sud și distinsă prietenă 

de condei, Veronica Pârlea Conovali! 

PĂLĂNGEANU, Dunia. Gazeta de Sud din 

Basarabia [Accesat 08.03.2019]. Disponibil: 

https://www.facebook.com/dunia.palan-

geanu/posts/1206359099531356 

 

 

Pălăngeanu Dunia. Gând pentru Basarabia 

Scrisori de la Vălenii de Munte - august, 2012 pag. 21 

Am avut şi în acest an 

privilegiul de a mă afla - 

într-un anotimp de august 

fermecător - la cursurile de 

vară ale Universităţii popu-

lare "Nicolae Iorga" din mi-

rificul ţinut al Vălenilor de 

Munte, din judeţul Prahova, 

loc admirabil de comuniune 

şi comunicare spirituală pen-

tru românii de pretutindeni. Unica în România, ca longevitate şi scop bine 

conturat, în lumina ideilor promovate încă de acum 104 ani, de când savantul 

şi istoricul Nicolae Iorga ridica aceasta ctitorie cu gândul de ridicare spiritu-

https://www.facebook.com/dunia.palangeanu/posts/1206359099531356
https://www.facebook.com/dunia.palangeanu/posts/1206359099531356
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ală a românilor, de unitate naţională şi răspândire a culturii româneşti, uni-

versitatea populară a rămas până în zilele de azi o adevărată tribună de expri-

mare a adevărului istoric, un act de cultură şi civilizație, la care participa oa-

meni de cultură, publicişti, istorici, scriitori, profesori, bibliotecari, tineri stu-

denţi dornici de a afla problematica vieţii culturale şi educaționale. 

Temă generală care a captat atenţia auditoriului în acest an a fost axată pe 

momentul 1812, când Basarabia a fost anexată samavolnic Imperiului Țarist. 

Au avut loc prelegeri; mese rotunde, expuneri, dezbateri, expoziţii de carte şi 

foto-document, lansări de cărţi şi publicaţii, şi menţionez o mică parte din 

multitudinea de titluri: „Nicolae Iorga, despre istoria Basarabiei și Bucovinei 

de Nord", „Basarabia – 106 ani de stăpânire ruseasca", „Basarabia în epoca 

moderna (1812-1918)", „200 de ani de la răpirea Basarabiei", „Mihai Emi-

nescu despre răpirea Bucovinei şi a Basarabiei ", „Scriitori români din Basa-

rabia reprimați de regimul sovietic", susţinute de personalităţi de marca ale 

vieţii culturale, precum: prof. univ. dr. Valeriu Râpeanu, Eugen Simion, Petre 

Țurlea, Ion Bulei, Ioan Scurtu, Gheorghe Dumitrașcu, acad. Răzvan Theodo-

rescu, Valeriu Matei, dr. Gheorghe Negru, Ion Negrei, prof. dr. Constantin 

Manolache, dr. ştiinţe juridice Josif Friedmann Nicolescu, prof. Alexandru 

Bădulescu şi mulţi alţii. Nu a fost neglijat nici Anul Caragiale prelegerile 

„Lumea lui Caragiale", „Caragiale în muzica  cultă", „Ion Luca Caragiale -

100 de ani de la trecerea din viaţa în istorie" amintindu-ne de acest mare om 

de cultură şi scriitor, mai actual ca niciodată. 

Marți, 21 august, 2012. Am avut onoarea sa transmit de la tribuna acestui 

mare for de cultură salutul oamenilor de cultură şi scriitorilor din oraşul de la 

Dunăre, Giurgiu, aşezare cu o îndelungată tradiţie în ce priveşte învățământul 

popular al cărui mesager am fost, tuturor cursanților veniţi din România, Re-

publica Moldova, Serbia, Ucraina. Cu o mare încărcătură emoțională am dat 

citire poemului "Gând pentru Basarabia", pe care l-am scris pentru fraţii 

noştri de peste Prut, poem care a circulat în sala mare de conferinţe ca un 

adevărat manifest literar. 

în zilele imediat următoare instituţii de învăţământ şi cultură de peste gra-

niţele ţării în care locuiesc români, au primit ca donaţie cărţi ale unor autori 

giurgiuveni: Tudor Rădan, Emil Talianu, Dunia Pălăngeanu, Marga Dumi-

trescu Fras-inu, Mihaela Păun, Constantin Stoe-nescu, Ion Gaghii, Hanibal 

Georges-cu, Vasile Arcanu, Ion Dincă, Daia Bilcea, Petre Iordache. Au fost, 

de asemenea, primite cu entuziasm publicaţiile "Valahia" si "Donaris", edi-

tate la Giurgiu. Asociaţia de tineret "Ion Vinea" şi Cenaclul literar "Luceafă-

rul" din oraşul nostru s-a preocupat astfel de o mai bună promovare şi răspân-

dire a cărţii româneşti într-un areal cât mai divers, la românii de pretutindeni. 

Am legat prietenii şi colaborări în plan cultural şi publicistic durabile, care să 

dăinuie peste ani şi sa evidenţieze un climat fructuos de comunicare între 

scriitori, jurnalişti, oameni de cultură, pe teme majore ale trecutului şi pre-

zentului care ne leagă. Menţionez instituţii precum Biblioteca "Miron Radu 

Paraschivescu" din Vălenii de Munte, Colegiul Naţional de Coregrafie din 
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Chişinău, Republica Moldova, Liceul Teoretic "Mihai Viteazul", şi Acade-

mia Populară din Cimislia, Primăria oraşului Chişcăreni, raion Sangerei, bi-

blioteca Liceului "Dante Alghieri" şi Universitatea din Chişinău, Radio Mol-

dova, prin redactorul Andrei Viziru, dar şi pe jurnalistul şi poetul Vasile Ta-

rateanu din Cernăuţi, dr. Elena şi Gheorghe Negru, ultimul redactor la revista 

de istorie şi cultură "Destin Românesc", ce ne-a fost oferită, acad. şi poet 

Valeriu Matei, prietena mea de suflet, poeta Veronica Pârlea Conovali şi 

mulţi alţi noi prieteni din R. Moldova... 

Va urma 

PĂLĂNGEANU, Dunia. Gând pentru Basa-

rabia…: Scrisori de la Vălenii de Munte //Vala-

hia. – 2012. – nr. 64. - august. - pag. 20-21 

 

 

Pălăngeanu, Dunia. Popas spiritual. 

„Țara din Stele” – autoare, Veronica 

Pârlea – Conovali, Chişinău, Republica 

Moldova. Am avut privilegiul de a o cu-

noaşte în această vară pe scriitoarea Vero-

nica Pârlea-Conovali din Republica Mol-

dova, bucurându-mă de prietenia și afecți-

unea Domniei sale pe parcursul unei săp-

tămâni de mare încărcătură culturală și 

spirituală în minunatul areal al Vălenilor 

de Munte. 

Absolventă a facultății de istorie a Universității de Stat din Republica 

Moldova, în prezent  profesor de istorie și publicist, este autoarea mai multor 

volume de versuri și proză: „In gradina copilăriei". „Și-a venit ploaia”, "O 

dragoste ne-adună", „Bumerangul ecoului”, „Țara din Stele”. 

Aşa cum ne mărturisește și editorul volumului „Țага din Stele”,  Ana Ma-

nole, membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova: „Scrisul în esența, este 

glasul sufletului, matricea caracterului., ne aflăm în fața unei mari cărți -  des-

tăinuire, carte - destin, carte - eveniment,  care ne face să medităm și sa co-

borâm în noi înșine”. 

Suntem în fața filmului vieții autoarei și cunoaştem învesmântați în căl-

dura și lumina cuvintelor povestea zarzărului răpus de tristeţe, drumul recu-

noștinței spre prima învățătoare, amintirile care ne dor, puterea de a ierta pen-

tru a nu rata calea spre fericire, roadele pe care ni le dă viaţa dacă o prețuim 

îndeajuns, pentru ca:  „unde este cuvântul. acolo e si sufletul" 

Citind fiecare secvență de viață din „Țara din stele” simțim emoția și sin-

ceritatea cu care autoarea a trecut prin fiecare zi alături de Dumnezeu. Fiecare 

povestire are în conținutul ei sau la final o pildă, o cugetare, o cheie pe care 

o așezăm pe lespedea sufletului pentru a păși în următoarea.......  tot așa, iar 

și  iar, pană la sfârşitul cârtii 
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Sunt sigură că, de fapt, Veronica Pârlea - Conovali nici nu a dorit să ter-

mine această carte. Ea o va continua odată cu trecrea anilor, cu acumularea 

de noi și noi experiențe și amintiri ce trebuiesc … acestea la rândul lor îm-

părtășite cititorilor. De aceea noi vom păstra cheia în cufărul liniştit al sufle-

tului ca pe un dar de neprețuit și-ti mulțumim pentru generozitate și dragoste 

faţa de semeni, Veronica! 

PĂLĂNGEANU, Dunia. Popas spiritual. // 

………. 2011. - …. - Pag. 19 

 

 

Pălăngeanu Dunia. Să înviem prin cânt...  

Medalion Liric: Veronica Pârlea Conovali 

(Chişinău. Republica Moldova) 

Adevărată soră spirituală, fremătând ca 

o frunză neliniștită în bătaia anotimpurilor 

vieţii, Veronica Pârlea Conovali s-a născut 

la 12 noiembrie 1968, în localitatea Vărăn-

cău - Soroca. Este absolventă a Colegiului 

de Comerţ şi a Facultăţii de istorie a Uni-

versităţii de stat din Republica Moldova. 

Profesoară de istorie la Colegiul Naţio-

nal de Coregrafie din Chişinău, magistru în 

istorie, Veronica este o poetă şi o prozatoare cunoscută pentru modul incisiv 

de a scrie, trecând cu demnitate şi curaj prin realitățile nu întotdeauna liniştite 

şi limpezi ale vieţii. In 2006 îi apare volumul de versuri „Și-a venit ploaia", 

în cadrul Colecţiei „Poesis", iar în anul 2007, tot la editura „Reclama" din 

Chişinău îi este publicat volumul de proză „Ţara din stele". Văd lumina tipa-

rului însă şi alte cărţi de versuri precum: „O dragoste ne-adună", „Bumeran-

gul ecoului", „În grădina copilăriei", toate scrise cu sensibilitate şi adâncă 

sinceritate, dintr-o bucată, cu multă acuratețe rezultată din profundele trăiri 

la care a luat parte şi pe care doreşte să le împărtășească cu generozitate citi-

torului. Subiectele pe care le abordează în scrierile sale sunt: ţara, satul, pă-

rinţii şi copilăria, natura înconjurătoare, plină de mistere, ce se doresc toate, 

a fi descoperite, dar şi viaţa cu meandrele ei, propriile simțăminte vibrând de 

căldura, duioșie, şi multă omenie. Patetică uneori, plină de un patriotism de-

clarat şi profund, Veronica Pârlea Conovali scrie poeme pline de patos, de 

românism, poeme care circulă prin bibliotecile din sufletul nostru ca nişte 

manifeste arzânde spre aducere aminte, însuflețind şi respirând clipe de isto-

rie şi de neuitare. E multă bărbăție, curaj şi însuflețire în aceste poeme patri-

otice care se fac auzite ca un sunet de trompetă, ca un strigăt, pe câmpiile 

pârjolite de suferinţă ale trecutului şi prezentului, deopotrivă. Veronica Pârlea 

Conovali ne îndeamnă, ca un adevărat poet al Cetăţii, să ardem ca nişte torțe 

aprinse pentru marile adevăruri ale neamului şi "să înviem prin cânt." 
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PĂLĂNGEANU, Dunia. „Să înviem prin 

cânt...": Medalion Liric: Veronica Pârlea Cono-

vali/Dunia Pălăngeanu//Valahia. – 2013. – nr. 

68-69. -  pag. 14       

 

Pălăngeanu, Dunia. Semnal editorial 

A apărut nr 123 /2019 al Revistei culturale VALA-

HIA  

Din sumarul acestui număr amintim pentru cititorii fi-

deli ai publicației doar câteva rubrici. 

-Lacrima. Reverie între malefic și benefic/Gabriela 

Potorac- 

-Locuri uitate și monumente în pericol/Emil Pău-

nescu 

-Generalul Berthelot la Giurgiu(IV)/Ion Bălan 

-Dragostea în literatură și Artă /Dragobetele Dună-

rean/ Dunia Pălăngeanu(Valahia) 

-Ultimele zile ale Epocii Mondene interbelice în România/Radu Pădure 

-Elogiu adus importanței MICII UNIRI(Impresii de călătorie)/Veronica 

Pârlea Conovali/Chișinău, R. Moldova 

-Poeme cu poetul Dorel Sârbu  

-Călătoria în jurul lumii a getului Aethicus Donares(I) 

-Istoria numelor de localități din județul Giurgiu/Prof. Bilcea Daia,Ion 

Dincă 

Coperta I și IV, picturi ale artistei plastice Petra Tănase Șerbănescu din 

cartea Poeme la Balcic, autoare Pălăngeanu, Dunia 

Foto Donaris Giurgiu 

PĂLĂNGEANU, Dunia. Semnal editorial. 

[Accesat 20.12.2019]. Disponibil: 

https://www.facebook.com/dunia.palan-

geanu/posts/1210219672478632 

Postolache Rodica. „Bumerang" în primăvară 

Recent, în incita Școlii Nr. 36 „Ioan Vasilencu”, 

unde activează ca profesoara de istorie, Veronica Pârlea 

şi-a invitat prietenii la lansarea celei de-a doua plachete 

de versuri "Bumerangul ecoului” 

Scriitorul Arcadie Suceveanu zice în prefață că tâ-

năra autoare şi în actuala plachetă, îşi menţine acelaşi 

tembru al vocii lirice, aceeaşi arie de meditații, obsesii 

şi trăiri emotive ca "ploaia căzând printre grâne” sau  

"amurgul frumos". Versurile ei se nasc ca un "cântec al 

durerii". Această poezie nu este trecută prin tehnici şi "mecanisme" prozo-

dice, ea se naşte aproape "de la sine". 

https://www.facebook.com/dunia.palangeanu/posts/1210219672478632
https://www.facebook.com/dunia.palangeanu/posts/1210219672478632
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Cerul a plâns la nunta poetei, la prima lansare de carte, iar de această dată 

Dumnezeu i-a dăruit o ninsoare în primăvară. 

Autoarea parcă intuiește ziua lansării, căci zice „mirosea a timp cu soare, 

a petale de ninsoare". 

Au venit să o felicite pe poetă Lidia Ungureanu, Emilia Leahu,  interpreții 

de muzica ușoara Ludmila Roșculeț, Carolina Prepelița,  Boris Gârlea, Vlad 

Negruți, compozitorul Valerie Motovilnic, pe muzica căruia scrie versuri, 

precum ș alţi admiratori şi prieteni ai poeziei. 

O  poetă  neîmplinită,  precum  o caracterizează Lidia Ungureanu, angre-

nată în viitoarea vieţii şi a tinereții, cuprinsă mereu de zbuciumul făuritor. 

Căci după cum zicea Emil Cioran: "Viaţa unui poet nu-şi poate afla împlinire. 

Puterea lui purcede din tot ce n-a întreprins, din toate clipele hrănite cu inac-

cesibil". Pe viitor autoarea va "săpa" şi în alte direcţii, dorind să ajungă la 

filoanele metafizice, la izvoarele poeziei moderne, care trec neapărat prin ma-

rile biblioteci de filozofie şi de literatura universală. 

Tânăra autoare mulțumește sponsorilor generali Valeriu Ursu şi Ion Bra-

duţan, precum şi celorlalți, cu suportul financiar al cărora a fost posibilă edi-

tarea acestei plachete. 

POSTOLACHE, Rodica. „Bumerang" în pri-

măvară/Rodica Postolache. 

 
  

Railean Eugenia. LecturaCentral 2019 cu o lansare de carte

În 2019 Biblioteca Municipală „M. Sadoveanu” Soroca a pășit cu dreptul 

în programul LecturaCentral. Chiar în ziua lansării proiectului – Ziua Inde-

pendenței – în incinta instituției s-a desfășurat o lansare de carte organizată 

de Uniunea Scriitorilor de Limbă Română (USLR) din Moldova. La eveni-

ment a participat și un grup de oameni de cultură din România. Titlul cărților 

prezentate sunt „Cu dor și dragoste te cânt” și „Cearta”, autor Iacob Cazacu-

Istrati, originar din RM care la moment trăiește în Canada. Domnul Cazacu-

Istrati s-a implicat în eveniment prin Messenger. A prezentat volumele și a 

moderat evenimentul doamna Veronica 

Pârlea-Conovali, vicepreședintele 

USLR și o prietenă mai veche a biblio-

tecii. Dar și prietenă cu autorul. A făcut-

o conștiincios, cu dăruire, așa cum o 

face în toate situațiile dânsa când pro-

movează pașii în cuvântul artistic al co-

legilor. Pe parcurs doamna Veronica a dat citirii mai multor versuri cu îndemn 

la demnitate, activism civic, patriotism. O aromă de dor ne țărmuit se revarsă 

din tot conținutul cărții. 

  Din programul evenimentului nu a lipsit cântecul. Împreună cu compo-

zitoarea Olga Trudov-Mațarin, care acompania și la pian, au încălzit sufletele 

celor prezenți cu cântece pe versurile Veronicăi Pârlea-Conovali. Cu numere 
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muzicale a susținut evenimentul și o interpretă începătoare de la Soroca cu 

nume Vlada Pârlii. A apreciat valoarea versurilor domnului Cazacu-Istrati 

președinta USLR doamna Diana Ciugureanu, Olga Trudov-Mațarin. 

  Însă-și biblioteca a beneficiat de donație de carte din partea oaspeților 

de peste Prut, colectate din bibliotecile personale ale scriitorilor, din partea 

Veronicăi Pîrlea-Conovali, Iacob Cazacu-Istrati, USLM, pentru ce aducem 

încă odată cuvinte de mulțumire. 

RAILEAN, Eugenia. LecturaCentral 2019 cu 

o lansare de carte. [Accesat 05.09.2019]. Dispo-

nibil: https://bibsadoveanuso-

roca.wordpress.com/2019/09/05/lecturacentral-

2019-cu-o-lansare-de-carte/  

 

 

Railean, Eugenia. Soroceni de dincolo de Soroca – Veronica Pârlea-Co-

novali 

De două ore de revenire la 

neam, la baștină, la trecut au 

avut parte ieri toți cei de peste 

50 de utilizatori ai CDI „M. 

Sadoveanu”. Pe post de ghid a 

acestei călătorii a fost doamna 

Veronica Pârlea-Conovali pu-

blicistă, scriitoare, autoare de 

texte muzicale, soroceancă cu 

rădăcini de la Vărăncău. „Botezați copiii unii la alții, cununați-vă unul pe 

altul, nu vă vorbiți de rău ca neam unul pe altul, mergeți la nunți unul la altul, 

stimați-vă buneii, mergeți la mormintele rudelor – numai astfel ne vom salva 

ca neam, grămăjoară”. Acesta a fost mesajul dialogului cu sala. Acesta este 

și mesajul operei dânsei. 

Cu cântec de Neam, de Țară, de Reîntregire a intervenit domnul Valeriu 

Mocanu, interpret, compozitor, președintele Academiei Națiunii Române. 

Un buchet de cântece pe 

versurile scriitoarei Veronica 

Pârlea-Conovali, muzică – 

compozitoarea Olga Trudov-

Mațarin au fost interpretate de 

însă-și autoarele cântecului, 

acompaniate la pian de 

doamna Olga Trudov-Mațarin 

și susținute de mama acesteia 

doamna Elena. 

Conținutul programului a fost încărcat cu istorie a românilor, deportări, 

relații omul către om, relații – rude, patriotism și multă, multă muzică. 

https://bibsadoveanusoroca.wordpress.com/2019/09/05/lecturacentral-2019-cu-o-lansare-de-carte/
https://bibsadoveanusoroca.wordpress.com/2019/09/05/lecturacentral-2019-cu-o-lansare-de-carte/
https://bibsadoveanusoroca.wordpress.com/2019/09/05/lecturacentral-2019-cu-o-lansare-de-carte/
https://bibsadoveanusoroca.wordpress.com/2019/03/20/soroceni-de-dincolo-de-soroca-veronica-pirlea-conovali/img_20190319_154419/
https://bibsadoveanusoroca.wordpress.com/2019/03/20/soroceni-de-dincolo-de-soroca-veronica-pirlea-conovali/img_20190319_153701/
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Doamna Tamara Coșciug, specialist biblioteci și patrimoniu Secția Cul-

tură și Turism Soroca, a cântat o dureroasă „Baladă a deportaților”. Activă 

muzical a fost toată prezența din sală. 

Au moderat activitatea Eugenia Railean, director CDI „M. Sadoveanu” și 

Vasile Apreutesei, președinte al Consiliului Unirii din Soroca, partener în 

realizarea evenimentului. 

Biblioteca s-a ales cu un șir de avantaje: prieteni noi, parteneri, donații de 

carte de la Veronica Pârlea-Conovali, CD, diplome și cu… fărâme de pământ 

înfrățit din stânga și dreapta Prutului ambalat original, colectat din 40 de zone 

ale României Mari. 

Eugenia Railean, director CDI „M. Sadoveanu” 

RAILEAN, Eugenia. Soroceni de dincolo 

de Soroca – Veronica Pârlea-Conovali. [Acce-

sat 20.03.2020]. Disponibil: https://bibsadovea-

nusoroca.wordpress.com/2019/03/20/soroceni-

de-dincolo-de-soroca-veronica-pirlea-conovali/

 

 

Railean Eugenia. Să ne facem amintirile 

De careva timp evit să fac prietenie mare cu generația tânără. Nu că am 

careva pretenții la felul lor de a fi. Pur şi simplu, fireasca așezare a lucrurilor 

în capul meu nu se aliniază la haosul recunoscut de ei. La careva solicitări de 

ajutor în loc de un mulțumesc care ar trebui să urmeze, te pomenești cu niște 

critici, şi nu numai din partea tinerilor dar şi a părinților acestora. La careva 

îndrumări bine intenționate ești privit cu ironie, cu compătimire. Vedeți, că 

el găsește răspunsuri deștepte în internet, mai împiedici şi tu lumea. Nu mai 

ating aspectul ce vizează calitatea culturii: un bună ziua nu prea auzi în stradă, 

să ţi se ofere locul în transportul public e o raritate. Mă irită neglijența nor-

melor morale, deprinderea de a consuma fără a oferi în loc. Nu m-am împăr-

tășit cu nimeni la acest segment, dar ocolesc de a mă apropia spiritual de 

tinerii noștri. M-am gândit că am rămas de trenul vremii şi am pus punct la 

relații. 

Mai apoi m-am mirat când un șir de personalități s-au arătat deranjate de 

sindromul „generației moderne". „Ne-am pierdut moralitatea, manierile, edu-

cația, am uitat să ne îmbrăcăm frumos... Suntem foarte departe de ceea ce am 

fost cândva" scria George Enescu. „Trăim timpuri lipsite de sentimente, lenea 

ușor devine leagăn, cultul lucrului bine făcut nu mai există, avem o mare pa-

siune pentru incultură", completează șirul gândurilor dl Ion Holban. Nu pot 

trece pe alături de viziunea lui I. Pruteanu despre cultura de azi „infectată de 

grosolănie, sexualitate de mahala, incitare de ură, umor grosolan, șmecherie, 

agramatism". 

Cu câteva luni în urmă pregăteam o întâlnire cu doamna Veronica Pîrlea-

Conovali în cadrul proiectului „Soroceni de dincolo de Soroca", profesoară, 

autoare de cărți, Magistru în istorie şi o mare patriotă a Neamului nostru. O 

https://bibsadoveanusoroca.wordpress.com/2019/03/20/soroceni-de-dincolo-de-soroca-veronica-pirlea-conovali/
https://bibsadoveanusoroca.wordpress.com/2019/03/20/soroceni-de-dincolo-de-soroca-veronica-pirlea-conovali/
https://bibsadoveanusoroca.wordpress.com/2019/03/20/soroceni-de-dincolo-de-soroca-veronica-pirlea-conovali/
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soroceancă cu care ne mândrim. O soroceancă de nota zece. Cu această ocazie 

am citit mai mult şi mai minuțios din ce a scris doamna. Mai întâi vreau să-i 

mulțumesc pentru calitatea scrierilor, pentru subiectele abordate, unele culese 

din realitatea de azi şi care intenționat nu dorim să le observăm şi să luăm 

atitudine. Mi-a răscolit toată ființa şi mi-a produs niște emoții care nu bănu-

iam că mocneau în sufletul meu. Inclusiv şi dorința de a le așterne pe hârtie. 

A schimbat locul unor priorități deja aranjate în subconștiința mea. 

Fulgerător s-a smuls din contextul subiectelor cel al generațiilor, subiect 

care de mult timp mă doare. Şi dacă anterior pentru ruperea sufletească între 

generații plasam vina pe tineri, conținuturile bine gândite şi reușit aranjate în 

cărțile doamnei Veronica Pârlea-Conovali mi-a spulberat mitul de tineri ușu-

ratici şi m-a direcționat spre însemnul de gândire a părinților şi buneilor aces-

tor. Ei apăreau la vremea lor deranjați de calitățile umane ale părinților săi, 

care locuiau la țară şi trăgeau sapa, lucrau pământul. Şi dacă Ilie Rujavniţă şi 

la o vârstă înaintată „îl țin[e] minte pe tata strângând iarba printre perii din 

pădure"... şi cum „se culca în ea", pe timpul studenției mele - anii 1973 - 1977 

-unor colegi nu le era la îndemână să meargă alături de părinții veniți din sat 

cu genți demodate dar pline ce le târau odraslelor. în ziua de azi deja e rușine 

să muncești. Tinerii nu doresc să muncească, să-şi ajute părinții. 

Posibil e prea tare spus dar unele drame omenești din scrierile autoarei 

sunt niște palme date anume acestora, mă refer la amintirile lui Pavel Curoş, 

deportat în Siberia „... era vremea secerișului. Gospodăria (Zernosovhozul 

„Pionier", regiunea Kurgan) era pregătită rău de seceriș... camioanele aveau 

caroseriile stricate, căruțele erau fără roți... Şi aici mintea şi mâinile tatei au 

fost de folos. Tata a organizat o brigadă formată din alți deportați... Am reușit 

să reparăm camioanele, căruțele şi alt utilaj pentru curățirea şi ventilarea grâ-

ului. Tata a construit o stație electrică cu generator, cu ajutorul căreia a ilu-

minat întregul sat. Pentru aceasta oamenii îl respectau, ne aducea care şi ce 

putea, deoarece, până atunci în această regiune nu se știa de lumină. Astfel, 

dacă, 1-a început rușii ne băteau, mai târziu au ajuns să ne respecte". 

Mesaj: Țineți minte onoarea se merită prin muncă. 

Şi acele trimiteri pe care le face doamna Pîrlea-Conovali către „glasul 

sângelui", „rădăcinile neamului", şi care „speră să le fie de folos tinerilor care 

nu cunosc adevărata istorie, adevăratele valori pe care se bazează umanitatea" 

sunt cu certitudine pentru părinții/buneii generației tinere de azi. Pentru că 

„adevăratele valori" ei nu le cunosc. Ei nu-s capabili „să-şi adune comorile la 

vatră, nu știu să păstreze amintirile, onoarea şi respectul celor ce au muncit".  

Adevăratele valori ale acestora se măsoară numai în bani. Cât mai mulți 

bani. Pentru bani își trădează copiii, îşi părăsesc părinții, rup prietenii. Valoa-

rea umană a odraslelor de asemenea e apreciată în bani şi vine în raport cu 

conținutul portmoneului. Cu cât e mai voluminos portmoneul cu atât e mai 
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valoros copilul. De unde aici loc pentru „conștiință de neam, mândrie, senti-

ment de demnitatea națională"? De unde aceștia să mulțumească domnului 

„pentru pâine, sare şi aer". 

Nouă, iluzioniștilor, ce ne punem preț mare, ce punem preț mare urmași-

lor noștri ni se accentuează că „uităm de moarte, uităm de bine, uităm de 

oameni" şi că „trăim de parcă vom avea posibilitatea să repetăm viața". Au-

toarea ne îndeamnă la efort de mentalitate: „Pe lângă noi timp de o viață trec... 

mii, sute de mii, milioane de oameni. Pe câți îi observăm, la câți li-am întins 

o mână de ajutor atunci când au avut nevoie de noi", „se consideră vinovat 

față de sine, față de cei apropiați pentru indiferența arătată?". Ne mai zice „să 

ne oprim, ... să ne mai amintim de părinți şi bunei", de acești oameni care „au 

păstrat credința, nu au uitat de bine şi de adevăr, nu au trădat, nu au lovit, nu 

au fugit de greutăți". Să ne străduim să-i înțelegem, să-i apreciem. Astfel ne 

vor înțelege şi pe noi. 

Mesaj: „Ștergând urmele cuiva, le vei șterge pe ale tale, vorbind de rău pe 

alții de rău vei fi vorbit şi tu". 

Ne mai întreabă autoarea „de mai avem timp pentru copii şi rude, de mai 

stăm la sfat cu bunul Dumnezeu", întrebări fără răspuns. 

Atenție: „oamenii asemenea cărților ascund în sine o bogăție uriașă de 

cunoștințe, rămâne doar să te apropii de ei şi să-i asculți". O galerie de ase-

menea oameni perindă printre rândurile cărților. Oameni „care într-o zi au 

rămas săraci şi cu demnitatea călcată în picioare", dar care nu au lăsat pradă 

istoriei adevărul, „trenului care îi ducea departe de casă, în care ..., mamele 

își strângeau la piept pruncii morți de câteva zile" şi care în acele circumstanțe 

aveau curajul să-i îndemne pe nepoți să „învețe bine limba română, pentru că 

este limba țării şi a neamului nostru lăsată de Dumnezeu. Cum nu te poți lăsa 

de credința de Cel de Sus așa nu te poți lipsi de Neam şi de limbă". 

Mesaj: Ascultă-ţi înaintașii. Descoperă comorile ascunse în ei. 

Autoarea, prin intermediul personajelor, faptelor descrise ne prezintă o 

mulțime de exemple frumoase de menținere a relațiilor sănătoase între gene-

rații. „Foștii elevi ai școlii din satul Șeptelici Soroca în fiecare an de ziua 

vinului se întâlnesc la monumentul lui Ștefan cel Mare şi Sfânt. Regretatul 

Valeriu Cernei, fostul director al școlii din Șeptelici şi autorul inițiativei le-a 

lăsat ca testament „Să veniți la monument şi atunci când veţi rămâne doar 

doi". Chiar mi-ar plăcea să mă implic personal în aşa evenimente. 

Mesaj: Păstraţi cu sfinţenie relaţiile frumoase deja stabilite. 

Personal din toate evenimentele lecturate unul m-a marcat pe toată viaţa, 

cel povestit de Pavel Curoş: „am avut un câne mare roşcat - Bob, el a fost 

primul care a simţit nenorocirea, timp de vreo trei zile a urlat neîncetat. Apoi 

când ne duceau la Drochia, a alergat în urma maşinii cât i-au ajuns puteri, 

apoi obosit a rămas în drum. în toţi aceşti ani de deportare din 1949 până în 

1958 ne-a aşteptat, îl hrăneau vecinii, copiii de la şcoală. Nu a părăsit casa 

până nu ne-am întors. Când am venit ne-a recunoscut pe toţi, de şi nu mai 
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eram cei care am fost cândva: mama şi tata îmbătrâniseră mult, noi eram flă-

căi şi fete mari. Bob sărea înaintea noastră de bucurie, ne lingea mâinile, 

feţele, se gudura la picioarele noastre. Dar după ce ne-a întâmpinat, s-a retras 

liniştit la o parte şi până în seară a murit". „Scăpând de povara grea a aşteptării 

lăsă în memorie amintiri luminoase". Ce rămasă în urmă e specia umană de 

această jivină. Conştientizăm oare? Mesaj: Lăsaţi urme frumoase. 

RAILEAN, Eugenia. Să ne facem aminti-

rile/Eugenia Railean//Realități culturale. – nr. 

2(104). – februarie. – 2020. 

 

 

Rotaru Tatiana. Dincolo de paginile cărților... 

Recent, am avut o deosebită plăcere să 

o cunoaştem pe scriitoarea Veronica Pâr-

lea-Conovali. Vizita ei la gimnaziul nos-

tru ne-a oferit posibilitatea să comunicăm 

cu dumneaei mai îndeaproape, să-i sim-

țim sufletul cald, dincolo de paginile căr-

ților scrise de ea. Oaspetele de onoare ne-

a fascinat întru totul prin talentul şi arta 

vorbirii, iscusința de a face o trecere în revistă a carierei sale de profesor şi 

scriitor. Discursul motivant pe care ni l-a oferit ne-a impulsionat să fim mai 

buni, mai atenți unii cu alţii, mai receptivi la tot ce se întâmpla în jurul nostru. 

Citind remarcabilă carte cu titlul semnificativ „Alexandra", am rămas pro-

fund impresionată de măiestria cu care au fost redate trăirile şi sentimentele 

personajelor. 

Am fost încântată şi de poeziile scrise de Veronica Pârlea-Conovali. Răs-

foind cartea de poezii, nu am putut să nu remarc expresivitatea versurilor, 

care, cu adevărat, mi-au trezit fiori. Îndeosebi mi-a plăcut poezia „Ploi de 

stele ". 

Mă bucur nespus de mult că am avut șansa de a cunoaşte un om atât de 

simplu, dar cu un suflet atât de bogat. A fost o zi-sărbătoare, minunată şi 

însemnată atât pentru noi, elevii cât şi pentru colectivul pedagogic al gimna-

ziului nostru. 

În numele elevilor din clasa a IX-a, Tatiana Rotaru, gimnaziul Călmățui, 

r-nul Hânceşti. 

ROTARU, Tatiana. Dincolo de paginile căr-

ților...// Florile Dalbe?????????????? 
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Sicorschi, Dina. Hora Științei Hasdeu la Biblioteca „Onisifor Ghibu” 

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” ne-a provocat printr-o frumoasă în-

cercare, de pe 10 până pe 14 noiembrie cu toții suntem în feeria activităților 

pentru campania HORA ŞTIINŢEI HASDEU. 

Biblioteca „Onisifor Ghibu” de aseme-

nea  a venit în întâmpinarea utilizatorilor 

cu un program determinat. Toți vizitatorii 

au putut să-și încânte văzul și contemplația 

cu expoziții de carte: Literatura SF, Gale-

ria Științei. De asemenea Biblioteca noas-

tră a fost inundată de culorile picturilor 

doamnei Gutiera Prodan, Feeria culorilor. 

Ştiinţa şi arta sunt văzute, în general, ca 

două domenii diferite, deşi ele au puncte comune, se sprijină şi se comple-

tează reciproc. Comunicarea Ştiinţa ascunsă în artă prezintă câteva exemple 

din istoria artei universală, care demonstrează că realizarea acestor creații din 

domeniul arhitecturii şi picturii, care n-ar fi fost posibilă fără o reală bază de 

cunoștințe exacte venite din domeniul ştiinţei. 

O altă activitate de avangardă a fost lansarea cărții: Alexandra de Vero-

nica Pârlea-Conovali. La eveniment au participat personalități marcante: Eu-

genia Danu – dr. în ştiinţe istorice; Scriitorul Vasile Căpăţână; dr.Nicolae 

Schiţco; criticul şi istoricul literar Lidia Grosu; Eugenia Marin – Om Emerit; 

Sergiu Sumcă – ziarist; Ştefan Sofronovici - cercetător științific; Eugenia Bal-

moş - cercetător științific; Natalia Sandu – profesoară. Pe parcursul eveni-

mentului Veronica Pârlea-Conoval a interpretat câteva piese muzicale, fiind 

acompaniată de compozitoarea Olga Trudov. 

Evenimentul dat a înnobilat HORA ŞTIINŢEI HASDEU, care a avut loc 

în incinta Bibliotecii „Onisifor Ghibu”. Lansarea de carte a fost moderat de 

directorul bibliotecii, criticul şi istoricul literar 

Vitalie Răileanu.  

În continuare HORA ŞTIINŢEI HASDEU 

s-a materializat prin prezența unui grup de 

elevi de la Liceul Teoretic ,,Principesa Natalia 

Dadiani", care au participat la o masă rotundă 

cu Veronica Boldişor, Secretar Ştiinţific la Mu-

zeul Naţional al Literaturii Române ,,Mihail Kogălniceanu". În cadrul întâl-

nirii Veronica Boldişor a vorbit despre istoria Muzeului Literaturii Române, 

despre exponatele pe care le găzduiește muzeul, despre condițiile de intrare 

la arhiva muzeului, dar şi despre alte activități.   

Elevii de la  Liceul Teoretic ,,Principesa Natalia Dadiani" au fost într-o 

vizită de studiu la biblioteca noastră, aceştia au făcut cunoștință cu istoria 

Bibliotecii „Onisifor Ghibu”, cu colecțiile de carte, dar şi cu volumele elabo-

https://2.bp.blogspot.com/-t3tXTv3x-00/W-608nosCCI/AAAAAAAAIvU/xOljqF5HpWYOjA9jFIhOYvKM1iK7uicaACLcBGAs/s1600/46039350_308329996423830_1340491754444423168_n.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-yCpuvv5VOxA/W-61zZIRoDI/AAAAAAAAIvc/tOodLaIQpTME8F_8CZUyr349nX2fJ6X-QCLcBGAs/s1600/46072418_309101143013382_6658677941485961216_n.jpg
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rate și concepute în Laboratorul de Cercetări Literare şi Bibliografice ,,Oni-

sifor Ghibu". Un interes aparte l-au manifestat față de expozițiile de 

carte: Achiziții noi 2018, Literatura Ştiinţifico-Fantastică (SF) şi Galeria Şti-

inţei care sunt amenajate în cele două săli – Nuciferă și de Marmură. 

HORA ŞTIINŢEI HASDEU a continuat cu activitatea Clubului Extracu-

ricular pentru Copii - Junior Debate, unde copii sunt instruiți în arta oratorii. 

Și la încheiere Campaniei, elucidat printr-un interviu la TV Moldova 1, 

oferit de directorul Bibliotecii „Onisifor Ghibu”, criticul şi istoricul literar 

Vitalie Răileanu, la emisiunea Bună dimineața dar și prezentarea de 

carte Dragă, tu de Zina Izbaș. 

SICORSCHI, Dina. Hora Științei Hasdeu la 

Biblioteca „Onisifor Ghibu”. [Accesat 

23.11.2018]. Disponibil:  http://wwwbiblio-

city.blogspot.com/2018/11/hora-stiintei-hasdeu-

la-biblioteca.html  

 

 

Strătilă, Silvia. Viaţa în duet cu dansul 

Când vezi un elev, la ieșirea din 

școală, că își salută respectuos profe-

sorul, te gândești la importanța instru-

irii și la rolul ei în viață.  

Acest episod al realității în care 

trăim, scurt, impresionant și sugestiv, 

mi-a fost dat să-l văd, când stam de 

vorbă cu profesoara de istorie Vero-

nica Pârlea-Conovali de la Cole-

giul Național de Coregrafie din Chiși-

nău. Chiar la intrarea în colegiu vorbeam cu distinsa colegă, poetă și patri-

otă convinsă, dăruindu-mi și o carte de poezii cu autograf, iar elevii, care ie-

șeau de la ore, o salutau cu un zâmbet frumos pe doamna profesoară și pe alți 

profesori întâlniți în cale. Curtea școlii mică, dar cu cinci brazi viguroși, de 

un verde curat, face și mai prietenoasă intrarea în instituție pentru elevi, das-

căli, părinți, pentru toți cei care apreciază grația ca urmare a dansului. Clădi-

rea e una din cele mai vechi în oraș, renovată recent fără a șterge amintirile is-

torice ale orașului de altădată. Colegiul, la care ține prof. Veronica Pârlea-

Conovali și despre care povestește frumos atât despre elevi, cât și despre co-

legii ei, se află în inima Chișinăului, iar această ramură a artei se învecinează 

cu poezia lui Eminescu, deloc întâmplător că școala se află pe strada 

care poartă numele poetului. Probabil, așa ne-am bucura să credem, că fon-

datorul instituției Iurie Gorșcov, profesor de dans popular scenic, s-a gândit 

atunci în 1991 ca aici tinerii să obțină identitatea de artist bine format la arta 

dansului și a poeziei. Cele două specialități spre care se îndreaptă tinerii, care 

http://wwwbibliocity.blogspot.com/2018/11/hora-stiintei-hasdeu-la-biblioteca.html
http://wwwbibliocity.blogspot.com/2018/11/hora-stiintei-hasdeu-la-biblioteca.html
http://wwwbibliocity.blogspot.com/2018/11/hora-stiintei-hasdeu-la-biblioteca.html
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vin aici să învețe, sunt dansul clasic și dansul popular. Școala, prin foștii și 

actualii ei profesori, Maria Pangalos, profesoară de dans clasic, și Adrian Bel-

diman, profesor de literatură muzicală, au lăsat tradiții spre a fi valorificate. 

Astăzi arta pașilor, adică coregrafia, este solicitată de copii din toate colțurile 

Moldovei. Școala are săli de clasă și alte săli unde cei 150 de copii învață 

dansul clasic și popular de la profesorii lor, actualmente maeștri ai scenelor, 

unii chiar absolvenți ai colegiului: Alexandru Balan, profesor de dans duet, 

Tatiana și Nicolae Nazarchevici, Gabriela Condratenco. 

E nedrept să omiți numele unor profesori (deși îmi asum mea culpa), a 

căror muncă este colosală în predarea dansului. Artiștii, pe care îi vedem în 

scenă, se datorează maeștrilor de concert: Tatiana Sandu, Svetlana Jucenco, 

Inga Grigoreva, Stela Bînzari, Elizaveta Capmari, Victor Dermenji, Ivan Sto-

ianov etc. Dansul clasic se transmite prin tradiție de către profesorii Dumitru 

Furnică, Tatiana Casian, Cristina Suruceanu. Pașii de dans, indiferent de na-

tura lor, clasic sau popular, sunt într-o armonie deplină cu muzica la pian, iar 

asta e în atenția mâinilor și a talentului în muzică a prof. Irina Bogdanova și 

Elena Digor. Relațiile armonioase între elevi și profesori, 35 la număr, 

sunt parcursul didactic de fiecare zi, de a căror activitate didactică are grijă 

directorul adjunct al colegiului Ludmila Sosna, profesoară de biologie. 

La programul obișnuit cu materiile tradiționale, pentru un elev al Cole-

giului de Coregrafie, se anexează și disciplinele de specialitate: ritmica, dans 

duet, pianul etc. Un viitor balerin, încă de mic este obișnuit să muncească cu 

câteva ore mai mult decât un elev de la un liceu teoretic. Această muncă tita-

nică i-a propulsat pe mulți dintre absolvenți spre scenele internaționale. Ab-

sorbiți și preocupați de profesia lor, care le cere o muncă titanică, pe actualii 

artiști, astăzi mai greu îi poți revedea acasă, poate prinși în aeroport pentru 

un interviu. 

Colegiul le păstrează amintirea primilor pași de dans, gravându-le numele 

pe panourile de onoare ale școlii, acum și ale lumii: Dinu Tamazlâcaru, prim-

balerin al Teatrului de Operă și Balet din Berlin, frații Maxim și Filip Sclifos, 

dansatori ai Teatrului Metropolitan din Washington, Alina Nanu, primbale-

rină la Teatrul Național din Praga, Anastasia Lazucova și Veaceslav Burlacu, 

Sergiu Gherciu, Irina Burduja, tot în capitala Cehiei, Ion Curoș- Madonici, 

solicitat la Teatrul de Operă și Balet din Moscova. Alte mari talente au plecat 

peste hotare și au rămas acolo. Georgeta Varvarici, Marian Furnică, Lina Șe-

veliova, Alexandra Cuzmici sunt excepționali artiști la Teatrul Academic de 

Balet Boris Iefman din Sankt Petersburg. Pregătirea din colegiu unora le dă 

aripi să studieze în instituțiile universitare de învățământ, apoi se opresc, de-

ocamdată, la Teatrul de Operă și Balet din Chișinău. Alții visează să danseze 

în ansamblurile „Fluieraș”, „Joc” sau în Ansamblul Ministerului de Interne.  

Istoria colegiului a fost scrisă de o generație de aur, dansatori renumiți, 

pentru care viața a fost în duet cu baletul: Vitalie Poclitaru, Mircea Mardari, 

Boris Grigoriță, Olga Ionel, Nona și Oleg Iacovițchi etc. Măiestria acestora a 
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fost o perpetuare reluată cu talent, prin muncă, școală și seriozitate de un ma-

estru precursor, Eugen Gîrneț. Discipolii își amintesc de profesorul lor care 

le-a predat istoria artelor. Succesoarea sa în funcția de director adjunct, Alina 

Filipciuc, îi onorează cu respect postul administrativ, așa cum dansul clasic 

este transmis de alte talente, înscriși în viitorul maeștrilor: Diana Badica, Iu-

rie Ceban, Irina Matiușanscaia etc. Indiferent dacă pe aripile dansului absol-

venții Colegiului Național de Coregrafie din Chișinău au zburat pe alte me-

leaguri sau zborul lor s-a oprit acasă, dansatorii trăiesc aici unde au învățat să 

danseze, unde a prins contur prima lor dorință de a învăța corpul să se miște 

frumos, cânta Adrian Beldiman, o odă, pe versurile poetei Veronica Conovali 

– un elogiu adus colegiului. 

STRĂTILĂ, Silvia. Viaţa în duet cu dansul. 

/ Silvia Strătilă // Natura. – 2021. – nr. 353. - iu-

lie. – pag.  

STRĂTILĂ, Silvia. Viaţa în duet cu dansul 

[Accesat 26.07.2021]. Disponibil: 

https://mail.natura.md/viata-in-duet-cu-dansul  

 

 

Țăgănaș-Pântea Elvira. Marele Premiu pentru poezie, acordat Veroni-

căi Pârlea-Conovali 

La Centrul Academic Internaţional „Minai Eminescu" din Chişinău a avut 

loc lansarea volumului de versuri „Dialog în vis" a Veronicăi Pârlea-Cono-

vali, profesoară şi poetă. Carte distinsă cu Marele Premiu pentru poezie la 

Concursul de creație literară 2019 „Vara visurilor mele", ediţia a XVII-a, Bu-

cureşti, România. Acest eveniment cultural a fost organizat de colaboratorii 

Centrului, Larisa Arseni, Artistă Emerită, poeta Galina Furdui, moderatoare, 

membră a Uniunii Scriitorilor din R. Moldova şi din România, poetul Vasile 

Căpățână etc. 

Scriitorul şi editorul Ion Machidon, directorul Editurii „Amurg Sentimen-

tal", prin grija şi străduința căruia a fost editat acest volum de versuri, a 

menţionat curajul, sinceritatea şi patriotismul versului, îndemnând autoarea 

să-şi continue cu demnitate drumul poetic. 

https://mail.natura.md/viata-in-duet-cu-dansul
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Cei prezenţi la eveniment au menţionat marea dragoste, dar şi nostalgia, 

tristeţea poetei Veronica Pârlea-Conovali faţă de destinul acestui plai miori-

tic, faţă de pământul strămoşesc, resimţime în fi-

ecare vers, şi îndemnul de a apăra cuceririle isto-

rice ale poporului:  

Hai, popor, nu sta pe gânduri, 

Ridică-ţi ruga la cer, 

Numai Domnul ne va scoate, 

Din acest infern, mister".  

Poeta crede că, acest pământ românesc, nu va 

mai fi despărțit de râul Prut şi că apele lui „nu vor 

mai plânge", deoarece acolo de sus, forţele divine 

ne ocrotesc şi într-o bună zi ne vor oferi ceea ce 

merităm cu adevărat. 

Iubitorii de poezie, muzică, pictură s-au adu-

nat în acea zi, fiind salutați şi de directorul insti-

tuţiei, Elena Dabija. Managerul i-a mulțumit Veronicăi Pârlea-Conovali că a 

ales locul potrivit pentru a-şi lansa volumul de poezii, subliniind acel fapt că, 

Centrul Eminescu, inaugurat în 2000, este instituția care timp de două decenii 

propagă cartea românească. Aici cititorul găseşte noi ediţii a capodoperei 

eminesciene traduse în 64 de limbi, printre care: engleză, spaniolă, portu-

gheză, japoneză etc. 

Discipolii profesoarei de istorie V. Pârlea-Conovali de la Colegiul de Co-

regrafie din Chişinău, elevi de la Gimnaziul „Grigore Vieru", Liceul Teoretic 

„Iulia Hasdeu", Colegiul „Alexei Mateevici" au prezentat recitaluri de ver-

suri, interpretat cântece, imprimând o atmosferă de sărbătoare pentru toţi cei 

veniţi la această lansare de carte: scriitori, prieteni, jurnaliști, apropiați. Pro-

gramul artistic a fost completat de noi cântece şi romanțe în interpretarea lui 

Valeriu Mocanu, compozitor şi interpret, a profesoarei Olga Trudov-Mațarin 

etc. 

„Scrie cu pana cufundată în țărâna gliei străbune, versurile sale se revarsă 

ca brazdele răcoroase, ea ară ogorul cu talentul său şi adânca sa simțire, în-

demnând la unire, dragoste de soră şi frate, luptă spirituală pe tărâmul culturii 

şi slovelor curate." , astfel a caracterizat-o o bună prietenă, Dunia Pălăngeanu, 

scriitoare, publicist din Giurgiu, România. 

Cei prezenţi la eveniment i-au adresat cuvinte de recunoștință şi admirație 

Veronicăi Pârlea-Conovali pentru tot ce a zămislit în „limba dulce de acasă". 

Ne exprimăm şi noi gratitudinea faţă de munca inspirată a poetei, dorindu-

i acelaşi patos şi curaj în noile ei versuri. 

TÂGANAŞ-PÂNTEA, Elvira. Marele Pre-

miu pentru poezie, acordat Veronicăi Pârlea-Co-

novali // ………… 
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Teodorescu, Dan. Ședința Cenaclului ˝Ia’şi˝ scrie, din 02.03.2019, cu 

oaspeţi din Republica Moldova 

Alexandra a trecut Prutul şi a ajuns acasă la Conu’ Mihalache! 

 O frumoasă zi de primăvară, cu ghiocei în su-

flet şi în gând a unit cele două maluri ale Prutului! 

Sâmbătă, pe 2 martie 2019, la Muzeul Memorial 

Mihail Kogălniceanu din Iaşi, cu oaspeţi din Re-

publica Moldova şi din mai multe oraşe ale Ro-

mâniei, Cenaclul literar-artistic „Ia’şi scrie” şi-a 

derulat ediţia cu nr. 21, sub conducerea scriitori-

lor Constantin Anton şi Nina Gonţa, manifestarea fiind moderată cu mult pro-

fesionalism de basarabeanca Adelina Alcaz. 

Pentru început, preşedintele grupării culturale moldave, prof. Constantin 

Anton, a prezentat publicului „Antologia Cenaclului Ia’şi scrie, Iaşi-Româ-

nia” – volumul al II-lea – Cronica şedinţelor din perioada 2017-2018, iar fosta 

bibliotecară Nina Gonţa a precizat că, în cartea respectivă se găseşte şi un 

Indice bibliografic / de nume, dar şi o bogată galerie foto color. 

În continuare, Adelina Alcaz prezintă volumul „Alexandra”, de Veronica 

Pârlea-Conovali, autoarea fiind prezentă în salonul 

casei lui Conu’ Mihalache, împreună cu jurnalistul 

Andrei Viziru, de la Radio Moldova, ambii fiind 

veniţi de la Chişinău la Iaşi special pentru acest ma-

tineu cultural. 

Despre opera literară a scriitoarei Veronica Pâr-

lea-Conovali a vorbit şi Andrei Viziru, care a spus: „Aici, la Muzeul Mihail 

Kogălniceanu din Iaşi, istoria trăieşte ca la ea 

acasă. Veronica Pârlea-Conovali este din părţile 

Sorocii şi este absolventă a Facultăţii de Istorie 

a Universităţii de Stat din Republica Moldova. 

Ea este o femeie curajoasă, bărbată pot spune. 

Iar dacă noi nu suntem uniţi, tot noi suntem de 

vină! Se ştie că mai întâi a fost cuvântul! Sper 

să treacă moda telefoanelor mobile şi să reve-

nim la carte! Istoria să se repete în faptele frumoase ale istoriei. Urez mult 

succes Cenaclului Ia’şi scrie!”. 

După ce Adelina Alcaz a recitat câteva versuri din opera literară a Vero-

nicăi Pârlea-Conovali, autoarea volumului „Alexandra” a precizat: „Nu sunt 

pentru prima dată la Iaşi, dar astăzi am avut emoţii. Am coborât din autocar 

în faţa Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Copou şi am venit apoi în casa 

unde a trăit Mihail Kogălniceanu. Mai pot spune că la încoronarea regelui 

Ferdinand a fost prezent şi străbunicul meu, care a fost primar. Am o fotogra-

fie cu ştampila regală de la acel eveniment. Mulţi primari au fost deportaţi 

https://uzp.org.ro/13654/sedinta-cenaclului-%cb%9diasi%cb%9d-scrie-din-02-03-2019-cu-oaspeti-din-republica-moldova/
https://uzp.org.ro/13654/sedinta-cenaclului-%cb%9diasi%cb%9d-scrie-din-02-03-2019-cu-oaspeti-din-republica-moldova/
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apoi în Siberia. După 1991, am publicat o serie de articole pe tema <<Primarii 

români, decapitaţi de Balaurul Roşu>>. Nu mi-a fost frică! În volumul Ale-

xandra am 10 nuvele şi am vrut să aduc istoria până în zilele noastre. Din 

păcate, deşi acum avem libertate, ne distrugem noi pe noi! Lumea se întreabă: 

oare suntem neamuri, cei din stânga şi dreapta Prutului şi eu răspund; Sigur 

că suntem neamuri! Elevilor mei le arăt harta din trecut, cu cele patru mari 

imperii. Deşi eram vasali Imperiului Otoman, noi am fost tot timpul indepen-

denţi!”. 

Scriitorul Constantin Mănuţă face apoi 

câteva referiri despre noua Antologie a Ce-

naclului „Ia’şi scrie”, care este o „carte tip 

oglindă a unui Cenaclu, care de fapt l-aș 

numi Societate literară!”, menţionând şi fap-

tul că „Nu se îndoieşte nimeni că Basarabia 

este pământ românesc!”. 

În faţa unui public numeros, au recitat apoi 

din propriile creaţii literare (poezii, epi-

grame) Nicu Stancu, Constantin „Ticu” Mihai, Titi Nechita, Angela Pistol, 

Sofia Doina Gavrilă, Oana Frenţescu, Mihai 

Savin, Viorel Pătraşcu, Nicolina Petrov, 

Constantin Anton, Nina Gonţa, Constantin 

Mănuţă. Domnişoara Ştefania Spânu (13 

ani) a prezentat şi un recital la pian, progra-

mul artistic fiind întregit cu recitalul grupu-

lui coral „Speranţa”, sub coordonarea 

doamnei Sofia Doina Gavrilă. Un moment 

„Creangă” (pe 1 martie 2019 s-au împlinit 

182 ani de la naşterea marelui povestitor Ion Creangă) a fost susţinut de bu-

nica Ana Ştefănică şi nepotul Matei Ştefănică (8 ani), în care „Nică” a fost în 

prim plan. 

Şedinţa de cenaclu s-a încheiat cu intonarea Imnului Cenaclului Ia’şi scrie 

(aşa cum de fapt a şi început), de către grupul coral „Speranţa” şi cu tradiţio-

nala fotografie de grup. 

Manifestarea culturală menţionată a fost organizată de Cenaclul Ia’şi 

scrie, în parteneriat cu Muzeul Memorial Mihail Kogălniceanu Iaşi (director: 

Mihaela Tudose), Asociația Drepturile Basarabiei (preşedinte: Oleg Spînu) şi 

Teatrul Lux Art (director: Ina Paladi). 

TEODORESCU, Dan. Ședința Cenaclului 

˝Ia’şi˝ scrie, din 02.03.2019, cu oaspeţi din Re-

publica Moldova. [Accesat 03.03.2019]. Dispo-

nibil: https://uzp.org.ro/13654/sedinta-cenaclu-

lui-%CB%9Diasi%CB%9D-scrie-din-02-03-

https://uzp.org.ro/13654/sedinta-cenaclului-%CB%9Diasi%CB%9D-scrie-din-02-03-2019-cu-oaspeti-din-republica-moldova/?fbclid=IwAR2iciNoaXWSG3rFOurcXImfwv1Lny_JlCxQjtNsKRI0Rfoh7bGmTgCFW2k
https://uzp.org.ro/13654/sedinta-cenaclului-%CB%9Diasi%CB%9D-scrie-din-02-03-2019-cu-oaspeti-din-republica-moldova/?fbclid=IwAR2iciNoaXWSG3rFOurcXImfwv1Lny_JlCxQjtNsKRI0Rfoh7bGmTgCFW2k
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2019-cu-oaspeti-din-republica-mol-

dova/?fbclid=IwAR2iciNoaXWSG3rFO-

urcXImfwv1Lny_JlCxQjtNsKRI0Rfoh7bGmT

gCFW2k 

 

 

Trudov-Mațarin Olga. Doamna cu suflet de floare – Veronica 

E marți... 

Consiliul pedagogic e în toi. 

Cineva prezintă un raport de activitate, altcineva o comunicare şi, în 

sfârşit, o informaţie... 

Eu nu cunoșteam încă pe nimeni, proaspăt încadrată în colectiv, îmi era 

totul nou... 

Deodată, aud o voce pe cât de calmă, pe atât de convingătoare şi am ridicat 

privirea spre vorbitoare - o, ce licăr în privire, câtă bunăvoință, lumină; şi ce 

albăstrime a ochilor!.. Era ea, Veronica Pârlea-Conovali, profesoară de isto-

rie. Iată o profesoară cu inimă, suflet, devotament, îmi ziceam eu. 

Mai târziu, aflasem că organizează o lansare de carte. Dacă e istoric, gân-

deam că vreun manual, sau ghid, sau caiete de teste... orice, numai nu o carte 

de versuri... 

A fost o seară perfectă, cu invitați de onoare - poeţi, scriitori, ziariști, pic-

tori. În plachetă am găsit poezii foarte muzicale, cu nişte linii melodice, pe 

care, fără a ezita, le-am înșirat pe note. Au stat "depozitate" mult timp, până 

când am îndrăznit să o găsesc pe Veronica, căci deja plecase din liceu, la 

Colegiu. 

Am rugat-o, stingheră, să asculte nişte melodii. Nu i-am zis că sunt scrise 

pe versurile ei. 

Ea a venit, calmă, mă privi cu acea albăstrime a ochilor ei de la prima 

întâlnire. A ascultat cântecele, m-a rugat să le repet, apoi încă o dată, şi încă... 

O, Doamne, i-a plăcut! M-a cuprins şi mi-a dăruit o altă carte, din care am 

mai cules câteva poezii, apoi încă una, apoi încă. 

A început o colaborare foarte frumoasă, despre care pot vorbi ore în şir. 

*       *       * 

Acum avem adunate în palmaresul nostru 13 cântece şi romanțe. 

Am descoperit în ea spiritul ei afectuos cu colegii, cu copiii, cu toţi cei cu 

care a trebuit să muncească. Ca fiecare dintre noi, are de înfruntat şi ea unele 

greutăţi, însă rămâne mereu zâmbitoare, rezistentă, întruchipează înțelepciu-

nea, perseverența şi răbdarea... Adesea o compar cu o fereastră deschisă pen-

tru lumea din jur. 

Acum a ajuns la o vârstă frumoasă - 50 de ani. Cu ceva timp în urmă iată 

scria despre ea profesorul universitar, dr. hab. Anatol Petrencu: „Veronica 

Pârlea-Conovali, profesoară de istorie, este poet cu versuri deosebite, autoare 

https://uzp.org.ro/13654/sedinta-cenaclului-%CB%9Diasi%CB%9D-scrie-din-02-03-2019-cu-oaspeti-din-republica-moldova/?fbclid=IwAR2iciNoaXWSG3rFOurcXImfwv1Lny_JlCxQjtNsKRI0Rfoh7bGmTgCFW2k
https://uzp.org.ro/13654/sedinta-cenaclului-%CB%9Diasi%CB%9D-scrie-din-02-03-2019-cu-oaspeti-din-republica-moldova/?fbclid=IwAR2iciNoaXWSG3rFOurcXImfwv1Lny_JlCxQjtNsKRI0Rfoh7bGmTgCFW2k
https://uzp.org.ro/13654/sedinta-cenaclului-%CB%9Diasi%CB%9D-scrie-din-02-03-2019-cu-oaspeti-din-republica-moldova/?fbclid=IwAR2iciNoaXWSG3rFOurcXImfwv1Lny_JlCxQjtNsKRI0Rfoh7bGmTgCFW2k
https://uzp.org.ro/13654/sedinta-cenaclului-%CB%9Diasi%CB%9D-scrie-din-02-03-2019-cu-oaspeti-din-republica-moldova/?fbclid=IwAR2iciNoaXWSG3rFOurcXImfwv1Lny_JlCxQjtNsKRI0Rfoh7bGmTgCFW2k
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de cărţi istorice de înaltă calitate, cu capacitatea de a găsi oameni cu destine 

neobișnuite, pe care ştie să-i provoace la destăinuiri". 

Poeta Claudia Partole adaugă: „Uneori, ascultând-o, am impresia că de la 

o bună dimineaţă până seara târziu, când devine captiva somnului, nu face 

altceva decât trece durerea lumii prin sine. Mereu o doare pentru cineva. În-

truna caută să ajute (din puținul care-1 are) pe altcineva şi, am convingerea, 

acest sentiment al ei de a „retrăi" viaţa oamenilor din preajmă e, de asemenea, 

o menire. Căci pe mulţi a fost să-i ajute. Dacă n-a fost în stare s-o facă singură, 

a "trâmbițat" până s-au trezit cei în putere a o face... Îmi amintesc de nişte 

copii orfani, hârțuiți de lăcomia omenească, pe care i-a ajutat şi i-a ocrotit 

Veronica". 

*     *      * 

A ştiut să îmbine frumos viaţa de familie cu cea de dascăl şi de scriitoare. 

Cei care o cunosc spun că e un om între oameni: întotdeauna tolerantă şi deloc 

orgolioasă. Militează pentru frumos, prietenie, răbdare, iertare, cumpătare, 

dragoste între oameni. 

Recent, la biblioteca „Onisifor Ghibu" din capitală, Veronica Pârlea-Co-

novali şi-a lansat cea de-a 11-a carte – „Alexandra". Explic tuturor: este o 

carte a deportaților, a celor lipsiți de familie, înstrăinați de soartă. O istorie 

cu lux de amănunte a poporului dintre Prut şi Nistru. În care ne arată toate 

neajunsurile noastre şi cu exemple concrete, ne sfătuie cum să facem ca să 

corectăm lucrurile, când încă mai putem. 

*    *      * 

Dragă colegă, ai cărţi de poezie, proză, publicistică, articole ştiinţifice, 

participări la Conferinţe şi Simpozioane, stagii de perfecționare în România, 

Bulgaria, Israel, Polonia, Cehia etc. Ai cunoscut multă lume din diferite do-

menii, ai adunat atâta material care te-a făcut un tezaur viu plin de înţelep-

ciune. Îţi doresc să rămâi tot atât de curajoasă, talentată, frumoasă, să faci loc 

binelui cu dăruire în continuare. Pentru a ne bucura cu prezenţa ta încă multă 

lume. 

Fii binecuvântată de bunul Dumnezeu! 

Cu drag, Olga TRTJDOV-MAŢARIN, compozitoare, profesoară la Co-

legiul „Alexei Mateevici” 

TRUDOV-MAȚARIN, Olga. Doamna cu 

suflet de floare – Veronica // …………… 

 

 

Viziru Andrei. Lacrimi interzise sau crâmpeie din calvarul deportaților 

din iulie 1949 în Siberia de gheață 

…În cartea Destăinuiri de pe lumea cealaltă de Veronica Pârlea-Conovali, 

Chişinău 2013, apărută şi lansată recent la Biblioteca Naţională, la pag. 78-

86 este descrisă istoria unor familii de deportaţi în 1949. Printre care cea a lui 

Pavel Curoş şi a părinţilor lui din satul Şeptelici, Soroca. Până a ajunge la 
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fabula acestei povestiri iată un fragment din mărturisirile lui Pavel Curoş: 

„Nu ne-au dat voie să luăm nimic cu noi... vecinii, rudele, pe furiș ne aruncau 

în mașină, care ce putea - pâine, faină de popușoi (porumb), brânză... La gara 

din Drochia nu se înţelegea nici în cer, nici în pământ, femeile boceau, copii 

plângeau, bărbaţii strigau: Unde ne duceți, ce vreţi să faceţi cu noi? Am văzut 

oameni din Şeptelici... cu soții, copii, mame, erau chiar şi bătrâni de 80 de 

ani. Era o zăpușeală îngrozitoare... Trei zile ne-au ţinut în gară, apoi am fost 

urcați în vagoane ca nişte criminali..." 

Dar iată şi poanta acestei istorisiri zguduitoare, mărturisește Pavel Curoş: 

„...Tot satul ştie povestea câinelui nostru... - Bob. El a fost primul care a simţit 

nenorocirea, timp de vreo trei zile a urlat neîncetat. Apoi, când ne duceau la 

Drochia, a alergat din urma maşinii cât i-au ajuns puteri... În toţi aceşti ani de 

deportare, din 1949 până în 1958, ne-a aşteptat. Îl hrăneau vecinii, copiii de 

la şcoală. Nu a părăsit casa până când ne-am întors. Când am revenit, ne-a 

recunoscut pe toţi... Dar după ce ne-a întâmpinat s-a retras liniştit la o parte 

şi până seara a murit..." 

În prefața acestei cărţi prof. univ., dr. hab. Anatol Petrencu, preşedintele 

Institutului de Istorie Socială „Pro Memoria", menţionează că: „Pentru citi-

tori, dur în mod special - pentru istorici, mărturisirile supraviețuitorilor..., de-

portărilor, post-deportărilor devin documente importante în recuperarea me-

moriei colective a istoriei noastre nu prea îndepărtate. 

VIZIRU, Andrei. Lacrimi interzise sau crâm-

peie din calvarul deportaților din iulie 1949 în 

Siberia de gheață// Literatura și Arta. – 2013. -  

Nr. 27(3540). -  4 iulie. – pag. 2. 

 

 

Viziru Andrei. Scriitoarea cu nume de floare 

„Frumos e omul cu sufletul frumos" (M. Eminescu) 

Fiind într-o călătorie particulară în oraşul Milano cu patru ani în urmă, în 

luna august, mi s-a părut că am nimerit în Tumul Babei, deoarece mi-am făcut 

impresia cum arată un oraș cosmopolit european, mondializat şi globalizat 

sută la sută. Vorba e, că anume în această lună cota turiștilor de pretutindeni 

atinge apogeul, deci aici pe străzile acestui oraș poţi întâlni reprezentanți din 

aproape toate ţările lumii şi mai puţin băştinaşi, aceştia, la rândul lor, pleacă 

probabil, la odihnă în alte ţări. 
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Ca să scap de aglomerația urbană şi de acest tal-

meș-balmeș supra modern, cu toate clădirile vechi şi 

monumente de arhitectură de unicat, cum ar fi Domo, 

vestita Catedrală catolică, sau cunoscutul Teatru de 

Operă La Scalla m-am retras într-un parc din centrul 

oraşului, unde am dat de o oază de verdeață şi linişte, 

încât m-am convins, a câta oară, că natura ocrotită şi 

îngrijită de oameni poate concura cu cele mai sofisti-

cate clădiri şi monumente. Tocmai aici, în preajma 

unui lac cu nuferi, în care vedeai cum pluteau peștii pe 

care nu-i prindea nimeni, aveam să imortalizez mai 

multe instantanee, imagini de-a dreptul mirifice, printre care şi câteva flori de 

culoare albastră, care parca se asemănau cu florile noastre de câmp, dar totuşi, 

erau altfel, nu ştiu cum, vorba poetului. Am expus aceste poze imprimate pe 

pânză la mai multe expoziţii şi una din ele i-am dăruit-o protagonistei acestor 

rânduri, Veronica Pârlea-Conovali, ca să aflu de la ea că aceste flori, dintr-o 

fericită coincidenţă, se numesc, nici mai mult, nici mai puţin, veronici. Cum 

s-ar zice - trofeul, cadoul, în cazul dat floarea potrivită, şi-a găsit persoana 

potrivită. Vorba e că distinsa doamnă Veronica Pârlea-Conovali, care este o 

militantă a românismului şi o promotoare a dragostei de neam şi de ţară, şi-a 

marcat, la sfârşitul anului care s-a scurs, jubileul de 50 de ani, dar şi două 

decenii de la debutul ei editorial, de la apariția volumului de versuri: „O dra-

goste ne adună” (1998). Au urmat apoi alte volume; „În grădina copilăriei” 

(2004), „Şi-a venit ploaia...” (2006), „S.A. Bucuria - 60 de ani” (2006), „Țara 

din stele” (2007), „Cu dragoste pentru vârsta a treia” (2008), „Destăinuiri de 

pe lumea cealaltă” (2013), „Lăcrimează- n dor amurgul” (2016), „Galina Fur-

dui în Lumina Baștinei” (2017) şi „Alexandra” (2018). Eu rămân la opinia că 

scriitor este cel care scrie, adică are operă şi nu cel care are carnet de scriitor. 

În faţa cititorilor doar nu se prezintă legitimația, ci creația. Autoarea, pe lângă 

faptul că are vocația de pedagog, a absolvit Colegiul de Comerţ şi Facultatea 

de Istorie a Universităţii de Stat din Moldova, este magistru în istorie, are 

certe trăsături de condeier. De altfel, ea este membră a Uniunii Ziariştilor 

Profesionişti din România şi membră a Uniunii Scriitorilor Europeni de 

Limbă Română. 

Veronica Pârlea-Conovali a îmbinat în caracterul ei tăria stâncilor soro-

cene şi demnitatea ostașilor ştefanieni, care au apărat cu dârzenie fruntariile 

ţării. Recenta ei carte de proză scurtă, „Alexandra”, te cucerește prin sinceri-

tatea şi veridicitatea evenimentelor descrise. Lectura devine captivantă şi in-

trigantă chiar din primele rânduri ale acestor nuvelete şi scurte povestiri. Car-

tea are o prefaţă de Ion Anton, membru al Uniunii Scriitorilor din Republica 

Moldova şi al Uniunii Scriitorilor din România, care menţionează că „...scri-

itoarea Veronica Pârlea-Conovali, fiind istoric de profesie, a presărat în mai 

toate bucățile sale de proză scurtă anume acele evenimente care au marcat 
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profund şi crucial palma de pământ românesc cu nume Republica Moldova. 

Însă, dincolo de cortina istorică, vei descoperi, iubite cititor, un şir de valori 

naţionale şi general-umane, pe care autoarea le promovează cu multă finețe 

artistică; mărinimia şi bunătatea „Răsplata", „Chiriaşii", „Ultima rugăminte" 

(respectarea tradițiilor populare, credinţa şi speranţa că răul poate fi învins) 

„Soarta", „Testarea prieteniei". Iar în a doua prefaţă la această carte semnată 

de prof. universitar dr. Olga Duțu, scriitoare din Constanţa, întâlnim urmă-

toarele rânduri: „Frumuseţea sufletească a omului şi autorului Veronicăi Pâr-

lea-Conovali rezultă din implicarea totală şi dezinteresată în salvarea unor 

destine, în împlinirea unor testamente ca ultime rugăminţi în povestiri ca 

„Soarta", „Spovedania", „Ultima Rugăminte". 

Cu referire la poezia ei găsesc binevenit să apelez la un citat din prefața 

volumului de versuri „Lăcrimează-n dor amurgul", prefaţă semnată de regre-

tatul poet şi publicist Victor Ladaniuc: „Veronica Pârlea trăieşte şi ea zilele 

de azi, strâmbe şi pline de probleme grele, dar în genere în poezia ei nu lasă 

să se simtă obosită şi flegmatică, în verbul ei e îndârjire şi curaj, o convingere 

fermă. Ea nu se lasă luată la vale de șuvoaiele de nedreptăți, ea trăieşte cu 

speranţa unor vremuri mai prielnice. Ea vede aceste vremuri în reîntregirea 

statului românesc, despre care scrie de mai multe ori". În concluzie, nu ne 

rămâne decât să afirmăm că ultimele două cărţi ale Veronicăi Pârlea-Cono-

vali, „Lăcrimează-n dor amurgul” şi „Alexandra”, denotă o vădită ascensiune 

profesională şi ne fac să credem că pe viitor autoarea ne va surprinde cu alte 

lucrări inspirate. 

VIZIRU, Andrei. Scriitoarea cu nume de 

floare // 

 

 

Vizitiu, Svetlana. Veronica Pârlea-Conovali la Clubul Impresii din 

viaţă şi cărţi: Lăcrimează-n dor amurgul. 

Se zice, Doamne, de când lumea: Nu arunca cuvinte-n vânt, Mai bine 

ţine-le în tine, Se vor întoarce în pământ‘ – (Veronica Pirlea-Conovali ) 

Tuturor ne plac poveștile, uneori cu atât mai mult cu cât sunt și ade-

vărate, din viaţa reală. Interesul crește în funcție de talentul povestitorului, 

așa că publicul învitat se alege cu impresii din cele mai variate etape de viaţă 

ai eroilor promovaţi la clubul nostru.  Verbal, s-au strâns aproape toate bio-

grafiile, autobiografiile, memoriile și jurnalele pe care le au toţi prota-

goniştii. Avem povești despre scriitori, peda-

gogi, medici, jurişti, politicieni, interpreţi, actori, 

sportivi, designeri, antropologi, studenţi, părinți, 

copii și toate aventurile mai mult sau mai puțin 

dramatice pe care aceștia au decis să le împărtă-

șească cu noi.  Sunt doar câteva indicii despre 

https://www.facebook.com/veronica.pirleaconovali?fref=nf
https://impresiidinviatasicarti.files.wordpress.com/2017/07/dsc_9908.jpg
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festinul pregătit la capitolul Impresii din viaţă şi cărţi. Şi astăzi, am fost ono-

raţi cu următorul protagonist: Momentele de proză, muzica si poezie, s-au 

prelungit până târziu, în compania folclorului şi a poemelor creatorilor talen-

taţi… A fost un adevarat regal de poezie, de cultura, de spirit, remarcat şi prin 

moderatori de excepţie- jurnalista Diana Zlatan-Ciugureanu şi istori-

cul Ion Negrei.  Oaspeţii de onoare, compozitorul Vadim Popov, profesoara 

de istorie Parascovia Stavila, scriitorii Galina Furdui, Marcela Mardare, 

Ecaterina Negară, Victor Ladaniuc, Iulian Caranfil, compozitoarea Olga 

Trudov etc. Vocile frumoase ale solistelor Viorica Moraru de la ”Folclor” 

şi folchista Margareta Sârbu ne-a cucerit inimile. Au venit şi mulţi alţi pro-

tagonişti şi membri care susţin permanent Clubul ”Impresii din viata si 

carti”. Spaţiul larg şi frumos al Sediului Central al Bibliotecii Municipale 

”B.P.Hasdeu” ne oferă reflectarea cât mai transparentă şi luminoasă a acti-

vităţilor culturale.  

Veronica Pirlea-Conovali –  A 81a protagonista a Clubului ”Impresii 

din viata si carti”, – scriitoare, jurnalistă, profesoară, textier, autor a 11 carti 

editate, membru al Uniunii Jurnaliştilor din 

România, membru al Uniunii Scriitorilor 

Europeni din RMoldova. S-a născut în So-

roca, s. Vărăncău, în familia Anei şi a 

lui Vasile Pîrlii. ”Am avut o copilărie feri-

cită. Am trăit cu străbunica Efimia Bu-

nescu Furdui. Nu ştia carte (aşa erau tim-

purile), dar era o mare povestitoare. Prin 

vorba-i înţeleaptă vedeam tinereţea ei, 

nunţile şi horele din sat. Deşi, demult a plecat în lumea celor drepţi, harul 

înţelepciunii ei şi astăzi mă ghidează prin viaţă”.  Cu inima şi sufletul Ve-

ronica Pirlea-Conovali este la baştina natală unde revine de câte ori îî per-

mite timpul: ”Mă întorc din nou la satul drag, /Când soarele răsare şi 

apune, /Mă întorc la rădăcini, ca să învăţ /Înţelepciunea sfatului a spune, 

/Prin iarba mătăsoasă cale încet /La timpul cel de azi, ca un copil, /Şi caut 

Domnului să mă închin…’‘  

”O fiică destoinica a neamului nostru românesc – scriitor, profesor, 

mamă, bunică, un prieten adevărat și pur și simplu Om cu literă mare.” 

– Eugenia Conoval 

Despre protagonistă vorbeşte Lumea: 

”Eşti cea mai bună fiinţă din viaţa mea. Nimic nu poate înlocui şi suplini 

niţică bunătate sufletească, niţică bunăvoinţă, toleranţă, înţelegere. Niţică… 

susţinută… bunăcuviintă. Bunătatea sufletească nu-i o virtute subtilă şi rafi-

nată, e un atribut de bază al fiinţei omeneşti si totodată un atribut al culturii.” 

– Galina Popa-Mirza 

Dunia Palangeanu, INFO-CULTURAL :”Prietena mea de peste Prut, 

poeta VERONICA PARLEA CONOVALI mi-a transmis doua publicatii, 

https://www.facebook.com/clubelitaimpresiisicarti/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/clubelitaimpresiisicarti/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/clubelitaimpresiisicarti/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/veronica.pirleaconovali?fref=nf
https://www.facebook.com/clubelitaimpresiisicarti/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/clubelitaimpresiisicarti/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/clubelitaimpresiisicarti/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/veronica.pirleaconovali?fref=nf
https://www.facebook.com/veronica.pirleaconovali?fref=nf
https://www.facebook.com/eugenia.conoval
https://www.facebook.com/galina.mirza.3?fref=ufi
https://www.facebook.com/dunia.palangeanu?hc_ref=OTHER
https://impresiidinviatasicarti.files.wordpress.com/2017/07/sdc18352.jpg
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care apar la Chisinau, in care publica si domnia sa, articole referitoare la do-

natiile de carte pe care Cenaclul literar LUCEAFARUL din Giurgiu le face 

de doi ani, pentru scoli si institutii de cultura din Republica Moldova, in ca-

drul Universitatii populare de vara de la Valenii de Munte, unde ne revedem 

cu mult drag. Mai sunt inserate si medalioane literare de autor pentru o mai 

buna cunoastere a vietii literare din cele doua orase: Giurgiu si Chisinau.(24 

noiembrie, 2013) 

”Ca activist public, mereu o poţi vedea la Forurile românilor de pretutin-

deni. E un publicist şi scriitor mereu cu condeiul în mâină, descoperind şi 

evocând destine (în special, de pedagogi, fie din Basarabia, fie din Româ-

nia…) Nu doar ca istoric, în primul rând, ca scriitor străbate republica în lung 

şi în lat, la diverse întâlniri cu cititorii, alături de confraţii de condei. E cel 

mai fidel şi devotat cronicar al sfatului natal Vărăncău (Soroca).” – Echipa 

redacţională ”Făclia” 
Ultima izbândă pe plan profesional a dnei Veronica Pirlea-Conovali este 

volumul ”Destăinuri de pe lumea cealaltă”, învrednicit la salonul Inter-

naţional de Carte din 2013 de o importantă distinţie. Autoarea a înmănun-

cheat în această carte mărturiile unro familii din Basarabia care au trecut prin 

calvarul deportărilor, înşirând pe hârtie, un remarcabil talent de povestitor 

amintirile dureroase ale oamenilor, care şi-au pierdut apropiaţii în gulagurile 

siberiene” (”Făclia”, noiembrie, 2013) 

”Lăcrimează-n dor amurgul…, un titlu ce înglobează durerea, sentimen-

tul dragostei față de patrie, de neam, de oameni dragi, de gânduri nocturne, 

enigme… un titlu ce-l poartă și poezia scrisă în memoria ginerelui Dra-

goș…”; ”o adevărată Binecuvântare pentru cei ce simt românește, pentru cei 

ce iubesc românește, pentru cei ce gândesc românește…” – Adrian Beldi-

man, compozitor, muzicolog. 

Victor Ladaniuc:”Lumea din jurul ei, povestită în vers, e înfăţişată ca o 

lume interpretată, luată aşa cum este ea, dar exprimată plastic, ilustrând o 

concepţie anume despre creaţie, adevăr, viziune, lecturare, sens, limbaj… O 

fire cu o simţire sensibilă care se află ”statornic în primele rânduri ale coloa-

nelor patriotice şi ale liricii feminine de toate rangurile”. 

Dumitru SÂRGHIE:”Oameni buni, dacă vi se face dor de neamul româ-

nesc și simțiți cum vă gâlgâie în piept amărăciunea înstrăinării, după ce re-

citiți Doina lui Eminescu, rogu-vă luați în mână cartea poetei Veronica Pâr-

lea-Conovali și veți vărsa și dvs. câteva lacrimi, precum această salcie plân-

gătoare, care freamătă românește între Prut și Nistru…” 

VIZITIU, Svetlana. Veronica Pârlea-Cono-

vali la Clubul Impresii din viaţă şi cărţi: Lăcri-

mează-n dor amurgul. [Accesat 18.07.2017]. 

Disponibil:  https://impresiidinviatasi-

https://www.facebook.com/veronica.pirleaconovali?fref=nf
https://impresiidinviatasicarti.wordpress.com/2017/07/18/veronica-parlea-conovali-la-clubul-impresii-din-viata-si-carti-lacrimeaza-n-dor-amurgul/
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carti.wordpress.com/2017/07/18/veronica-par-

lea-conovali-la-clubul-impresii-din-viata-si-

carti-lacrimeaza-n-dor-amurgul/  

 

 

Lansare de carte – „Alexandra” de Veronica Pârlea-Conovali 

Alexandra… a văzut lumina tiparului grație susținerii financiare a bunului 

meu soț, Andrei Conovali, care întotdeauna s-a bucurat de succesele mele. 

Ține-l, Doamne, în paza ta!… (Veronica Pârlea-Conovali). Veronica Pârlea-

Conovali s-a născut la 12 noiembrie 1968, în Vărăncău-Soroca. Scriitoare, 

jurnalistă, profesoară, textier, autor a 11 cărţi editate, membru al Uniunii Jur-

naliștilor din România, membru al Uniunii Scriitorilor Europeni din Repu-

blica Moldova. 

Te îndemn, dragă cititorule, să deschizi cu inima cu-

rată această carte. E o culegere de proză scurtă mai puțin 

„filologică”, ci mai mult istorică, adică una în care pul-

sează viața cea de toate zilele, exprimată prin evenimente 

dramatice, produse în soarta unor personaje simple, din 

popor. (Ion Anton, membru al Uniunii Scriitorilor din 

Moldova și al Uniunii Scriitorilor din România). 

Astăzi, Sala Nuci-

feră a Bibliotecii „Oni-

sifor Ghibu” a fost ar-

hiplină cu ocazia lansării volumului „Ale-

xandra” de Veronica Pârlea-Conovali. Vo-

lumul Alexandra, a apărut la începutul anu-

lui 2018 cuprinde 10 povestiri inspirate din 

viața zbuciumată a moldovenilor basara-

beni din a doua jumătate a secolului al XX-

lea. Proza, de factură în derulahologică, ur-

mărește destinele unor personaje memora-

bile în derularea cărora intervine personajul principal al cărții, tânăra Alexan-

dra, Sanda, Sănduța, depozitara valorilor morale autentice, care îi justifică 

implicarea până la sacrificiu în viața oamenilor loviți de soartă. 

La eveniment au participat personalități marcante: Eugenia Danu – Dr. în 

științe istorice; Scriitorul Vasile Căpăţână; dr. Nicolae Schiţco; criticul şi is-

toricul literar Lidia Grosu; Eugenia Marin – Om Emerit; Sergiu Sumcă – zi-

arist; Ştefan Sofronovici – cercetător științific; Eugenia Balmoş – cercetător 

științific; Natalia Sandu – profesoară. Pe parcursul evenimentului Veronica 

Pârlea Conovali a interpretat câteva piese muzicale, fiind acompaniată de 

compozitoarea Olga Trudov. 

https://impresiidinviatasicarti.wordpress.com/2017/07/18/veronica-parlea-conovali-la-clubul-impresii-din-viata-si-carti-lacrimeaza-n-dor-amurgul/
https://impresiidinviatasicarti.wordpress.com/2017/07/18/veronica-parlea-conovali-la-clubul-impresii-din-viata-si-carti-lacrimeaza-n-dor-amurgul/
https://impresiidinviatasicarti.wordpress.com/2017/07/18/veronica-parlea-conovali-la-clubul-impresii-din-viata-si-carti-lacrimeaza-n-dor-amurgul/
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Evenimentul a înnobilat HORA ŞTIINŢEI HASDEU, care a avut loc în 

incinta Bibliotecii „Onisifor Ghibu”. Evenimentul a fost moderat de directo-

rul bibliotecii, Criticul şi istoricul literar Vitalie Răileanu. 

Lansare de carte – „Alexandra” de Veronica 

Pârlea-Conovali. [Accesat 11.11.2018].  Dispo-

nibil: https://onisiforghibu-

blog.wordpress.com/2018/11/11/lansare-de-

carte-alexandra-de-veronica-parlea-conovali/ 

 

 

Săptămâna Lecturii şi a Cărţii pentru Copii  la Biblioteca Publică Raio-

nală ”Vasile Alecsandri” Telenești. 

Săptămâna Lecturii şi a Cărţii pentru Copii  la Biblioteca Publică Raională 

”Vasile Alecsandri” Telenești s-a încheiat  cu o  activitate de suflet ”Veronica 

Pârlea-Conovali cu drag ne adună”  în care s-au îmbinat armonios  literatura, 

muzica și pictura.  Protagonista întâlnirii, scriitoarea Veronica Pârlea-Cono-

vali, Magistru în istorie, membră a Uniunii Ziariștilor din România, membră 

a Uniunii Scriitorilor Europeni de Limbă Română, a prezentat mai multe lu-

crări , printre care și  ultima sa apariție editorială cartea de povestiri ”Alexan-

dra” , care transmite puternice mesaje actuale: dragostea de neam și țară, im-

portanța valorilor  de familie pentru a nu te rătăci pe cărările vieții, istoria  

prin   povestirile martorilor oculari...”O culegere de proză scurtă ... în care 

pulsează viața cea de toate zilele, exprimată prin evenimente dramatice, pro-

duse în soarta unor personaje simple, din popor.”,- după Ion Anton, membru 

al Uniunii Scriitorilor din Moldova și al Uniunii Scriitorilor din România). 

Peste 11 cărți semnate de  scriitoare au fost expuse la expoziție. Emoțiile în-

tâlnirii au fost amplificate de  compozitoarea și poeta Olga-Trudov -Mațarin, 

care a interpretat melodiile semnate  pe versurile Veronicăi Pârlea-Conovali, 

unele  interpretate   cu publicul, dar și cu mama   compozitoarei. Un moment 

special a   reprezentat  montajul literar  din poeziile semnate de autoare, pre-

zentat de elevii Gimnaziului ”M. Eminescu”, cititorii bibliotecii, dar și de 

profesoara  Cornelia Jero,  care  a împletit drama personală  trăită în timpul 

deportărilor cu cele redate în cartea Veronicăi Pârlea-Conovali ”Destăinuiri 

de pe lumea cealaltă”. 

A întregit  puterea cuvântului  farmecul picturilor expuse în sală cu gene-

ricul  ”Natura- leac pentru suflet”, semnate de pictorița Ludmila Curoshu.  

”Am rămas foarte impresionată de întâlnire și de mesajele puternice  tran-

smise prin toate genurile de artă: muzica, pictură, literatura,- avem mare ne-

voie de astfel de activități ca să ne curățim sufletele de  impuritățile  care ne 

afectează fără să vrem sub diferite forme”, - ne-a relatat Svetlana Caprian, 

directorul Școlii de Arte Plastice ”N. Moisei” 

https://onisiforghibublog.wordpress.com/2018/11/11/lansare-de-carte-alexandra-de-veronica-parlea-conovali/
https://onisiforghibublog.wordpress.com/2018/11/11/lansare-de-carte-alexandra-de-veronica-parlea-conovali/
https://onisiforghibublog.wordpress.com/2018/11/11/lansare-de-carte-alexandra-de-veronica-parlea-conovali/
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Săptămâna Lecturii şi a Cărţii pentru Copii  

la Biblioteca Publică Raională ”Vasile Alec-

sandri” Telenești.. [Accesat 11.04.2019].  Dis-

ponibil:  https://www.facebook.com/plu-

gins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.fa

cebook.com%2Fveronica.pirleacono-

vali%2Fposts%2F2336693026506264&show  

 

Biblioteca Judeţeană I.A. Bassarabescu 

Unirea în file de istorie și literatură 

- 22-23 ianuarie 2019 - Eveniment cul-

tural Giurgiu-Chișinău-Vărăști 

Evenimentul este dedicat zilei de 24 

ianuarie și marchează împlinirea a 160 

de ani de la Unirea Principatelor Ro-

mâne sub conducerea lui Alexandru 

Ioan Cuza. Mica Unire de la 1859 a fost 

primul pas important pe calea înfăptui-

rii statului național unitar român. 

Evenimentul este organizat de Biblioteca Județeană „I. A. Bassarabescu” 

Giurgiu, PriMaria și Consiliul Local Vărăști, în colaborare cu: 

- Cenaclul Literar „Luceafărul” Giurgiu 

- Centrul Cultural „V. Militaru” Vărăști 

- Consiliul Local al Seniorilor, PriMaria Giurgiu 

- Societatea Culturală „V. Militaru”, Chișinău 

Prima parte a manifestării s-a desfășurat ieri, 22 ianuarie, la Biblioteca 

Județeană, dezbaterile continuând astăzi la Centrul Cultural „V. Militaru” 

Vărăști. 

Ne-am bucurat să-i avem alături pe: 

- Domnul viceprimar al Municipiului Giurgiu, Ion Dragomir 

- Domnul administrator public al comunei Vărăști, Gigi Savof 

- Domnul Victor Boiangiu, fost parlamentar și președinte al Consiliului 

Județean Giurgiu, în prezent președinte al Consiliului Local al Seniorilor din 

cadrul Primăriei Giurgiu, membru în Consiliul Științific al Bibliotecii Jude-

țene 

- Domul Emil Talianu, profesor, scriitor și publicist, membru în Consiliul 

Științific al Bibliotecii Județene 

- Doamna Dunia Pălăngeanu, poetă, președintă a cenaclului literar Lucea-

fărul, consilier local  

- Domnul Cosmin Constantin, director Centrul Cultural „Vasile Militaru” 

Vărăști 

- Doamna Maria Constantin, bibliotecar la Biblioteca Comunală „Vasile 

Militaru” Vărăști 

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fveronica.pirleaconovali%2Fposts%2F2336693026506264&show
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fveronica.pirleaconovali%2Fposts%2F2336693026506264&show
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fveronica.pirleaconovali%2Fposts%2F2336693026506264&show
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fveronica.pirleaconovali%2Fposts%2F2336693026506264&show
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- Domul Emil Păunescu, muzeograf, consilier PriMaria Municipiului 

Giurgiu și colaborator al Bibliotecii Județene 

- Doamna Veronica Pârlea Conovali, profesor de istorie, scriitoare, mem-

bră a Uniunii Scriitorilor de Limba Română Chișinău și Uniunii Ziariștilor 

din România 

- Doamna Maria Șalaru, bibliotecară, președintă Societatea Culturală 

„Vasile Militaru” Chișinău 

De asemenea, au participat elevi de la Colegiul Național „Ion Maiorescu”, 

însoțiți de doamna prof. de istorie Mirela Sabasanu. 

Partenerii implicați în acest proiect au primit „Diplome de onoare” din 

partea Bibliotecii Județene. 

Biblioteca Judeţeană I.A. Bassarabescu. [Ac-

cesat 23.01.2019]. Disponibil: https://www.fa-

cebook.com/bibliotecajudeteanagiur-

giu/posts/2011410825642702 

 

 

Migrația – una din cauzele violenței în şcolile din ţară 

„Părinții au părăsit ţara, în goana după bani şi au lăsat copiii pe seama 

vecinilor, bunicilor. Copiii râmași fără părinți s-au folosit de momentul în 

care au avut libertate deplină. Una din cauzele violenței este necunoașterea 

responsabilităților de către elevi. Aceștia au prea multe drepturi şi nu îşi cu-

nosc prea bine obligaţiile”, a declarat Veronica Pârlea-Conovali la emisiunea 

„Bună Dimineața!” de la postul public de televiziune. 

Există, însă, cazuri când copiii devin agresivi și violenți având părinții 

acasă. Acest comportament este alimentat de indiferența celor adulți. Fiind 

lăsați în voia sorții, adolescenții se lasă influențați de mediul nociv, cum ar fi 

scene de violență accesate pe Internet sau vizionate la televizor. 

Atât în primul caz cât și în al doilea, potrivit profesoarei, este vorba de o 

lipsă de educație. Veronica Pârlea-Conovali le sugerează părinților să discute 

mai des cu copiii lor, să știe cu ce se ocupă în timpul liber și cu cine comunică. 

„Părinții trebuie să-şi controleze copiii,  să se implice  în soarta lor, să stea cu 

ei la sfat şi să se intereseze ce note au la școală”, a spus profesoara. 

Potrivit datelor Inspectoratului General al Poliției, pe parcursul a 11 luni 

ale anului 2017, în școlile din țară au fost înregistrate 224 de cazuri de vio-

lență cu implicarea minorilor. 

Migrația – una din cauzele violenței în şco-

lile din ţară. [Accesat 30.01.2018].  Disponibil: 

http://www.in-

fomost.org/print.php?l=ro&idc=4&id=1070 

 

 

https://www.facebook.com/bibliotecajudeteanagiurgiu/posts/2011410825642702
https://www.facebook.com/bibliotecajudeteanagiurgiu/posts/2011410825642702
https://www.facebook.com/bibliotecajudeteanagiurgiu/posts/2011410825642702
http://www.infomost.org/print.php?l=ro&idc=4&id=1070
http://www.infomost.org/print.php?l=ro&idc=4&id=1070
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Diana Ciugureanu este cu Veronica Pârlea-Conovali şi alţi 6 la Uniunea 

Scriitorilor de Limbă Română. 

21 martie 2018 · Chișinău ·  

Programul detaliat al Delegațiilor USELR la celebrarea Centenarului Ma-

rii Uniri, în perioada 22-28 martie 2018, pe ambele Maluri ale Prutului: 

22 martie 

ora 8:00, Chișinău - Deplasarea Delegației basarabene de la Chișinău la 

Ploiești. Componența - Diana Ciugureanu-Zlatan, Veronica Pirlea-Conovali, 

Ana Maria Halupneac, Valeriu Mocanu, Ștefan Sofronovici, Andrei Viziru 

(4 confirmări de participare. Așteptăm confirmarea din partea tuturor mem-

brilor Delegației); 

ora 17:30, Ploiești - Participarea Delegației basarabene la lansarea volu-

mului de poezii ,, MIRACOLUL REÎNTREGIRII" cu tema Marii Uniri, de 

Cristian Mocanu, membru al USELR. Biblioteca Județeană Prahova; 

ora 19:30 - Deplasarea Delegației basarabene de la Ploiesti la București. 

ora 21.00, București - cazarea Delegației basarabene la Hotelul ASE. 

23 martie 

ora 10:00-13:00, București - Participarea Delegației basarabene prin alo-

cuțiuni științifice și recitaluri poetico-muzicale de creații proprii, la Simpozi-

onul ,,100 de ani de la Unirea Basa-

rabiei cu Regatul României - con-

text geopolitic, cultural și implicații 

economice". Organizatori - Acade-

mia de Stidii Economice din Bucu-

rești în parteneriat cu USELR. Aula 

Magna a ASE; 

24 martie, ora 11:00, București - 

Participarea Delegației USELR (în 

calitate partener) în număr de 24 

personalități de pe ambele Maluri 

ale Prutului, prin discursuri și reci-

taluri poetice la Festivitatea de Ce-

lebrare a Centenarului Marii Uniri a 

Românilor și a zilei de 27 Martie 

(Unirea Basarabiei cu Țara) la Par-

lamentul României. Manifestarea se 

va desfășura cu genericul ,, ROMÂ-

NIA CE (CENTENAR) UNEȘTE". 

Organizator - Consiliul Național al 

Asociației Culturale ,,Pro Basarabia și Bucovina" în comun cu Camera De-

putaților - Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării și 

Ministerul Românilor de Pretutindeni; 
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ora 14:00, București - Participarea Delegației basarabene prin 3 invitați 

de onoare din partea moderatoarei D Maria Simion, membră a USELR și a 

protagonistei, D Maria Oprea (Maminineta Nineta), a triplei lansări de carte. 

ora 21:00 - Deplasarea Delegației basarabene spre Chișinău, cu autocarul 

organizat de Alianța pentru Centenarul Marii Uniri, destinat să vină cu parti-

cipanți la Marea Adunare Centenară.  

25 martie 

ora 12:00, Chișinău - Participarea reprezentanților USELR de pe ambele 

Maluri de Prut la Marea Adunare Centenară din Piața Marii Adunări Națio-

nale; 

26 -28 martie, Căușeni - Participarea membrilor USELR, Filiala Con-

stanța, la suita de manifestări cultural-artistice, prilejuite de sărbătorirea Cen-

tenarului Marii Uniri. Organizatori - Casa Limbii Române în parteneriat cu 

Administrația locală si Asociația Culturală ,,Pro Basarabia și Bucovina", Fi-

liala Constanța. 

28 martie, ora 11:00, Căușeni - Întâlnirea elevilor cu Maestrul Iulian Filip, 

poet, prozator, dramaturg, artist plastic, Dr. în Filologie la Academia de Ști-

ințe a Moldovei, Membru de Onoare al USELR, Vicepreședinte-fondator. 

Participarea reprezentanților echipei: Diana Ciugureanu-Zlatan, Vasilica Mi-

trea, Vladimir Sărătilă. 

Revenim cu eventuale modificări și completări. 

Diana Ciugureanu este cu Veronica Pârlea-

Conovali şi alţi 6 la Uniunea Scriitorilor de 

Limbă Română.  [Accesat 21.03.2018]. Disponi-

bil: https://www.facebook.com/perma-

link.php?story_fbid=1665810823525897&id=9

41932035913783  

 

 

Veronica Pârlea Conovali: „Prin viață trebuie să fim uniți!”. Top 10 

cărți la Clubul IVC 

Date scurte biografice și fragmente din cărțile autoarei: 

Istoric și pedagog, Veronica Pârlea-Cono-

vali s-a născut la 12 noiembrie 1968, în Vărăn-

cău-Soroca. Scriitoare, jurnalistă, profesoară, 

textier, autor a 13 cărţi editate, membru al Uni-

unii Jurnaliștilor din România, membru al Uni-

unii Scriitorilor Europeni din Republica Mol-

dova. A absolvit Colegiul de Comerț şi Faculta-

tea de Istorie a Universităţii de Stat din Mol-

dova. Este Magistru în istorie, membră a Uniunii Ziariștilor din România, 

membră a Uniunii Scriitorilor Europeni de Limbă Română. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1665810823525897&id=941932035913783
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1665810823525897&id=941932035913783
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1665810823525897&id=941932035913783
https://impresiidinviatasicarti.wordpress.com/2020/05/27/veronica-pirlea-conovali-prin-viata-trebuie-sa-fim-uniti-top-10-carti-la-clubul-ivc/
https://impresiidinviatasicarti.wordpress.com/2020/05/27/veronica-pirlea-conovali-prin-viata-trebuie-sa-fim-uniti-top-10-carti-la-clubul-ivc/
https://impresiidinviatasicarti.files.wordpress.com/2020/05/veronica-pirlea-conovali-in-spate-sveta-vizitiu-mai-2020.jpg
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A editat volumele: „O dragoste ne-adună” (1998), „Bumerangul ecoului” 

(2001), „În grădina copilăriei” (2004), „Şi-a venit ploaia…” (2006), „S.A. 

Bucuria – 60 de ani” (2006), „Ţara din stele” (2007), „Cu dragoste pentru 

vârsta a treia” (2008), „Destăinuiri de pe lumea cealaltă” (2013), „Lăcri-

mează-n dor amurgul” (2016), „Galina Furdui în Lumina Baştinei” (2017) 

etc. 

Polivalența Veronicăi Pârlea Conovali este impresionantă: romane, ese-

uri, povestiri, memorialistică istorică, versuri. Autoarea scrie cu aceeași de-

zinvoltură în fiecare din genurile și speciile menționate, și o face simplu, atât 

de aproape poporului său… Are o intuiție acută pentru a reda rezistent și co-

rect atitudinea unui personaj sau a unei nații, foarte specifică caracterului ei 

pașnic și altruist. Altă trăsătură care o particularizează – un simț de observație 

remarcabil, la fel și stăpânirea unui limbaj simplu care place cititorului de 

orice vârstă. Caldă la suflet, săritoare la nevoie, responsabilă și foarte munci-

toare, sunt calitățile ei de bază. Este un pedagog inteligent de profil istoric. 

Scrie mai mult din necesitate și pentru a-și umplea spiritul cu clipe de bucurie. 

Scrie dintr-o curioasă înclinare pentru semnificație. Pentru că dacă nu scrie, 

simte că-i lipsește ceva esențial. Scrie pentru cei care sunt interesați de trecut, 

pentru cei care vor să treacă dincolo de mitologia manualelor de istorie. Oa-

menii trebuie să-și cunoască istoria reală! Ne naștem, trăim, murim, suntem 

puncte minuscule într-un șir infinit de puncte, este dramatic; așadar, e de stri-

gat din răsputeri, și vocea realității se ridică deasupra. 

Sensibilă, emoționantă, își duce durerile odată cu timpul, și Veronica a 

avut de suferit mult… O va spune poate într-o carte aparte, acum mai este în 

căutarea adevărului – a unui drum pe care îl testează cu timpul. Credința în 

Dumnezeu o salvează, și, în prezent, este fericită în familia ei, cu soțul, fiicele 

lor și nepoțica Andreea pe care o alintă și învață lucruri utile de viață… Con-

tactul Veronicăi cu publicul este incredibil – căldură, curiozitate, entuziasm, 

în special, este îndrăgită de cei de peste Prut, multe personalități și scriitori 

români au o atitudine specială pentru acest om remarcabil… 

La Clubul Impresii din viață și cărți în format nou #Top5Cărți Online, 

protagonista și autoarea celor treisprezece cărți, Veronica Pârlea-Cono-

vali a venit cu recenzii la 10 cărți scrise de scriitorii româno-basarabeni. Vă 

prezentăm următoarele filme din care, cu siguranță, veți reuși să învățați 

multe lucruri utile și, de asemenea, veți recomanda și prietenilor aceste vo-

lume minunate! Cărțile le puteți solicita și în rețeaua Bibliotecii Municipale 

B. P. Hasdeu! 

Dunia Pălăngeanu: „Minunat univers literar. Mulțumesc scriitoarei Ve-

ronica Pârlea Conovali pentru aceste momente de spiritualitate aleasă! Îți 

mulțumesc mult pentru dăruirea ta. Nu am apucat să scriu mult despre recu-

noștința pentru dorința și capacitatea ta de a mediatiza tot ce-i frumos și mi-

nunat literar și de a reuși să aduci valorile în prim plan. Noi te îmbrățișam cu 

căldură infinită.” 

https://www.facebook.com/veronica.pirleaconovali?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAD2xMT2pLW7VJYomfDjbdAS4wmsaU6kNf-smSJNLVr65jTv22certT5xNR--X4qLIdfyssYtu5pZxn&hc_ref=ARSBB3Hw6Xbp7xoShs53grZu0HVvcOpY8dUbKGDqKm4hai2PIlbv7r0N6KJwHiuCx7s&fref=nf
https://www.facebook.com/veronica.pirleaconovali?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAD2xMT2pLW7VJYomfDjbdAS4wmsaU6kNf-smSJNLVr65jTv22certT5xNR--X4qLIdfyssYtu5pZxn&hc_ref=ARSBB3Hw6Xbp7xoShs53grZu0HVvcOpY8dUbKGDqKm4hai2PIlbv7r0N6KJwHiuCx7s&fref=nf
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„Doamna Veronica Pârlea-Conovali este un distins om de cultură din Re-

publica Moldova, scriitor, publicist, profesor și, poate mai presus de toate, un 

adevărat patriot care iubește în aceeași măsură România de dincolo și de din-

coace de Prut!  În încercarea de a le uni cultural, Veronica Pârlea-Conovali 

participă permanent la activități culturale unde, cu o neobosită dăruire, pro-

movează scriitori români contemporani. De curând, a adus în atenția cititori-

lor zece volume ale unor scriitori din România, în cadrul unei activități care 

s-a desfășurat la Biblioteca Municipală ,, B.P. Hasdeu” din Chișinău, între 

care se află și volumul meu ,,Versuri din sticlă”, publicat în 2019. Vă mulțu-

mesc mult pentru includerea mea în acest proiect și vă doresc mult succes în 

tot ceea ce faceți pentru românii de pretutindeni! (minutul 26.04.) (Laura 

Opariuc) 

Irina Luana Stan : „Mă laud și eu cu o veste minunată și complet neaș-

teptată: cartea mea „ZBOR – Spațiul Inimii”, apărută la sfârșitul lui octom-

brie 2019 la Editura Amurg Sentimental, a fost inclusă în topul celor 10 cărți 

ale Anului Lecturii Naționale la Chișinău (minutul 8 – minutul 12 în video). 

Mulțumesc poetei Veronica Pârlea-Conovali și tuturor oamenilor minunați 

care au făcut posibil acest superb dar pe care l-am primit!” 

Despre cartea cu poezii ”A sunat aseară mama” de #Emilia Plugaru 

Prietenii și colegii despre ea: 

 Spațiul Inimii – autor scrieri Irina Luana Stan: „Mulțumesc din toată 

inima, cu toată recunoștința și dragostea mea, talentatei poete, omului ex-

traordinar și sufletului ales Veronica Pârlea-Conovali, pentru superbul 

gest de a include cartea mea „ZBOR – Spațiul Inimii” (minutul 8 – minu-

tul 12 în video) în topul celor 10 cărți ale Anului Lecturii Naționale! 

Doamna Veronica Pârlea-Conovali, vă admir, vă prețuiesc, vă iubesc! M 

U L Ț U M E S C” 

 Galina Luka „Azi, rolul profesorului și al învățătorului nu mai este privit 

cu atât de multă recunoștință precum i s-ar cuveni, așa că merită mai multă 

apreciere din partea elevilor, dar și a părinților acestor elevi, deoarece pro-

fesorii ajung să fie extensie a părintelui atunci când cel natural nu e prin 

preajmă. Mulțumim mult, stimata noastră d. Veronica” 

 Colta Mihaela „În acești ani am avut ocazia să vă fim alături , să vă cu-

noaștem și să învățăm atât de multe de la dumneavoastră . Ați fost un 

pedagog minunat dar în primul rând ca un părinte care și-a deschis sufletul 

și ne-a permis să luăm tot cei mai bun din el … Vă mulțumim din suflet 

pentru tot , și sper că peste ani ne vom reîntâlni și vom depana doar amin-

tiri plăcute” 

 Dina Ciocanu „Îți mulțumesc, Veronica, pentru atitudinea specială față 

de cartea mea („Fântâni fără ciutura”). Când vorbești despre ea, simt că 

ai trăit-o, atunci când ai citit-o. În momente ca astea, ascultând impresia 

unui cititor pasionat, îmi îndreptățesc anii în care am lucrat la carte.” 

https://www.facebook.com/laura.opariuc.3?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARD8hEhtB8zhKqiwh-2zq5Qzo2zRtz-EbQIynj9aqvMxJHW7029MOnDBloyEs3A3R_Nt5NNcOI1OirUS&hc_ref=ARRb17DjCeYUTCVj5Kq8jw3ul58Aj3rmRFfcSQipCQVZfe-kIRdh1rb_L2K-aNZV8IE&ref=nf_target
https://www.facebook.com/laura.opariuc.3?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARD8hEhtB8zhKqiwh-2zq5Qzo2zRtz-EbQIynj9aqvMxJHW7029MOnDBloyEs3A3R_Nt5NNcOI1OirUS&hc_ref=ARRb17DjCeYUTCVj5Kq8jw3ul58Aj3rmRFfcSQipCQVZfe-kIRdh1rb_L2K-aNZV8IE&ref=nf_target
https://www.facebook.com/irina.l.stan?__tn__=C-R&eid=ARDC_7jRmFEza2mQeplFMvTzYzPR9lYuIUQiBx98NR6IkywTk0Ph-aiIcXN7yoeGopFrKT-Acn41A_3A&hc_ref=ARSOKwF99DkEYYLxBPvxpryn48LPgbhoLhxm_mFwbp_C0gBhcAL-IIB7gJuhH0vwo7k&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAcaIbMXTWVoyYrcvk7Eb1_ClEERLxi5Ucjxn0NG_9KTjo_nV4vXAP4WvEnONrioc-idf8tSqxKqew3H6SGWaLFvRiaBPyIuXbns9QvYhezeRxrqjsm-4gPIeLUCo0GuJdlpAbZ4y0iza_j2qBdWj1N1l2f39UTKZQPTLqZWt6fIzQPozbx_QEHdVK72mw-d5Rz-00t0GumgTl6JgOUIj57GfMC7wI0FLPC8lYaJXYMbVEb9fyrVv15s82kzCI3e3FUuyFPCSr7vr2A5fyyr0yZydw9hXArn5AdU0yknLwlV3Sn080zvuHOJTd4y3lbf1vY9Q
https://www.facebook.com/hashtag/emiliaplugaru?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDxjEra-wAWJNOKD5AzTtcoXjomvfFnC2CgEdeSCZuWaAnss5GCcQg7fUBH1VhAJM9-58SlDIjRO6zc0hoIfSg2ZajgCSSfWT8aIrhUEMLoW3abj4w3_VksyNopy752vnhazB8ipTkcbR8rYxtNhUDTJaefKc9XJlSE6p6Xr93GKUAb4-61rXGpgWIQB1FMoOiMSqvquZdwAklLbnMRbVEypk995KGDBDYUKwdriNQ6xhylNvhNQKl5Fnwf6TdG6DPXBK_94Pl30WDfArTvZkASh72OnXb-v5y-nJ_qtCWXGhoez5qtifZYT64zSzaSM_r-51uvuH8iCqX3VuVikCww0M_U&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/spatiulinimii/?__tn__=kC-R&eid=ARApeHC3v8BUg0WSTTewKnaP9rib-vAh_x7YT61qUeL9YcyL_bu69tu1WrWdBGApxgS_FfgoDP9GFClP&hc_ref=ARS56-kkl_BEilv7eigoGgsKCNer6hPz1YyVwSGg47msXIE_XIoSPZ3u1Qwl2_pNi5A&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBqO15YL4XZjiet7Ne6YX7kvZJmzv-GF9x7brZEfJSgb4BymvqSGJns6yZs0BSCvpEP0P-W2y4mCST4Sr4RsNTbezVYsJDgs7YU06kzkZhQcezH9oKrMq1X2MJb--3llbcDEk37ZNNaG2tm1UwNUFe0Lnr9pzAanOscfvwWxygemANTZLyDgCh42gZdwYLEmoF6WzbT6GtHMvbSq2CiFPA6E8eKxtS4oBjiVIQghE6QdZi5NEk0JlqjGJVqnUX48VRiv-vkXzwEzkDvi3ynnKZgtl5mMj05XkRt1QSyRVWxrM8qmqNiv1N-8DxGlYC7wIdbSskdCmNcKJ1gFoWfGmh-8vmJ0StGh4pmzER-bMTv700fsTXxl0ZO1GaPDWIM2sm8RHEITH7Ld-YgYMo4NzG-1pL4J72ePTmi4qiZZ4FVTil7toaxM1HidN7cHu2ALSIf6oQRt8tkq35ziYusnvkzTZVUKxRjwrhq
https://www.facebook.com/galina.luka?fref=ufi
https://www.facebook.com/colta.mihaela.7?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008463698551&fref=ufi
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 Irina Luana Stan: „Doamna Veronica Pârlea-Conovali, sunteți minu-

nată, talentată, extraordinară și aveți un Suflet cât toată România 

Mare! Nu pot să exprim suficient recunoștința pe care v-o port pentru 

acest gest superb, plin de iubire, de a include cartea mea în prezentarea 

celor 10 cărți. Vă admir, vă prețuiesc, vă mulțumesc din toată inima și cu 

toată dragostea mea” 

 Dorina Ulinici Iancu „O adevărată distinsa doamna, prin care curge cu 

adevărat sânge românesc. Credința pură și sufletul înaripat sunt caracte-

ristici importante ale acestui Om cu litera mare, în adevăratul sens al cu-

vântului. Draga Veronica, noi urcușul în continuare îţi urez.” 

 Galina Luka „Veronica sunteți o doamna, o profesoara cu suflet mare, 

vă mulțumim din tot sufletul pentru tot ce faceţi pentru copiii noştri si 

pentru noi părinții, mulțumim pentru bunătatea, pentru un cuvânt bun, 

pentru timpul care ni-l oferiți cit copiilor noştri atât noua părinților ..Va 

iubim mult!” 

 Ana Oncea „Bravo, doamna Veronica, mă bucur pentru dumneavoastră, 

pentru ceea ce faceți. Succese frumoase în continuare. Mă mândresc că 

vă cunosc. Mă mândresc că faceți parte din viața mea.” 

 Adrian Beldiman „Mulțumim, Dna Veronica Pârlea-Conovali pentru 

aceasta prezentare de cărţi extrem de binevenita mai ales în această peri-

oadă…” 

 Codita Dumitru „Cu deosebita considerație vă felicit Stimată Doamnă, 

pentru întregul Dv. demers de a promova cultura națională, una și aceeași 

în toate teritoriile locuite de români. Suntem încrezători că va veni o 

vreme când toate aceste eforturi vor da roadele sperate în ciuda obstaco-

lelor artificiale ridicate de cei interesați! Toate cele bune și cu folos!” 

 Birsan Olga „Am citit mesajul cu pasiune si respect fata de scriitorii am-

belor părţi ale ROMINIEI mari! Va mulțumesc ca sunteți si ca promovați 

frumosul in toata splendoarea lui! Mult respect pentru Veronica PIRLIA-

CONOVALI SI LAURA OPARIUC!” 

 Dina Ciocanu „Bravo, stimate doamne, Veronica Pirlea-Cono-

vali și Svetlana Vizitiu Impresii, faceți un lucru minunat! Ascult cu plă-

cere cele povestite de Veronica și deja vreau să citesc ceea ce propune 

spre lectură, vocea ei e pe de-a dreptul molipsitoare și foarte convingă-

toare” 

 Aliona Salcuțan „Veronica Pârlea-Conovali, oricând si oriunde, aveți tot 

respectul si susținerea noastră!” 

Expresii memorabile de la Veronica 

Pârlea-Conovali: 

– “Copiii care cresc în preajma bătrâ-

nilor sunt mai sănătoși, mai înțelepți, cu 

mult mai atenți față de viață. Copiii care 

nu au bunei și nu sunt ținuți pe brațele buneilor sunt, cum zicem noi, copii 

https://www.facebook.com/irina.l.stan?fref=ufi
https://www.facebook.com/veronica.pirleaconovali?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/dorina.uliniciiancu?comment_id=Y29tbWVudDoxNzYwNjY0Njc0MTA5MTA1XzE3NjA2NzYwNTA3NzQ2MzQ%3D
https://www.facebook.com/galina.luka?comment_id=Y29tbWVudDoxNzYwNjY0Njc0MTA5MTA1XzE3NjA3MjI1NDQxMDMzMTg%3D
https://www.facebook.com/ana.oncea.92?comment_id=Y29tbWVudDoxNzYwNjY0Njc0MTA5MTA1XzE3NjA4Mjg1ODA3NTkzODE%3D
https://www.facebook.com/beldimanadriancomposer?comment_id=Y29tbWVudDoxNzYwNjY0Njc0MTA5MTA1XzE3NjA5MjIwODc0MTY2OTc%3D
https://www.facebook.com/veronica.pirleaconovali?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/codita.dumitru?comment_id=Y29tbWVudDoxNzYwNjY0Njc0MTA5MTA1XzE3NjExODE3NjQwNTczOTY%3D
https://www.facebook.com/birsan.olga.7?comment_id=Y29tbWVudDo4NzA1NTYxNjM0MjQ5NDBfODcwNTc5MjUzNDIyNjMx
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008463698551&comment_id=Y29tbWVudDoxNzYwNTAyMzA3NDU4Njc1XzE3NjA1MzQyMDQxMjIxNTI%3D
https://www.facebook.com/veronica.pirleaconovali?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/veronica.pirleaconovali?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/svizitiu?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009503033349&comment_id=Y29tbWVudDoxNzYwNjY0Njc0MTA5MTA1XzE3NjA3Njk5NDQwOTg1Nzg%3D
https://www.facebook.com/veronica.pirleaconovali?hc_location=ufi
https://impresiidinviatasicarti.files.wordpress.com/2020/05/veronica-pirlea-conovali-cu-andreea-nepotica-mai-2020-la-bm-hasdeu.jpg
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crescuți în seră, în condiții artificiale. Noi nu ne dăm seama că, rupând legă-

tura cu părinții, în principiu, rupem legătura cu tot absolut: cu noi, cu copiii 

noștri, cu nepoții noștri, care nu vor avea nici o legătură mai departe”. 

– „Aveam scrise multe poezii și proză. Mi-am zis că ar fi bine să le adun 

pe toate în cărți. Am început să caut sponsori, dar toți m-au refuzat. Și atunci 

am înțeles ca dacă vrei să-ți vezi visele realizate, trebuie să te ajuți singur. M-

a ajutat Costică Costenco, feciorul lui Nicole Costenco. Mi-a zis: ”Te duc eu 

la o tipografie și vom tipări cartea. Am adunat tot ce am scris în decurs de 

zece ani și am făcut prima  plachetă de versuri. Ulterior am publicat și proza 

scrisă pentru ”Glasul Națiunii”. Am ajuns la concluzia că în viață nimic nu e 

mai de preț decât o carte. Orice lucru se uzează, însă sufletul scriitorului ră-

mâne în acea carte.” 

– „Visam să devin medic. Credeam că dacă voi salva toată lumea de la 

moarte – nu va exista moarte. Apoi am dorit să fiu actriță de cinema. Cunoș-

team pe de rost biografiile actorilor din acele vremuri. Știam ce roluri vreau 

să joc: roluri pozitive, patriotice. Nu i-am spus tatălui despre acest vis, pentru 

că l-ar fi întristat. După clasa a VIII-a am depus actele la școala de medicină, 

dar nu am susținut examenul la matematică. Pentru tata, eșecul meu a fost 

motiv de bucurie. Spunea că această meserie mi-ar fi distrus viața deoarece 

m-aș fi sacrificat de dragul bolnavilor.” 

– „Botezați copiii unii la alții, cununați-vă unul pe altul, nu vă vorbiți de 

rău ca neam unul pe altul, mergeți la nunți unul la altul, stimați-vă buneii, 

mergeți la mormintele rudelor – numai astfel ne vom salva ca neam, grămă-

joară” 

– „Foarte mult contează în viața noastră să nu uităm de unde ne-am pornit 

și să nu uităm de oamenii pe care i-am întâlnit în calea noastră. Eu la jumătate 

de secol pe care l-am trăit, mă simt fericită. De ce mă simt fericită, pentru că 

pe unde am trecut m-am străduit nu doar să iau, dar și să întorc înapoi. Și 

respectiv în toate bucățile de proză, care le-am scris și artistic și de tip publi-

cistic, am venit cu o lecție de viață, o lecție de învățat. Fiți de acord, toți 

creștem într-o familie, numai că nu toți avem bunei și străbunei lângă noi. Eu 

am avut fericita ocazie să fiu mângâiată și de bunei și de străbunei, să-i ascult 

pe bătrânii satului. A fost perioada cea mai bună a vieții mele. De la ei am 

luat ce-i mai bun, cele mai frumoase și înțelepte sfaturi” 

– Un fragment din cartea autoarei: ”Viața are două laturi: una frumoasă și 

alta rea. Asta am înțeles încă la o vârstă fragedă. Când eram mici, eu și fratele 

meu stăteam toată ziua singuri închiși în casă. Nu avem loc la grădiniță. Stă-

team pe cuptor, care avea o portiță, parcă eram într-un țarc. Într-o seară a 

început să plouă și s-a stins lumina. M-am speriat, am deschis portița și am 

coborât pe vatră. De acolo am ajuns în tindă și apoi afară. L-am luat cu mine 

și pe fratele meu. Eu aveam patru ani, iar fratele – un an și opt luni. Credeam 

că dacă ieșim afară suntem în siguranță, nu conștientizam că, de fapt, sub 

ploaie și fulgere este periculos. Țineam minte casa nanilor mei, acolo unde 
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mergeam des cu părinții la șezătoare. Ne-am oprit în spatele gardului și stri-

gam, însă nu ne auzea nimeni. În acel moment o femeie, care scotea apă la 

fântână, ne-a întrebat: ”Măi golanilor, ce stați aici în ploaie”? I-am răspuns 

că mama și tata nu sunt acasă, s-a stins lumina și ne-am speriat. Femeii nu i 

s-a părut nimic ieșit din comun, și-a luat căldările și a plecat. Între timp din 

deal veneau șiroaie de apă care puteau să răstoarne și o căruță. Din fericire, 

în scurt timp, a dat de noi nanul nostru. Ne-a luat în brațe și ne-a dus în casă. 

Am fost spălați de glod, ne-au urcat pe cuptor și ne-au dat pâine cu ulei. Când 

m-am trezit, mama stătea lângă mine și m-a întrebat de ce nu l-am lăsat pe 

frate în casa. Nu înțelegeam întrebarea ei: cum să-l las dacă e fratele meu? 

Peste ani, mama m-a trimis la o nană. Când am ajuns la ea, am recunoscut-o 

pe femeia de la fântână, care atunci ne-a lăsat în ploaie cu nepăsare. În acea 

noapte am întâlnit doi nani – unul care ne-a salvat, și altul care ne-a lăsat în 

fața primejdiei. Atunci am înțeles că viața are două laturi – una pozitivă și 

alta negativă. Și toată viața vom întâlni și oameni buni, și oameni răi. Impor-

tant este să-ți trăiești viața frumos. 

Am învățat atunci că trebuie să fiu atentă și reticentă în interacțiunea cu 

oamenii, pentru că nu cunoști intențiile omului din fața ta. Am devenit matură 

în gândire și comportament încă la o vârstă fragedă.” 

PÂRLEA-CONOVALI, Veronica: „Prin vi-

ață trebuie să fim uniți!”. Top 10 cărți la Clubul 

IVC. [Accesat 27.05.2020]. Disponibil: 

https://impresiidinviatasi-

carti.wordpress.com/tag/veronica-pirlea-cono-

vali/  

 

 

Au înflorit ghioceii! În curțile din Capitală pot fi observate pâlcuri de 

flori de o specie mai rară 

Au înflorit ghioceii! În curțile din Capitală pot fi observate pâlcuri de flori 

de o specie mai rară 

În plină iarnă, în mai multe curți din Capitală, ghioceii au înflorit deja 

pentru a doua oară. În timp ce specialiștii spun că acest lucru se întâmplă din 

cauza temperaturilor prea ri-

dicate pentru această peri-

oadă a anului, o profesoară 

din oraș afirmă că există o 

specie rară de ghiocei care 

înflorește de mai multe ori 

pe an, inclusiv iarna. 

Ghioceii din grădina Ve-

ronicăi Pîrlea-Conovali au 

înflorit încă acum câteva 

https://impresiidinviatasicarti.wordpress.com/tag/veronica-pirlea-conovali/
https://impresiidinviatasicarti.wordpress.com/tag/veronica-pirlea-conovali/
https://impresiidinviatasicarti.wordpress.com/tag/veronica-pirlea-conovali/


[363] 

 

 

zile. Este vorba despre o specie rară de ghiocei care înflorește de două ori pe 

an, iarna și primăvara.  

"Iată acum când este foarte cald afară zilele acestea a fost foarte cald și 

chiar la mine în curtea casei am un lan întreg de ghiocei care practic toți au 

înflorit și își mențin florile foarte bine. Adica vreo câteva săptămâni, ei nu se 

vestejesc și nu se ofilesc", a spus locuitoarea Capitalei, Veronica Pîrlea-Co-

novali. 

Femeia spune că a studiat aceste plante și a aflat câteva lucruri curioase. 

"Când găinile cădeau cloșcă, se spunea că, câți ghiocei ai adus și ai pus în 

vază, atâția puișori cloșca va avea. Deci bulbul lor pe lângă faptul că este 

otravitor, mai este și un medicament foarte bun pentru unele boli", a mai adă-

ugat locuitoarea Capitalei, Veronica Pîrlea-Conovali. 

Unii locuitori ai Capitalei consideră, însă, că ghioceii au înflorit din cauza 

vremii anormal de calde. 

Poliția atenționează că cei care rup sau vând ghiocei riscă amenzi de până 

la 2.000 de lei. 

Au înflorit ghioceii! În curțile din Capitală 

pot fi observate pâlcuri de flori de o specie mai 

rară. [Accesat 26.05.2022]. Disponibil:  

https://primelestiri.md/ro/au-inflorit-ghioceii-

in-curtile-din-capitala-pot-fi-observate-palcuri-

de-flori-de-o-specie-mai-rara---68072.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://primelestiri.md/ro/au-inflorit-ghioceii-in-curtile-din-capitala-pot-fi-observate-palcuri-de-flori-de-o-specie-mai-rara---68072.html
https://primelestiri.md/ro/au-inflorit-ghioceii-in-curtile-din-capitala-pot-fi-observate-palcuri-de-flori-de-o-specie-mai-rara---68072.html
https://primelestiri.md/ro/au-inflorit-ghioceii-in-curtile-din-capitala-pot-fi-observate-palcuri-de-flori-de-o-specie-mai-rara---68072.html
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DIALOGURI: 

 

Dimineț Maria. Veronica Pârlea Conovali: Viața este frumoasă, dar nu 

ca în cărți 

Scriitoarea Veronica Pârlea Conovali a făcut dezvăluiri despre viață 

și despre copilăria sa în cadrul emisiunii ”Probă la MicroSCOP”. 

CHIȘINĂU, 30 iun – Sputnik, Maria Dimineț. La sfârșitul anilor 60, 

se găseau mai greu locuri în grădinițe. Această situație a pus la un moment 

dat în pericol viața scriitoarei și istoricului Veronica Pârlea - Conovali. Deta-

lii aflați din interviul realizat de jurnalista Gutiera Prodan. 

- Afirmai în unul dintre interviuri că viața este frumoasă, dar nu ca 

în cărți... 

- Viața are două laturi: una frumoasă și alta rea. Asta am înțeles încă la o 

vârstă fragedă. Când eram mici, eu și fratele meu stăteam toată ziua singuri 

închiși în casă. Nu avem loc la grădiniță. Stăteam pe cuptor, care avea o por-

tiță, parcă eram într-un țarc. Într-o seară a început să plouă și s-a stins lumina. 

M-am speriat, am deschis portița și am coborât pe vatră. De acolo am ajuns 

în tindă și apoi afară. L-am luat cu mine și pe fratele meu. Eu aveam patru 

ani, iar fratele – un an și opt luni. Credeam că dacă ieșim afară suntem în 

siguranță, nu conștientizam că, de fapt, sub ploaie și fulgere este periculos. 

Țineam minte casa nanilor mei, acolo unde mergeam des cu părinții la șeză-

toare. Ne-am oprit în spatele gardului și strigam, însă nu ne auzea nimeni. În 

acel moment o femeie, care scotea apă la fântână, ne-a întrebat: ”Măi golani-

lor, ce stați aici în ploaie”? I-am răspuns că mama și tata nu sunt acasă, s-a 

stins lumina și ne-am speriat. Femeii nu i s-a părut nimic ieșit din comun, și-

a luat căldările și a plecat. Între timp din deal veneau șiroaie de apă care pu-

teau să răstoarne și o căruță. Din fericire, în scurt timp, a dat de noi nanul 

nostru. Ne-a luat în brațe și ne-a dus în casă. Am fost spălați de glod, ne-au 

urcat pe cuptor și ne-au dat pâine cu ulei. Când m-am trezit, mama stătea 

lângă mine și m-a întrebat de ce nu l-am lăsat pe frate în casa. Nu înțelegeam 

întrebarea ei: cum să-l las dacă e fratele meu? Peste ani, mama m-a trimis la 

o nană. Când am ajuns la ea, am recunoscut-o pe femeia de la fântână, care 

atunci ne-a lăsat în ploaie cu nepăsare. În acea noapte am întâlnit doi nani – 

unul care ne-a salvat, și altul care ne-a lăsat în fața primejdiei. Atunci am 

înțeles că viața are două laturi – una pozitivă și alta negativă. Și toată viața 

vom întâlni și oameni buni, și oameni răi. Important este să-ți trăiești viața 

frumos.   

- Asta, cred, a fost prima lecție din viața ta. 

- Da, a fost prima lecție a vieții. Am învățat atunci că trebuie să fiu atentă 

și reticentă în interacțiunea cu oamenii, pentru că nu cunoști intențiile omului 

din fața ta. Am devenit matură în gândire și comportament încă la o vârstă 

fragedă. 
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- Probabil mama ta a trăit mulți ani cu sentimentul de vinovăție. 

- Da, așa este. Mama nu a avut alternative. După acel incident, mama s-a 

înțeles cu o femeie din sat să stea cu noi. Îi plătea 25 de ruble, din salariul ei 

mizer de 50 de ruble. 

- La ce visa Veronica în copilărie? 

- Visam să devin medic. Credeam că dacă voi salva toată lumea de la 

moarte - nu va exista moarte. Apoi am dorit să fiu actriță de cinema. Cunoș-

team pe de rost biografiile actorilor din acele vremuri. Știam ce roluri vreau 

să joc: roluri pozitive, patriotice. Nu i-am spus tatălui despre acest vis, pentru 

că l-ar fi întristat. După clasa a VIII-a am depus actele la școala de medicină, 

dar nu am susținut examenul la matematică. Pentru tata, eșecul meu a fost 

motiv de bucurie. Spunea că această meserie mi-ar fi distrus viața deoarece 

m-aș fi sacrificat de dragul bolnavilor. 

- Dar de ce ai ales să studiezi istoria? 

- De fapt, am început să studiez filologia. Apoi am născut și am ratat o 

sesiune de primăvară. Am venit cu fișa de lichidare a restanțelor cu fetița în 

brațe. Iar o profesoară mi-a zis foarte urât: Ai venit să înveți, sau să faci copii? 

M-a jignit și am plecat. Încurajată de Ion Proca, de la Glasul Națiunii, ziarul 

unde îmi publicam scrierile, am depus actele la Facultatea de Istorie. El spu-

nea că vede în mine un bun istoric, dar nu un filolog. Din cei 60 de colegi de 

facultate, doar eu am rămas să profesez istoria. Nu regret, orice cetățean tre-

buie să cunoască istoria. În caz contrar vom trăi în haos: nu vom ști de unde 

venim și unde trebuie să ajungem. 

- Iți aduci aminte de prima dragoste? 
- Prima dragostea a fost soțul meu. Am făcut cunoștință în cadrul unei 

organizații, unde lucram în perioada examenelor de admitere la universitate. 

El vroia să studieze dreptul, eu – filologia. A început totul cu o prietenie. Am 

continuat să ne vedem după admiterea la universitate. Ne întâlneam zilnic, 

soțul era educat, cuminte, venea mereu cu ciocolată, flori, mergeam la film, 

la spectacole. La un moment dat am înțeles că nu putem unul fără altul. Pă-

rinții mei au rămas șocați când le-am spus că mă căsătoresc. Mama a zis: 

”Doamne am tăiat deja porcul, nu voi putea face nunta”! Iar tata a exclamat: 

”Sunteți ambii anul I, cum o să vă descurcați”? La finele anului I de facultate 

ne-am căsătorit, iar la absolvirea universității aveam doi copii. Deja de 32 de 

ani suntem împreună. Am trăit vremuri grele, când nu aveam salarii, nu 

aveam lemne ca să facem focul în sobă. În anul 1993 am fi întâlnit Crăciunul 

cu fasole dacă nu era mama. Venise cu de-ale gurii la noi și datorită ei am 

sărbătorit frumos nașterea Domnului.   

-  Când ți-a apărut ideea să publici cărți? 

-  Aveam scrise multe poezii și proză. Mi-am zis că ar fi bine să le adun 

pe toate în cărți. Am început să caut sponsori, dar toți m-au refuzat. Și atunci 

am înțeles ca dacă vrei să-ți vezi visele realizate, trebuie să te ajuți singur. M-

a ajutat Costică Costenco, feciorul lui Nicole Costenco. Mi-a zis: ”Te duc eu 
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la o tipografie și vom tipări cartea. Am adunat tot ce am scris în decurs de 

zece ani și am făcut prima  plachetă de versuri. Ulterior am publicat și proza 

scrisă pentru ”Glasul Națiunii”. Am ajuns la concluzia că în viață nimic nu e 

mai de preț decât o carte. Orice lucru se uzează, însă sufletul scriitorului ră-

mâne în acea carte. 

DIMINEȚ, Maria. Veronica Pârlea Cono-

vali: Viața este frumoasă, dar nu ca în cărți. [Ac-

cesat 23.11.2018]. Disponibil: https://sput-

nik.md/radio_emisiuni_proba_la_mi-

croscop/20190630/26643321/Veronica-Parlea-

Conovali-Viata-este-frumoasa-dar-nu-ca-in-

carti.html  

 

 

Machidon Ion. Veronica Pârlea Conovali 

...am rămas adânc mirată, uimită, impresionată când am fost anunțată că 

am câştigat marele premiu şi că mi se va publica volumul pe banii editurii, 

Domnule preşedinte... 

Ion Machidon: Doamnă Veronica Pârlea Conovali, 

astăzi, sâmbătă, 31 august 2019, aţi venit din Basarabia, 

de la Chişinău la una din şedinţele Cenaclului „Amurg 

sentimental", de la Casa memorială „Agatha şi George 

Bacovia". Aţi mai poposit vreodată in această casă-mu-

zeu? 

Veronica Pârlea Conovali: Este prima oară când am 

intrat în această curte frumos amenajată. Am intrat în încăperile unde Bacovia 

a scris, unde a cântat, unde a suferit şi sunt bucuroasă că Dumnezeu prin 

dumneavoastră mi-a oferit această frumoasă ocazie. 

IM: Cu ce impresie veţi pleca la Chişinău, de la Casa memorială „Agatha 

şi George Bacovia"? 

V.P.C.: Nu ştiu dacă în ultimul timp am simţit un sentiment atât de fru-

mos pe care l-am simţit astăzi aici. Am fost şi la alte ședințe, dar asta a fost 

bine organizată… Astăzi am asistat la lansarea câtorva cărţi. Am simţit în 

versurile citite un mesaj patriotic scris cu multă dăruire. Participanții au fost 

oameni de bună calitate, care gândesc românește şi care ştiu să-şi respecte 

valorile naţionale, 

IM.: Prezenţa dumneavoastră la cenaclul nostru se datorează volumului 

de poezii „Dialog în vis" cu care aţi participat anul acesta la concursul de 

creație literară „Vara visurilor mele". Dumneavoastră aţi avut bucuria să fiți 

premiată cu marele premiu al concursului... Când aţi primit această veste, 

cum v-aţi simţit ţinând seamă ca nu ne-am cunoscut până acum? 

V.P.C.: Vestea a fost ca un șoc pentru mine. Am zis: nu, nu se poate, 

pentru că am mai participat în România şi la alte concursuri la care nici măcar 

https://sputnik.md/radio_emisiuni_proba_la_microscop/20190630/26643321/Veronica-Parlea-Conovali-Viata-este-frumoasa-dar-nu-ca-in-carti.html
https://sputnik.md/radio_emisiuni_proba_la_microscop/20190630/26643321/Veronica-Parlea-Conovali-Viata-este-frumoasa-dar-nu-ca-in-carti.html
https://sputnik.md/radio_emisiuni_proba_la_microscop/20190630/26643321/Veronica-Parlea-Conovali-Viata-este-frumoasa-dar-nu-ca-in-carti.html
https://sputnik.md/radio_emisiuni_proba_la_microscop/20190630/26643321/Veronica-Parlea-Conovali-Viata-este-frumoasa-dar-nu-ca-in-carti.html
https://sputnik.md/radio_emisiuni_proba_la_microscop/20190630/26643321/Veronica-Parlea-Conovali-Viata-este-frumoasa-dar-nu-ca-in-carti.html
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nu am primit un răspuns, dacă poezia mea e bună sau nu. Mai mult de atât, 

am primii solicitări din partea unor edituri cum că ar fi bine să trimit câteva 

sute de roni pentru ca poeziile mele să fie publicate în vreo antologie. De 

aceea am rămas adânc mirată, uimită, impresionată, când am fost anunțată că 

am câştigat marele premiu şi că mi se va publica volumul pe banii editurii, 

domnule preşedinte... 

IM.: În puținul timp cât aţi stat la această ședință de cenaclu, cum v-aţi 

simţit? 

V.P.C.: M-am simţit foarte bine, din prima clipă când am păşit aici. Am 

venit fără ştiu unde vin. Nu cunoșteam pe nimeni. Îi spuneam colegei mele 

de la Chişinău, Elena Grigoriţa. profesor la Universitate, doctor în biologie, 

că nu am idee cum am să fiu primită. Am rămas încântată însă, de felul frumos 

cum m-a primit nea Petrică, omul care se ocupă de îngrijirea muzeului. 

IM.: Mie mi-a produs o bucurie extraordinară când am întâlnit-o pe An-

dreea, nepoata dumneavoastră pe aleea din faţa muzeului spunându-mi că 

„mancă" poamă... Vorbă pur moldovenească... 

V.P.C.: Ea s-a încadrat în vorbă cu nea Petrică. 

IM.: Vă rog citiţi câteva versuri care credeți dumneavoastră că vă sunt la 

suflet... 

V.P.C.: Voi citi poezia „Plâng de bucurie că-s român".  

Ţara .mea cu brazi spre stele, 

Şi cu cerul luminat, 

Ca o palmă eşti pe hartă, 

Dar un deget ţi-au tăiat. 

Lăcrimează-ncet amurgul,  

Stâncile cele bătrâne, 

La hotarele închise, 

Mai descântă și azi zâne. 

Fraţii se întâlnesc la mese, 

Râd şi plâng, ca, mai apoi, 

Prin hotarele închise 

Să privească înapoi, 

De se vor vedea vreodată, 

Peste ani sau peste vieţi, 

De trecut să-şi amintească, 

De istorie, de vreţi. 

Strigă Tisa, strigă Nistrul, 

Dunărea şi tot poporul, 

Striga cerul şi credinţa 

Să se spună adevărul. 

Strâmtorată şi rănită, 

Ca o palmă eşti pe hartă, 

Ţara mea Iubită. 

IM.: Frumoasă poezie... Scrisă din suflet... V-am citit cartea şi am remar-

cat la dumneavoastră dragostea faţă de ţară... Cântaţi şi plângeţi pentru Ro-

mânia care încă este despărțită de gardul cu sârmă ghimpată... 

V.P.C.: Domnule Preşedinte, vă întrerup. Eu sunt profesoară de istorie şi 

am un stagiu pedagogic destul de bunișor, zic eu. La lecțiile mele de istorie, 

le vorbesc elevilor despre starea populaţiei din Republica Moldova... Le voi 

povesti şi despre această întâlnire de suflet, unde am avut ocazia să vorbim 

ca între fraţi... Mesajul meu vreau să fie luat în seamă şi de etniile care trăiesc 

alături de noi de atâția ani, cu toate divergențele de opinie care există. 

IM.: Ele au existat din toate timpurile... 
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V.P.C.: Sigur, ele au existat din toate timpurile si ele nu au venit la noi, 

peste noi benevol. În Basarabia la 1812 locuiau 9,6% români, moldoveni, 4% 

erau armeni, evrei, lipoveni şi alte etnii. După 1812 s-a pornit marea coloni-

zare: ruşi, ucraineni, bulgari, ce au venit din ordinul țarului cu 200 de ani în 

urmă... Ei sunt cetățeni egali cu noi, cu băştinaşii. A trebuit noi să-i convertim 

să vorbească limba noastră şi respectiv mai puţin limba lor. Sunt generaţii de 

sute de ani care în afară de „bună ziua şi la revedere", nu pot vorbi în limba 

română. E vina noastră. 

IM.: În placheta „Dialog în vis" aveţi multe poezii pe care le-aţi dedicat 

Doinei şi Aldea Teodorovici. De ce atâta trăire pentru cei doi artişti? 

V.P.C: Când i-am cunoscut prima oară eram o copilă ca nepoțica mea... 

Apoi studentă... Ei se împăcau cu unchiul meu, regretatul Gheorghe Pârlea, 

care a fost primul director ales pe cale democratică la Teatrul „Luceafărul"... 

În perioada aceea veneau în satul nostru de baștină Vărăncău, din raionul So-

roca, cu actorul Gheorghe Urschi, regretatul Nicolae Sulac. Dădeau concerte 

sătenilor, la hramul satului, la diferite sărbători şi i-am văzut pe ei în creștere. 

Când copilul este mic, mai bine memorează şi vede lucrurile, la vârsta de 7-

8 ani. Pe urmă i-am văzut undeva artişti vestiți în întreaga Românie. Deci ei 

au fost cei care au cântat limba română, Istoria noastră, neamul nostru, pe 

versurile lui Grigore Vieru, Leonida Lari şi mulţi alţii,,, 

IM.: Am remarcat că la finalul ședinței noastre aţi cântat... Am simţit o 

vibrație deosebită în vocea dumneavoastră de om care nu e cântăreț de profe-

sie, dar iubeşte muzica şi poezia. Ce v-a făcut să cântaţi? 

V.P.C: Am cântat de bucurie, chiar dacă sunt obosită după drum... 

IM.: Apropo, cât aţi făcut de la Chişinău până aici? 

V.P.C.: Ne-am urcat la orele 00.00 în autocar şi la orele 09.00 eram la 

gară, deci cam 9 ore... 

IM.: În încheierea interviului nostru ce doriți să transmiteți cititorilor 

noştri? 

V.P.C.: Îmi doresc ca românii să nu-şi mai părăsească ţara, să rămână în 

ţara lor. Vreau ca românii sa dea naștere la copii, ca-n fiecare casă să fie cel 

puţin trei copii născuți ca în felul acesta neamul nostru să se înmulțească. 

Vreau ca lumea să pună mâna pe carte pentru că dacă părinţii şi buneii citesc, 

si-i văd copiii şi nepoții lor, le vor urma exemplul. Dacă aceştia nu citesc, 

sigur la copil va dispărea dragostea de carte, cu mici excepții. Vreau ca lumea 

să citească, să gândească mai mult asupra trecutului şi asupra viitorului copi-

ilor noştri. In urma noastră rămân nepoții şi te îngrozești la cum va fi soarta 

lor. Eu personal mă tem să mor să-mi las nepoata mea în lumea asta atât de 

încurcată, de hulpavă, nesinceră şi vreau să rămân lângă ea ca bastion de apă-

rare. Vreau să le zic tuturor oamenilor să se gândească la nepoții şi strănepoții 

lor, să fie verticali, cu demnitate de sine, de națiune. Referitor la egoism, 

Domnule preşedinte, eu le zic colegilor mei de breaslă că eu nu mă lupt cu 

nimeni... Fiecare dintre noi are pe acest pământ locul lui predestinat de la 
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naștere. Este o prostie ca eu să Invidiez pe cineva. Fiecare dintre noi face ceea 

ce îi este dat să facă contribuind frumusețea acestui pământ spre bucuria ur-

maşilor ce vin în urma noastră. 

IM.: Eu vă mulțumesc pentru acest interviu şi vă rog să mai citiţi câteva 

versuri. 

V.P.C.: Vreau să vă citesc poezia „Visul":  

Scumpă ţară dintre râuri, 

Am visat aseară-un vis, 

Că s-au coborât din ceruri 

Un alai întreg de sfinţi. 

Au înconjurat hotarul 

De la vest până la est 

Şi s-au stabilit cu traiul 

Chiar în vechile cetăți. 

Ridicate, ruinate, 

Iar un sfânt cu barbă albă 

Îmbrăcat în haină largă, 

Cu ochi blânzi, pătrunzători 

A zis, fraţilor-surori: 

Am luat sub pază ţara 

Şi acest bătrân popor, 

Vrem străinii să-nţeleagă 

Ca suntem nemuritori. 

Cu cât hoarda-l mai vicleană, 

Voi sunteţi de nezdrobit, 

Voi sunteţi stăpâni în ţară 

Şi pe Domnul îl iubiţi. 

Tu, române, suflet cald, 

N-ai venit cu puşca-n prag, 

N-ai râvnit pământ străin 

Şi n-ai vrut la nimeni chin. 

Acum dușmanul cel mare 

Se învârte printre voi, 

Râul v-a zdrobit fiinţa, 

De-aţi rămas străini şi goi. 

Adunaţi-vă acasă, lângă vetrele stră-

bune, 

Aduceţi-vă aminte de poveşti cu zâne 

bune. 

Mai cântaţi pe la chindii 

Când cosaşii vin acasă, 

Iar copiii fericiţi 

Să vă. stea cuminţi în braţe. 

Şi voi, fete frumuşele, 

Îmbrăcaţi mai des catrinţe, 

Strângeţi florile din crâng, 

Pe cap puneţi coroniţe, 

Întoarceți-vă la glie 

Şi la legea strămoşească, 

Veţi simţi cum se va naşte 

Pe pământ o altă viaţa, 

Am luat sub pază țara 

Şi acest bătrân popor, 

Prin credinţa cea străbună, 

Românii sunt nemuritori.    

Din vol. „Contemporani prin culorile timpului: interviuri, interviuri reali-

zate de Ion Machidon, înregistrate pe cameră de filmat de Gabriela Alef, Ed. 

Amurg sentimental, 2019 

MACHIDON, Ion. Veronica Pârlea Cono-

vali/Machidon Ion// Amurg sentimental. – 2019. 

– decembrie. – pag. 8 

 

 

Țăgănaș-Pântea Elvira. Duminică de suflet la „Liviu Rebreanu” 

…Interviu 

Cu Veronica Pârlea-Conovali, profesoară la Colegiul de Coregrafie, scri-

itoare, poetesă, membră a Uniunii Ziariştilor din România: 
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Am făcut o donaţie de carte, ediţia 2008, „Cu dragoste pentru vârsta a 

treia". Am scris pentru copii, pentru tineri, pentru ca ei să cunoască cum au 

trăit străbunii, care au fost valorile vieţii lor, căci se vede că pe atunci, la 

străbuni, nu erau bunurile materiale mai presus de cele spirituale. Am discutat 

cu oameni mai în vârstă, de peste 85 de ani, dorind ca ei să-şi împărtășească 

secretul despre viaţa lor, cum şi-au menținut tinereţea. Am întâlnit bătrâni de 

peste 80 de ani care merg la biserică, bat mătănii, pentru onestitatea acestui 

popor. Mă minunez şi mă bucur pentru ei. Însă rămân întristată când văd, în 

cimitirele noastre, morminte ale tinerilor decedați din cauza abuzului de al-

cool, de droguri, fiind victime ale diferitor accidente rutiere. Ar fi bine ca 

tinerii să citească şi să mediteze asupra propriei sorți...  

Cor.: Este un gest frumos că aţi mai donat astăzi bibliotecii cartea „Des-

tăinuiri de pe lumea cealaltă" ... 

În carte am înmănuncheat un şir de mărturisiri ale familiilor deportate, 

despre cei care au ajuns în Siberia, Kazahstan, despre soarta lor. Cartea s-a 

bucurat de succes, am obținut Premiul „Cea mai bună carte a anului" la Salo-

nul Internaţional de Carte din 2013, la compartimentul „Istoria neamului". 

Recent am scos de sub tipar culegerea de versuri „Lăcrimează-n dor amur-

gul", prefațată a de scriitorul Victor Ladaniuc, carte care conţine 250 de poe-

zii 

Cor.: Aveţi şi alte proiecte literare? 

Intenționez să continui scrierea mărturisirilor despre suferinţa oamenilor 

deportaţi care au trăit asemenea ani de chin şi zbucium. O altă preocupare a 

mea ţine de călătoriile mele în România, la Universitatea „N. Iorga". Toate 

impresiile mele cu oamenii pe care i-am întâlnit aici, materialele studiate 

acolo, aş dori să le aștern pe hârtie. Lucrez la aceste viitoare publicaţii... 

Cor.: Cu ce sentimente plecaţi de la  

sărbătoarea bibliotecii „L. Rebreanu"? 

S-a recitat o poezie bună. Despre dis-

cuţia asupra cărţii scriitorului dl D. Păsat 

aş vrea să spun că n-ar fi rău să se predea 

filosofia în şcoală. Această disciplină 

dezvoltă copiilor gândirea analitică, iar 

studierea materiei, după cum se făcea în 

antichitate, în alte epoci istorice le-ar forma tinerilor o atitudine şi poziție 

fermă, corectă în viaţa socială. 

Cor.: Care sunt idealurile dvs. în viitor? 

Cred în bunul Dumnezeu. în onestitate, iubire de adevăr, cumsecădenie, 

în muncă inspirată, în forța omului de a dirija cu propriile puteri şi în dragoste, 

în suflet curat, omenie şi sunt optimistă, dorind ca bunele tradiţii ale poporu-

lui nostru să nu fie uitate... Cred în spiritualitate, valorile materiale m-au in-

teresat mai puţin. 
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Desigur, dacă oamenii n-au ţinut o carte în mână, n-au citit nimic, n-au 

dorit să-şi plece urechea la un sfat din bătrâni lăsat, atunci, popular vorbind, 

aceştia s-au prăpădit, n-au câştigat nimic în viaţă. Eu am crescut cu străbu-

nica. Ţin minte casa ei cu podele de lut pe care le împrospăta în toată sâmbăta, 

iar la sărbători se umplea cămara de miros de ierburi, flori, fructe de tot soiul 

Astăzi oamenii se înconjoară cu teracotă şi alte materiale artificiale care nu 

mai seamănă cu luxul de odinioară, de care ne mai amintim, din casele pă-

rinţilor. Iar străbunica îmi povestea în fiecare seară câte o istorioară, cu toate 

că nu ştia carte, îmi povestea multe. 

Cor.: De la străbunica şi aţi moștenit darul de povestitor? Da, de la dânsa. 

Şi mi-e dor de bătrâneii ceia de altădată. Mi-i dor de baștina mea, satul Vă-

răncău de prin părţile Sorocii. Ţin minte cum se făceau pe timpuri şezătorile, 

cum munceau şi bărbaţii, şi femeile la tors, la scărmănat lână, iar noi, copiii, 

ne jucam pe cuptor unde se aşternea un zolnic (Astăzi nici nu se mai ştie de 

astfel de denumiri populare şi de multe altele care aduceau bucurie în suflet). 

Cred că prin scrierile mele să-i fac pe tineri să cunoască obiceiurile străbune, 

cultura seculară, promovată de înaintaşii noştri. 

ȚĂGĂNAȘ-PÂNTEA, Elvira. Duminică de 

suflet la „Liviu Rebreanu”: Interviu//Univers Pe-

dagogic Pro. – 2016. – nr. 44(551). – 8 decem-

brie. – pag. 4 

 

 

Țăgănaș-Pântea Elvira. O viaţă trăită intens 

Interviul nostru 

(Dialog cu scriitoarea Veronica PARLEA-CONOVALI despre lansarea 

cărţii „Galina Furdui în lumina baștinei") 

 Cartea cu titlul „Galina Furdui în lumina baștinei" 

a fost lansată la Vărăncăul Sorocii, satul de baștină al 

Veronicăi Pârlea-Conovali (autoarea cărţii) şi al poetei 

Galina Furdui (protagonista noii apariții editoriale). 

Conform tradiției elevii de la gimnaziu, zeci de consă-

teni au întâmpinat oaspeţii veniţi de la Chişinău cu 

pâine şi sare şi cu buchete de flori. După consistentele 

alocuțiuni ale directorului școlii Ala Taşnic şi primarului Petru Boțoc au ur-

mat recitaluri de poezie şi un buchet de melodii pe versurile Galinei Furdui 

şi ale Veronicăi Pârlea-Conovali. Elevii s-au străduit să redea cu multă iscu-

sință mesajele artistice - versuri şi cântece cu unduiri sorocene. Doamna scri-

itoare Marcela Mardare, directorul Editurii „Pontos", unde a fost publicată 

cartea nominalizată, a vorbit despre importanta educațională a unor astfel de 

lucrări, iar solista Orchestrei „Folclor" Viorica Moraru a fascinat publicul 

prin forța cuvântului cântat. 
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I-am solicitat doamnei Veronica Pârlea-Conovali un scurt interviu cu sco-

pul de a povesti cititorilor despre această carte şi despre motivul care a deter-

minat-o să lanseze acest consistent volum, care ilustrează cu pregnantă viata 

trăită deplin a unui artist al cuvântului.    

- Sunteţi profesoară de istorie. Vă preocupă atât trecutul scris şi cel 

nescris al localităţii de baștină, cât şi biografia oamenilor care activează 

cot la cot cu dumneavoastră. Ce sentimente aţi trăit elaborând această 

lucrare de valoare nu numai literară, ci şi istorică, carte consacrată con-

sătencei dvs. Galina Furdui? 

- Ca profesoară de istorie, recurg adeseori la anumite exerciții de logică şi 

memorie, în scopul de a deștepta la elevi sentimentul de apartenență la neam, 

mândria pentru valorile inestimabile ale acestuia. De fiecare dată, analizând 

arborele genealogic alcătuit de discipoli, constat cu înfrigurare că copiii noştri 

îşi cunosc doar bunicii pe linie maternă, arareori şi pe ramură paternă. Puţin 

ce ştiu despre alte rude. Despre străbunici, moşi, strămoşi... nu se pot pro-

nunța. Mă străduiesc să-i ajut, insist să cunoască tehnologia alcătuirii unui 

consistent arbore genealogic, să înțeleagă la ce le-ar folosi aceste cunoștințe, 

în ce constă unitatea unei familii, a unui neam. 

- Care a fost totuşi motivul care v-a determinat să depănați firul vieţii 

şi al creației Galinei Furdui? 

- Am fost incitată pentru început de biografia scriitoarei, în bună măsură 

deosebită, curioasă. Am pornit cercetările de la caracteristicile şi specificul 

satului natal, redate prin prisma vieţii unui om... 

- colectarea materialelor fiind, evident, una principială... 

- Multe amănunte semnificative mi-au fost relatate de părinţii mei - Ana 

şi Vasile Pârlii. Partea forte a informațiilor privind copilăria protagonistei 

acestei cărţi, dar şi cele privind coraportul acelei copilării cu problemele so-

cioumane ale timpului revine fratelui poetei, medicul Vladimir Furdui, cu 

care am realizat un dialog deosebit de extins. Am discutat şi cu profesoara 

mea de biologie Ecaterina Rotaru (Gogu), colega de clasă şi prietena scriitoa-

rei. Actorul Gheorghe Pârlea, verișorul poetei, mi-a oferit un buchet întreg de 

informaţii policrome privind adolescența protagonistei. Un număr considera-

bil de colegi în ale condeiului, dar şi oameni de ştiinţă (Galina Dragalina, 

Sergiu Sumcă, Dumitru Căldare, Nicolae Buzdugan, Traian Musteață ş.a.) 

mi-au furnizat detalii interesante referitoare la anii de studenție ai Galinei 

Furdui. 

- Privind din perspectivă istorică în adâncul conceptului, aţi depistat, 

fără îndoială, multe momente puţin cunoscute, fațete curioase, impor-

tante... 

- Unul dintre aceste momente e şi cel care face trimitere la informaţia că 

Galina Furdui face parte dintr-o familie de țărani ruptași, cum se numeau pe 

la 1678 agricultorii privilegiați coborâtori din neam preoțesc (o altă categorie 

de țărani, similară cu aceasta, purta prin alte locuri numele de mazili), lucru 



[373] 

 

 

atestat în scrierile savantului Vlad Ciubucciu. Urmaşii ruptașilor se învredni-

ceau pe la sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX de titlul de Cetă-

țeni de Onoare ai satului de unde provin. De altfel, istoricul Vlad Ciubucciu 

a întocmit arborele genealogic al familiei scriitoarei şi 1-a publicat într-o carte 

aparte, ediție trilingvă română-franceză-rusă. 

- Deci Galina Furdui, ca urmașă a acelor generaţii, este Cetățean de 

Onoare al satului Vărăncău. 

- Da, lucru reconfirmat şi în cadrul lansării cărţii noastre la baștină, unde 

primarul localităţii, dl Petru Boțoc, i-a înmânat poetei adeverința respectivă. 

- Domnul primar, dar şi Consiliul localităţii, care a decis pe marginea 

actului de conferire a titlului, Cunoştea cele relatate de cercetătorul Vlad 

Ciubucciu? 

- Probabil că nu. Ei au decis în baza performanțelor deosebite obținute de 

consăteanca noastră pe tărâm cultural-artistic şi sociouman. 

- Cartea „Galina Furdui în lumina baștinei" inserează informaţii cu-

prinzătoare cu privire la străbunii poetei, viaţa acestora, elucidând şi 

specificul epocii.. 

- Studiind documentele mai vechi, am aflat că bunicii după mamă al scri-

itoarei a fost de neam polonez. S-a întâmplat în perioada când Polonia a fost 

împărțită în trei părţi de către Rusia țaristă, Prusia şi Imperiul Austro-Ungar. 

Când începură dezbinările, oamenii, speriați, derutați, apucau care încotro. 

Doi polonezi fraţi au ajuns în Moldova, prin părţile Sorocii, şi au rămas aici. 

S-au căsătorit cu două fete şi s-au stabilit în două sate învecinate. Unul dintre 

aceştia, Vasile Topolinschi, e bunicul Galinei. De remarcat că una dintre fii-

cele lui Vasile Topolinschi activa ca medic la Mănăstirea Japca, unde, călu-

gărindu-se, ajunge la cel mai înalt rang monahal - schimnic. Galina, până pe 

la şapte ani, iar mai apoi în vacanțe, se afla mai mult în ambianța acestei 

călugărițe, la mănăstire. Poate şi din aceste motive cărţile scriitoarei sunt, în 

majoritatea lor, concentrate pe motivul sacralității. 

- Cartea include şi multe fotografii din diverși ani şi care vorbesc con-

cludent despre familia în care a crescut poeta. 

- Galina Furdui a avut parte de o familie cultă, inteligentă, modestă în 

comportament, deci înțeleaptă. Tatăl viitoarei scriitoare, Pantelimon Furdui, 

s-a întors de la război rănit şi nu după mult timp a decedat. Mama, Maria 

Topolinschi-Furdui, s-a consacrat total educației celor cinci copii, insistând 

ca aceştia să meargă cu toţii la studii. Astfel, fiul mai mare, Vladimir, devine 

un medic-neurolog recunoscut în areal republican, fiica Vera activează în-

treaga viaţa în calitate de medic în satul natal (oamenii o numeau Doctorul 

nostru). Fratele Dumitru devine interpret de muzică ușoară şi se stabileşte în 

Anapa, iar actorul Isache Furdui rămâne la Sankt Petersburg. Galina e al cin-

cilea copil în această frumoasă familie. Ne referim la o echipă de intelectuali, 

membrii căreia, pe lângă profesiile propriu-zise, posedau cu toţii instrumente 
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muzicale, arta fotografică (la acele timpuri nouă pentru aceste meleaguri), dar 

principalul e că au fost şi rămân cu toţii oameni de aleasă cultură spirituală. 

- În paginile volumului nominalizat aflăm şi suficiente opinii privind 

activitatea complexă, polivalentă a scriitoarei. 

- O retrospectivă pe marginea activităţii omului de cultură Galina Furdui 

surprinde prin diversele, multele sfere, unde se cere inteligenţă, cultură vastă, 

mult spirit inventiv, altruism, căldură sufletească... Activează de o viaţă la 

Radioul Public, unde realizează pe parcurs de ani sute de emisiuni marcate 

de un nivel profesionist select. Scrierile sale sunt întrunite în 41 de volume 

publicate în diverse limbi la diferite edituri din ţară şi de peste hotare. Pe 

tărâm muzical-artistic are scrise circa 1000 de texte pentru cântece, pe care le 

audiem zilnic la diferite posturi de radio şi de televiziune (şi unde foarte rar 

sunt numiți autorii versurilor), lucrări distinse cu zeci de premii, diplome în 

cadrul concursurilor. La Festivalurile-concurs de romanță „Crizantema de 

Argint" (Chişinău) şi „Crizantema de Aur" (Târgoviște) piesele poetei s-au 

bucurat mereu (se bucură şi în prezent) de binemeritate aprecieri. Romanțele 

scriitoarei, în număr de circa 150, au fost editate în Republica Moldova şi în 

România în ediţii performante. 

După lansarea cărţii noastre, s-au apropiat de noi mulţi oameni din sat, 

dorind să ne comunice şi alte, multe amănunte importante despre familia Ga-

linei Furdui, precum şi despre istoria satului Vărăncău, informaţii pe care le 

vom aduna şi sistematiza pentru o nouă ediție a volumului respectiv. 

- Fiecare dintre noi îşi scrie propria istorie - prin faptele şi gândurile sale. 

Iar cei care îşi sacrifică drumul în numele semenilor, trudesc pentru dăinuirea 

neamului, merită a fi înscriși în cartea cea încăpătoare a istoriei. Printre ei e 

şi protagonista cărţii „Galina Furdui în lumina baștinei". Autor - Veronica 

Pârlea-Conovali. 

ŢÂGĂNAŞ-FÂNTEA, Elvira.  O 

viaţă trăită intens/Elvira Țăgănaș-Pân-

tea//… - … - … - pag. 6 

 

 

Țăgănaș-Pântea Elvira. Poezia care merita cantata 

O scriitoare care are în palmaresul creației sale romane, povestiri, versuri, 

eseuri, recenzii, memorialistică istorică - Veronica Pârlea-Conovali. Fiind pe-

dagog de profesie, istoric, predă de mulţi ani elevilor de la Colegiul de core-

grafie din Chişinău. Activează ca om de cultură, în cadrul diverselor eveni-

mente organizate în oraș, participă la multe acţiuni culturale atât în republică 

cât şi în România. În creația sa este preocupată de subiecte diverse, intere-

sante, tratează teme din trecutul ţării noastre, tradiţii, obiceiuri. Este dețină-

toare a mai multor premii pentru cărţile sale la concursuri din ţară şi din Ro-

mânia, se remarcă şi ca un adevărat patriot, convins că neamul românesc se 

va uni, ţara se va reîntregi revenind la vechile hotare. 
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- Avem buna intenție de a V-o prezenta astăzi pe Distinsa scriitoare în 

calitate de autoare a versurilor unor cântece ce sunt uşor memorizate. Scriind 

în stil clasic, multe din poeziile sale, fiind 

aproape de suflet, au priză la ascultători, înge-

mănate fiind cu frumoase melodii. Este atât de 

plăcut să citeşti versuri care îţi amintesc de co-

pilărie, satul natal, părinţi, prieteni, de tot ce-i 

valoros şi bun în viaţă... Dar şi să le fredonezi 

dacă melodia răsună ca un șlagăr care-ţi este 

pe plac. În tandem cu o altă profesoară talen-

tată - Olga Trudov-Mațarin, au compus multe 

cântece şi grație străduinței Dumnealor, melo-

diile sunt cântate şi de elevi cu diverse ocazii. 

Le dorim spor în creație! 

- Colaborând cu mulţi compozitori și interpreți de muzică popularii 

și ușoară, poetesa Veronica Pârlea-Conovali este autoarea versurilor mai 

multor cântece. Curioasă fiind, am întrebat-o, când au fost puse pe por-

tativ primele ei versuri? 

- Era prin anul 1991... împreună cu Nicolae Cibotaru, solist al Orchestrei 

de Muzică Populara „Lăutarii", Maestru în Artă, Artist al Poporului, am în-

registrai primul cântec „Trandafir şi-o lămâiță" Acesta interpretare a fost de 

bun augur. Am conștientizat cât de mult înseamnă o colaborare cu un om de 

artă care duce mesajul către mii de spectatori. Prin 1998, şi-a luat zborul alt 

cântec - „Regăsire", creat în colaborare cu compozitorul Valeriu Motovelnic 

şi interpreta de muzică populară şi ușoară, Ludmila Roșculeț. Atunci s-au 

deschis uşile, la figurat, dar şi direct. Cântecul „Regăsire", în acel an a fost în 

topul celor mai preferate piese muzicale în cadrul mai multor posturi de radio. 

Indiscutabil, un cântec devine șlagăr dacă toţi cei care l-au zămislit: poet, 

compozitor şi interpret - şi-au adus pe altarul creației o părticică de suflet, 

propria viziune de interpretare şi spiritualitatea în slujba artei... 

- Olga Trudov-Mațarin, versurile dvs., au căpătat popularitate, acest 

lucru fiind demonstrat și în cadrul lansării cărţii „Dialog in vis", la Cen-

trul „Eminescu "... 

- Cu doamna Olga Trudov-Mațarin activam în cadrul Liceului Teoretic 

„George Meniuc" (pe vremuri, când ne-am cunoscut, se numea „Ioan Vasi-

lenco"), eram mereu în acţiune, organizam activităţi culturale cu diverse te-

matici, invitam la liceu oameni de cultură, poeţi, artişti... Dorind ca viaţa ele-

vului să fie cât mai interesantă, am continuat să colaborăm şi să organizăm 

diverse serate, lansări de carte, concerte. Participam împreună la diverse emi-

siuni radiofonice şi televizate. Ne bucuram de rodul muncii comune. 

- Totuşi, când aţi lansat prima lucrare în comun? 

- Era prin anul 2001, când lansam cartea „Bumerangul ecoului". I-am avut 

ca oaspeţi de onoare pe compozitorul Valeriu Motovelnic, Carolina Prepeliță, 
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Boris Gârlea, Vlad Negruță, Margareta Rusu etc. Sala de festivități era plină. 

Atunci a fost prezentat un recital de cântece şi poezie din creația mea. Acel 

moment festiv parcă nea apropiat sufletește. Astfel, spre exemplu, au prins 

viaţă cântecele: „Noi plângem", „E ziua ta", „Flori de trandafir" etc. 

- Colaborarea dă roade și în prezent? 

- Nici n-am luat de seamă că au trecut de atunci aproape două decenii, în 

tot acest timp am activat în diferite instituţii de învăţământ, dar muzica şi 

poezia ne-au ţinut aproape. Am scris împreună cu Olga Trudov Mațarin cân-

tece populare, romanțe, cântece ostășești, piese corale etc. Iată doar câteva 

titluri: „Slavă veşnică vouă, eroi", „Dor de părinţi", „Eroii", „Mi-ai apărut ca 

o minune", „Clopot sfânt" etc. Din palmaresul colaborării noastre fac parte 

circa 20 de cântece, multe fiind premiate la diverse concursuri... 

- Ce le-aţi dori cititorilor noştri, mulţi dintre care vă cunosc creația? 

- Înălțăm rugă Domnului pentru pace, înţelegere, dragoste, sănătate. Lup-

tăm cu pandemia şi ne unim forţele, conștientizând faptul că ne unesc aceleași 

valori, interese. În pofida tuturor dificultăților, multiplelor probleme, suntem 

bucuroase ca împărtășim sentimente frumoase prin creație, dăruind oameni-

lor noi versuri şi cântece. 

- Va mulțumim pentru acest scurt interviu, dorindu-vă inspiraţie, 

pace ţi sănătate. 

A intervievat Elvira TÂGANAS-PÂNTEA 

ȚĂGĂNAȘ-PÂNTEA, Elvira. Poezia care 

merita cantata // Univers Pedagogic Pro. – 2020. – 

nr. 27(722). – 9 iulie. – pag. ….  

 

 

Țăgănaș-Pântea Elena. Poezia Veronicăi Pârlea-Conovali - în vers cla-

sic românesc 

Veronica Pârlea-Conovali, profesoară 

de istorie la Colegiul Naţional de Coregra-

fie, Chişinău, a editat recent un volum de 

poezie „Lăcrimează-n dor amurgul". Nu 

este la început de creație. În diferite peri-

oade i-au mai apărut şi alte cărţi, care au 

priză la cititori. 

- Felicitări, dragă Veronica, cu apa-

riția volumului „Lăcrimează-n dor 

amurgul". Cine sunt mentorii care v-au 

încurajat să vă publicați primele poe-

zii? 

- Cât a fost în viaţă, regretatul Ion Proca, scriitor, dramaturg, jurnalist, m-

a ghidai lot timpul în creație. Nu o dată i-am dus versurile mele să le citească 
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şi să-și spună părerea. „Iată, dacă după ce te vor asculta şi alţi oameni ai con-

deiului şi vor decide că meriți să fii promovată, atunci vei trece concursul. 

Dar dacă nu...", astfel mi-a vorbit o dată Ion Proca. Pe atunci, aflându-mă la 

o întrunire a scriitorilor, mi s-a propus să trec în faţă şi să recit în public câte 

ceva din scrierile mele. Mi-aduc aminte că le-am recitat poezia:  

„Cenușă din cenușă, praf din praf 

Vocea preotului ca un ecou rătăcit... 

Cuvintele scripturii ne-au înțepenit...  

Atât cât lacrimile cad mai fierbinți 

Iar noi rămânem mai calzi, mai cuminţi 

Şi cădem jertfă primului păcat: 

Din cenușă venit-ai în cenușă-ai plecat"...  

Astfel, practic această clipă a fost determinantă în creație. Aveam ulterior 

pagini întregi de poezie, proză pe paginile mai multor publicaţii. 

Am adunat versurile publicate prin diferite ziare, într-un răstimp de 12 

ani. Intenționam să scot în tipar o plachetă de versuri. Am bătut la uşă la mulţi 

businessmeni cu gândul ca să găsesc vreun sponsor. Mi se răspundea amabil: 

„Vino mâine, vino poimâine şi vom vedea". Până la urmă am împrumutat 

bani şi am editat prima plachetă de versuri „O dragoste ne-adună"(1998). As-

tfel am procedat şi cu alte cărţi pe care ulterior le-am scris. 

Atunci am cunoscut oameni buni, talentați, care mi-au ajutat să mă afirm: 

Claudia Partole, criticul literar Boris Parii, Ion Anton, redactor, Iuliu Cîrche-

lan ş.a. scriitori. În 2003 mi-a ieşit de sub tipar o cărțulie pentru copii „In 

grădina copilăriei", în 2006 - ,,Şi-a venit ploaia", în 2007 - „Ţara din stele" - 

prima carte de nuvele, în 2008 - „Cu dragoste pentru vârsta a treia". Practic 

în fiecare an îmi apăreau noi volume. 

- Cea fost mai important în cariera dvs. Istoria sau Poezia? Cum se 

împacă în viaţă poetul şi profesorul de istorie? 

- Am plecat de la Vărăncău, satul meu de baștina, cu gândul să devin pe-

dagog de limbă şi literatura română, dar până la urmă am devenit istoric deoa-

rece aşa au fost circumstanțele, îmi plac mult copiii. La Colegiul Naţional de 

Coregrafie, unde predau istoria, am grupe de balet, dansuri naţionale etc. Toţi 

au universul lor de interese. Dar ne unește dragostea de artă, unde poezia, 

cântecul şi dansul se intercalează şi creează un climat armonios benefic şi 

pentru Istorie. Profesia de istoric ne impune să cercetăm nu doar pagini din 

trecutul, ci şi prezentul nostru, care, din păcate, este unul trist pentru țârișoara 

noastră. Constatăm că lot mai mulţi oameni pleacă la munci peste hotare şi 

localităţile rămân orfane. Doar la Vărăncău, sat de prin părţile Sorocii, unde 

atât de greu au muncit oamenii şi au ridicat gospodării pentru copiii lor, acum 

vreo 700 de case sunt pustii. Cad gardurile, se risipesc pereții şi prispele... 

- Aveţi o preferință aparte pentru tot ce ţine de spiritul poporului 

nostru, moștenirea spirituală, mai întâi de toate, lăsată de înaintații 

noştri... 
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- Am avut o copilărie fericită. Am trăit împreună cu străbunica Efimia 

Bunescu Furdui. Nu ştia carte (aşa au fost timpurile), dar era o mare povesti-

toare. Prin vorba-i înțeleaptă vedeam tinereţea ei, nunțile şi horele din sat. 

Deşi demult a plecat în lumea celor drepți, harul înțelepciunii ei şi astăzi mă 

ghidează prin viaţă. 

- După cum scrie în prefața volumului de poezie scriitorul Victor La-

daniuc, sunteţi o fire „cu o simțire sensibilă" care se află „statornic în 

primele rânduri ale coloanelor patriotice și ale liricii feminine de toate 

rangurile". 

- Cele 200 de pagini ale cărţii conţin 250 de poezii înmănuncheate în şapte 

compartimente. Primul dintre ele „Plâng de bucurie că-s român" inserează 

poezii despre dragostea de ţară; cel de-al doilea „Trece timpul ca lumina" - 

poezii filosofice - şi aşa mai departe. Am versuri închinate lui Ion şi Doina 

Aldea-Teodorovici, mari patrioţi ai neamului. 

Am dedicat poezii şi altor poeţi cum ar fi Dumitru Matcovschi, Leonida 

Lari, o poetesă care a jucat un rol important în lupta poporului nostru pentru 

limba română, libertate şi adevăr. Mă întristează faptul că au trecut anii şi se 

uită totul, nu se mai pomenește de unii dintre ei. Însă consider că amintirea 

trebuie să o păstrăm vie despre poeţii noştri care s-au consacrat luptei pentru 

o cauză nobilă. 

- Ce le-aţi spune tinerilor care au îndrăgit poezia şi încearcă prin pro-

priile creaţii să pătrundă în taina cuvântului, a versului? 

- Să creadă în forţele proprii, să citească multă literatură. Să se dezvolte 

în direcția dorită, deoarece îşi atinge scopul doar cel care este ambițios, cura-

jos şi cult. 

- Ce accentuați în propria creație şi care-i însemnătatea operei artis-

tice pentru generaţiile viitoare? 

- Recent am citit o carte de vreo 600 de pagini. Autorul vorbeşte frumos 

despre femei, începând din antichitate şi până în epoca modernă: Nefertiti, 

Cleopatra, Medici, Jana D'Arc etc. Fiecare dintre ele a avut soarta sa, dar şi 

un important rol în societate. Însă se menţionează că în univers este un cântar: 

pe de o parte este femeia, pe de alta - bărbatul. Autorul ne îndeamnă să tragem 

concluziile de rigoare: pentru un echilibru pe Terra este nevoie de cât mai 

multă dragoste şi responsabilitate, dragoste şi ajutor reciproc, dragoste şi înţe-

legere etc. Actualmente statisticile sunt triste: din o sută de familii doar câteva 

sunt trainice, în rest se atestă divorțuri, copii părăsiți... Mă îngrijorează şi fap-

tul că o parte din tineri refuză să întemeieze familii, din anumite considerente. 

Dar se ştie că puterea unui stat depinde şi de felul cum consolidăm familiile 

- baza societăţii noastre. 

Le-aş dori tinerilor să fie conștienți de faptul că lotul începe şi sfârșește 

cu iubire. Dacă dragoste nu e, nimic nu e,... spunea poetul. După cum ne în-

vaţă înțelepciunea de veacuri a poporului nostru, după cum spune Sfânta 

scriptură, mai puternică decât toate in viaţă este şi rămâne dragostea care ne 
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călăuzește spre fapte bune, jertfire pentru aproapele tău, muncă neprecupețită 

pentru binele semenilor, unire în fapte şi în cuget întru prosperare şi progresul 

societăţii noastre." 

- Va mulțumim pentru cele relatate şi vă dorim succese! 

A intervievat, Elvira TÂGĂNAŞ-PÂNTEA. 

ȚĂGĂNAȘ-PÂNTEA, Elena. Poezia Vero-

nicăi Pârlea-Conovali - în vers clasic românesc 

// Univers Pedagogic Pro. – 2017. – nr, 13(567). 

– 30 martie. – pag. 4 

 

 

Țăgănaș-Pântea Elvira. Salonul „Artă prin educaţie" - descoperă ta-

lente 

Interviu cu scriitoarea Veronica Pârlea-Co-

novali, profesoară de istorie la Colegiul Naţional 

de Coregrafie 

Educația este arta de a forma bunele deprinderi sau de a dezvolta aptitu-

dinile native pentru virtute ale acelora care dispun de ele. 

Platon 

Ț.P.E. - Distinsă doamnă Veronica Pârlea-Conovali, 

aţi depus extrem de mult efort şi suflet la apariția recentei 

antologii „Lumini de curcubeu în pandemie" (Editura 

„Amurg sentimental", Bucureşti, 2021). Astfel, însă, aţi 

devenit liantul de legătură între pedagogi, elevi, precum 

şi organizatoarea activităților din cadrul proiectului Sa-

lonului literar „Artă prin educaţie”. Va avea continuitate 

şi în noul an de studii acest proiect? 

P.C.V. - Anul de studii care a trecut a fost unul difi-

cil, luând în considerare pandemia care ne-a afectat mult. 

Dar, spre bine, credem, e şi faptul că mai mulţi colegi din România au iniţiat 

un proiect, fondatoare fiind Gabriela Alef Machidon. În calitate de profesoară 

de istorie la Colegiul Naţional de Coregrafie, am fost invitată să particip la 

Salonul literar „Artă prin educaţie". Activităţile au demarat în octombrie 

2020 şi s-au finalizat la sfârşit de iunie a.c. Unul dintre scopurile ţintă ale 

proiectului a vizat atragerea cadrelor didactice, elevilor, oamenilor de cultură 

dintre Nistru şi Prut, dintre Nistru şi Tisa, la o activitate creativă care să dea 

colorit şi sens vieţii noastre şi personalității umane. Se urmărește, de aseme-

nea, promovarea educației prin creativitate, cunoaștere şi dăruire: „O educaţie 

dirijată într-un mod sănătos în şcoală, în familie, în grupuri realizează o con-

sonanță cu legile Universului. înțelegerea legilor Universului dă consistență 

ființei şi societăţii umane". Astfel, prin creație, colaborare, schimb de valori 

culturale, depunem efort spre a le dezvolta tinerilor aptitudini şi capacități 
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creative, a le forma caracterul, deoarece străduința fiecăruia dintre noi este de 

a ne face viaţa mai frumoasă, mai plină de sens. 

Ț.P.E. - Ştiind că anul pandemic a fost cât se poate de dificil, cine a aderat 

la activităţi, concursuri? S-au manifestat plenar multe talente? 

P.C.V. - Un liant de colaborare s-a format, prin intermediul acţiunilor în-

treprinse pe parcurs, între cadre didactice, elevi, oameni de cultură din Ro-

mânia şi R. Moldova. Fiind printre organizatori, am avut misiunea să asigur 

legăturile de colaborare, am contactat mai multe personalităţi pentru a le im-

plica în proiect. Aş menționa-o mai întâi pe profesoara Olga Trudov-Mațarin 

de la Colegiul Pedagogic „Alexei Mateevici" din Chişinău, care s-a implicat 

activ. Am vizitat-o pe Daniela Vacarciuc, directoarea Liceului Teoretic „Va-

sile Alecsandri" din Chişinău. Acceptând propunerea de a participa la edițiile 

salonului, şi-au manifestat cu succes talentele profesoara Silvia Strătilă îm-

preună cu elevii săi. Printre alţi participanți - profesoarele de la Şcoala de 

Arte Plastice din Telenești, precum şi din alte licee, şcoli cu profil arte din 

republică, Svetlana Vizitiu, Eugenia Zabulica etc. 

Ț.P.E. - Vorbiți-ne despre activităţile din cadrul proiectului. 

P.C.V. - Salonul a avut mai multe şedinţe, cu anumite tematici: „Veș-

minte de toamnă în poezia românească", în octombrie, în următoarea lună: 

„Cântec de dor de peste Prut". În zilele apropiate de sărbătorile de iarnă s-au 

desfăşurat activităţi cu genericul „Dalbe ninsori în cântece de zurgălăi". Către 

Ziua de naștere a lui Mihai Eminescu a derulat concursul întitulat „Eminescu- 

patria inimii mele". „Flori de iubire cu petale de cer" - un simpozion în luna 

februarie. Iar spre final - „Parfum de vară pentru zâmbet de copil" - a fost 

genericul ședinței din luna iunie. Am organizat mai multe activităţi împreună 

cu președinta Gabriela Alef Machidon, profesoară de matematică la Liceul 

„Victor Slăvescu", Ploieşti, cu editorul şi scriitorul Ion Machidon, de la Edi-

tura „Amurg sentimental", un promotor de valori culturale din România, care 

a contribuit la editarea unor lucrări ale tinerilor talentați. 

Ț.P.E. - Antologia „Lumini de curcubeu în pandemie" a venit ca un bal-

sam pe suflet pentru a încununa creația participanților? 

P.C.V. - Desigur, am ajuns la concluzia că nu este suficient să ne întrunim 

la şedinţele Salonului şi să ne prezentăm doar cu poezii, dansuri, cântece, 

pamflete etc. Am decis ca toate strădaniile muncii noastre depuse într-un an 

de zile să fie înmănuncheate între copertele unei cărţi. Astfel, s-a editat anto-

logia „Lumini de curcubeu în pandemie", apărută, după cum am mai spus, la 

Editura „Amurg sentimental", Bucureşti, 2021, sub dirijarea poetei şi scrii-

toarei Gabriela Alef Machidon. Credem că e rezultatul muncii în cadrul Sa-

lonului literar. Au fost invitați să participe scriitori, poeţi, dansatori, oameni 

de rând etc. S-au încadrat cu succes o serie de poeţi şi prozatori de la Nistru 

până la Tisa, printre care Irina Elena Catrinescu, Victor Ciobanu, Maria To-

mița Corini etc. De asemenea, din Republica Moldova s-au manifestat activ 

în activităţi: dup cum am menţionat mai sus Silvia Strătilă, profesoară de 
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limba şi literatura română de la Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri", care a 

participat împreună cu elevii şi profesorii la edițiile salonului, Svetlana Vizi-

tiu, șef sector BC la Biblioteca Municipală B. P. Hasdeu, Andrei Viziru, re-

dactor la radioteleviziunea naţională, Eugenia Zabulica etc. 

Ț.P.E. - Cine sunt elevii pe care i-aţi promovat Dvs., precum şi ceilalți 

invitați, cei care şi-au etalat talentele cu mare satisfacție, pe parcursul acestor 

şedinţe literare? 

P.C.V. - De la Colegiul de coregrafie am invitat-o să participe cu arii de 

balet pe Ana Sorina Vasiliu, elevă în clasa XI, dans clasic, viitoare balerină. 

O scurtă biografie despre elevă şi o poză de-a ei (o evoluare cu măiestrie a 

șpagatului în aer), o regăsim, respectiv, la pag.42 a ediției. 

Am promovat şi un elev din clasa mea, clasa IX, Eugen Baltag, un băiețel 

care cântă foarte frumos, numit fiind „micul Dan Spătaru", apreciere de care 

se bucură mult. Pe parcursul clasei VII -VIII, la toate concertele cântam îm-

preună cu el, fiindcă într-adevăr are o voce deosebită, cântam pentru a-1 în-

curaja să creadă în sine. Din cadrul colegiului au mai participat Mădălina 

Graur, Nicoleta Munteanu etc. 

Dar m-am oprit nu doar aici, la colegiu, am căutat să fac naveta prin ţară 

şi să invit şi copii din alte şcoli. Astfel, au reuşit să evolueze cu succes şi 

Daniela Carlaşuc, elevă în clasa IX la Gimnaziul „Victor Ciutac" din s. Șiră-

uți, Briceni, una dintre fetele cele mai talentate. Daniela cântă atât de frumos, 

acum doi ani a început să studieze serios chitara. A participat la concursuri 

naţionale, dedicate lui Gr. Vieru, Ion şi Doina Aldea Teodorovici, cucerind 

locuri de frunte, obținând diplome şi premii. Îndrumător şi profesor al ei este 

un rapsod talentat din zona de nord a republicii, Cristian Carlaşuc, folclorist 

şi un mare instrumentist. 

O altă participantă - Vlada Pârlii, este născută în Atena, Grecia. Acum 

locuiește cu părinţii în Soroca, este elevă la Liceul „Petru Rareş" şi în paralel 

studiază pianul şi chitară bas la Şcoala de Muzică „Eugen Coca". Are o voce 

extraordinară, cântă de mică, face parte din ansamblul muzical „Steluțe soro-

cene" şi cântă în corul „Belcanto" etc. 

În acest proiect, am încercat s-o implic mereu şi pe nepoțica mea, Andreea 

Carlaşuc, care este elevă la Liceul român-german „M. Kogălniceanu". Este 

stăruitoare, citeşte, scrie de la vârsta de 6 ani, a mers la şcoală bine pregătită. 

A învăţat limba engleză de sine stătător, urmărind emisiuni la televizor şi, de 

asemenea, cântă frumos. 

Două doamne de la Telenești, de la Şcoala raională de Arte Plastice „Ni-

colai Moisei", directorul Svetlana Caprian şi profesoara Olga Mardari, au 

participat cu copiii la emisiuni online, expunând spre vizualizare lucrări plas-

tice expresive, special pregătite pentru cei interesați de artă, picturi. În cadrul 

acestora au demonstrat cum se ocupă, cum au îndrăgit şi cum propagă arta 

frumosului. 
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Ț.P.E. - Credem că s-a realizat astfel un inedit şi valoros schimb de idei, 

de experiențe şi bune practici între generaţii. Cum aţi reuşit să valorificați 

aceste realizări pe parcurs? 

P.C.V. - Desigur, nu era suficient doar să edităm cartea pentru ca fiecare 

matur sau copilaș să-şi vadă munca. A fost nevoie şi s-o lansăm. Pe la sfârşit 

de iunie, m-am întors de la Ploieşti, unde, în sala mare a palatului de cultură, 

a avut loc această lansare a antologiei. A fost foarte multă lume, maturi, copii, 

elevi din diferite colțuri ale României. Şedinţa a durat câteva ore. Fiecare 

participant a venit cu mesajul său, conform tematicii întitulate din timp. Per-

sonal, am ţinut un discurs mai mult istoric decât cum era specificat în gene-

ric… parfum cu zâmbet de copil. Salonul a avut loc spre sfârşit de iunie. M-

am referit la faptul că din punct de vedere istoric, în îndepărtatul 1940, cam 

tot în perioada de vară, guvernul sovietic cerea printr-o telegramă României 

să cedeze Basarabia şi Bucovina. Pe acele timpuri, în Basarabia, respectiv, se 

întâmplau evenimente foarte serioase. Despre aceasta şi multe altele le-am 

împărtășit gândurile celor prezenţi. 

Apoi am dat citirii câtorva versuri din creația unei basarabence, Iulia 

Toma Pârvu. Ea s-a retras împreună cu părinţii, în 1940, peste Prut. Dânsa 

descrie în lucrările sale ce-a văzut atunci cu ochi de copil. Multe secvențe, 

aşa cum le prezintă ea, sunt foarte durute pentru basarabeni. Am citit în final 

o poezie proprie „înstrăinare". 

Am participat împreună cu interpretul şi preşedintele Academiei naţiunii 

române, Valeriu Mocanu, la o emisiune a televiziunii române, care a durat 

două ore. Mi s-a oferit o oră unde, împreună cu Ion şi Gabriela Alef Machi-

don, ne-am împărtășit gândurile despre metodele de instruire a copiilor. As-

tfel, credem că ei trebuie să-şi cunoască istoria, prin intermediul cărților, cân-

tecelor, poeziilor, operelor de artă, pentru că istoria se poate învăţa prin dife-

rite metode. Respectiv, cred că ar fi bine să revenim la şezătorile noastre de 

cândva, pentru ca cei tineri să asculte povestirile părinţilor, buneilor, vecini-

lor. Aşa, mult mai multe lucruri se pot memora pentru cei care le ascultă decât 

atunci când stai, să zicem, cu cartea în mână învățând de sine stătător. Nu-mi 

rămâne decât să amintesc că de la 1 septembrie salonul îşi va relua activitatea, 

deoarece proiectul creează o identificare, mobilizare, informatizare şi revalo-

rificare a resurselor privind formarea calităților umane, la nivel individual şi 

de grup, prin activităţi de studiere, cunoaștere a valorilor româneşti, dezvol-

tare personală, sport, muzică, creativitate. În cadrul salonului se desfăşoară 

ateliere de creație, spectacole, lansări de carte, conferinţe şi seminare. Salonul 

mai are şi o revistă - „Lumini stelare". Pe paginile ei au fost publicate un şir 

de creaţii ale poeţilor şi scriitorilor din Basarabia, inclusiv Nicolae Bălţescu, 

Gheorghe Stratan, Maria Tomița Corini, Silvia Strătilă, Victor Ciobanu, a 

subsemnatei etc. Proiectul totuşi este adaptat specificului vârstei de copil, dar, 

totodată, şi maturii, știind că şi ei îşi păstrează sufletul de copil, sunt chemaţi 

să crească spiritual şi să participe de rând cu cei mai mici. Prin activităţile 
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proiectului se doreşte implicarea tuturor factorilor răspunzători de șlefuirea 

caracterelor şi formarea unor oameni de valoare. 

Printre coordonatorii de proiect mai sunt şi Mihaela Radu, director al bi-

bliotecii judeţene „Nicolae Iorga"; Nicolae Sevastian, director general, Leo-

nard Coţac, dir. adjunct, liceul „Victor Slăvescu" din Ploieşti, România. 

Proiectul este binevenit şi din considerentul ca să nu se simtă izolați co-

piii, să nu cadă sub presiunea unor stări de spirit apăsătoare, provocate de 

situaţia de criză sanitară. Credem şi sperăm ca ei să se bucure de noi oportu-

nități deschise în faţă prin comunicarea cu semenii lor din toate colțurile ţării 

şi de peste hotare. 

Ț.P.E. - Vă dorim să aveţi parte de noi antologii editate, grație unor pro-

iecte care să contribuie la descoperirea talentelor tinere. Iar prin intermediul 

activităților promovate astfel, sperăm şi copiii să se dezvolte liber şi firesc, 

într-o ţară prosperă. 

A intervievat TÂGANAS-PÂNTEA Elvira. (Ț.P.E.) 

TÂGANAS-PÂNTEA, Elvira. Salonul „Artă 

prin educaţie" - descoperă talente //Univers Pe-

dagogic Pro. – 2021. – nr. 29(771). – 26 august. 

– pag. 5 

 

 

Viziru Andrei. Dialoguri despre cărţi unificatoare ajunse la Chişinău 

sau bucurii pe timp de pandemie  

Motto  „Nu e mai bogată ţara cu mai multe tancuri, ci ţara cu mai multe 

cărţi" 

Nicolae Dabija 

Interviul a fost difuzat la „Radio Moldova" 

pe 12 iulie 2021, în cadrul Emisiunii „Matinal 

Naţional", a doua zi după Alegerile Parlamentare 

Anticipate, care s-au desfăşurat cu succes, Repu-

blica Moldova alegând orientarea europeană. Iar 

la 13 iulie cartea a fost prezentată pe scurt la TV 

Moldova în programul informativ „Mesager" de 

subsemnatul cu ocazia vernisării Expoziţiei Per-

sonale de foto de la Biblioteca Municipală „B.P. 

Haşdeu" Chişinău în cadrul Zilelor Chişinăului. 

Prima bucurie - „Antologia sub Flamura Unirii". Dialog cu Veronica Pâr-

lea-Conovali, antologatoare din Republica Moldova. 

Andrei Viziru: Veronica Pârlea -Conovali,   în ultimii ani, scriitorii ro-

mâni de pe ambele maluri ale Prutului, îşi dau mâna, au proiecte comune, 

participă la şedinţe ale unor cenacluri literar-artistice comune, editează cărţi 

împreună. Ceea ce cu câteva decenii în urmă era un vis irealizabil. Şi iată că 

anul acesta, după ce, în 2020 la Editura „Amurg sentimental", a apărut cartea 
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„Mărgăritare de dincolo de Prut" Antologie din creația scriitorilor Basarabeni 

realizată de Gabriele Alef, Ion Machidon din România, Gheorghe Stratan şi   

Veronica Pârlea -Conovali din Republica Moldova, anul acesta ne-am bucu-

rat recent de două antologii, apărute la aceeaşi editură „Amurg Sentimental" 

diriguita de harnicul editor Ion Machidon. Aş vrea să aflu cum a apărut ideea 

acestei antologii  

Veronica Pârlea-Conovali: Ideea a apărut cu un an si ceva în urmă, când 

soții Machidon au venit la Centrul Internaţional Academic „Mihai Eminescu 

la lansarea cărţii mele „Dialog în vis"... Au fost foarte impresionaţi de primi-

rea cordială şi ospitalitatea gazdei, de aceea s-a specificat în paginile cărţii, 

„Mărgăritare de dincolo de Prut" că a apărut sub egida Salonului Literar-Ar-

tistic „Artă prin Educaţie" Ploieşti şi „Centrul Academic Internaţional Emi-

nescu", director Elena Dabija, Chişinău. Inițiatoarea proiectului este poeta 

Gabriela Alef Machidon. Cuprinde creația a 30 de scriitori basarabeni. O altă 

antologie sub egida Salonului a fost „Sub Flamura Unirii” ce numără 26 de 

autori cu pagini reprezentative din creația lor. Ineditul celei de a doua cărţi 

constă în faptul că sunt incluşi scriitori români de la Nistru până la Tisa fără 

să se facă deosebirea unde locuiesc acum, constituind un tot întreg, scriitori 

de limbă română şi de acelaşi neam, ca şi cum ar face parte din una şi aceeaşi 

ţară şi indivizibilă, cum a fost odată şi aşa cum ar trebui să fie pe viitor. Pe 

prima copertă este plasată o fotografie cu imaginea Prutului, în care se re-

flectă albastrul cerului, iar pe coperta a doua este imaginea oraşului Soroca 

cu cetatea de aici ce se reflectă în apa râului Nistru, ambele fotografii sunt 

realizate de Andrei Viziru. Denumirea cărţii vorbeşte de la sine . 

A.V.: De fapt, e o carte diversă, care conţine şi proză şi poezie ... 

V. P. C: Fiecare autor a venit cu lucrări reprezentative din creația sa. Da, 

tematica este diversă, însă nu sunt incluse doar creaţii cu tentă patriotică cum 

ar părea la prima impresie, dacă e să ne luăm după titlu, în carte cititorul se 

poate delecta şi cu poezie de dragoste, nuvele scurte, eseu şi chiar fragmente 

de roman. Nu-mi rămâne decât să-i felicit pe toţi autorii incluşi în această 

antologie, respectiv pe viitor mi-aş dori să colaborez la fel de fructuos. Cartea 

a fost lansată în România pe data de 26 iunie la Ploieşti la Sala „Marea Unire" 

a Bibliotecii Judeţene „Nicolae Iorga" - Ploieşti şi planificăm să fie lansată 

cât de curând şi la Chişinău la Centrul Internaţional Academic „Mihai Emi-

nescu" 

* * * 

ARTA, POEZIA, ÎNVINGE PANDEMIA 

A doua bucurie pentru admiratorii de frumos şi poezie din Chişinău în 

vara aceasta cu zvârcoliri ale covidului şi caniculă insuportabilă a fost apariția 

Antologiei Salonului Literar-Artistic „Artă prin educaţie", Ploieşti. Fondat şi 

coordonat de prof. Gabriela Alef Machidon. Vorba e de volumul „Lumini de 

curcubeu în pandemie", Editura Amurg sentimental, Bucureşti, 2021. Ediție 

îngrijită de Ion Machidon. Aici e oportun să fac trimitere iară şi la editorul 
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Ion Machidon care menţionează în prefața antologiei „Acest salon literar - în 

concret, este ceea ce trebuie să fie pentru iubitorii de lucruri frumoase, locul 

de creație autentică şi spectacol gratuit, care de la o ședință la alta, prin gene-

rozitatea organizatorilor, chiar online, nu a bătut pasul pe loc. În ciuda pan-

demiei, s-a extins în toate colțurile ţării, ajungând până la Chişinău, la fraţii 

noştri scriitori, închegând o vie colaborare prin vocea poetei Veronica Pârlea 

-Conovali şi instituția dc cultură Centrul Academic Internaţional Eminescu, 

director Elena Dabija... Iată că şi în această nouă stagiune 24.10.2020-

26.06.2021 prin cele nouă şedinţe de lucru, am asistat la un demers cultural 

nou, original, fiind martori la schimb cultural de idei între generaţii, dar mai 

ales, la atitudinea multora dintre ei, pentru patriotismul de care dă dovadă în 

unificarea Basarabiei cu ţara mamă." Sâmbătă, 5 iunie 2021,Bucureşti. 

Așadar, Veronica Pârlea-Conovali, aş dori să deschideţi parantezele, 

deoarece într-o măsură oarecare aţi contribuit şi dumneavoastră la apariția 

acestei cărţi. 

V.P.C.: Această carte întitulată inspirat „Lumini de curcubeu în pande-

mie" apare datorită unei colaborări între unii profesori din Basarabia şi din 

România, cât şi a elevilor, studenţilor, oamenilor de creație de pe ambele ma-

luri ale Prutului în cadrul Salonului Literar-Artistic „Artă prin educaţie". Un 

proiect inițiat şi realizat de Gabriela Alef-Machidon, scriitoare, iar eu sunt un 

liant între şcolile de învăţământ din Basarabia şi România. Chiar la prima 

ședință a Salonului din Stagiunea a II-a am invitat-o pe Olga Trudov-Mațarin, 

profesoara de la Colegiul Pedagogic. Apoi, am fost în vizită la liceul „Vasile 

Alecsandri" din Chişinău, unde am avut un dialog cu doamna director Dani-

ela Vacarciuc, în rezultatul căruia profesoara de limbă română Silvia Strătilă 

a participat activ la toate şedinţele Salonului. Apoi am stabilit legături cu 

şcoala de arte plastice din raionul Telenești, am discutat şi cooptat pe direc-

toarea Svetlana Caprian şi profesoara Olga Mardari. La fel am apelat şi la alte 

şcoli din Basarabia care au acceptat să participe la şedinţele Salonului. 

Şedinţele au avut diverse tematici, care au fost orientate pentru elevi ca ei să-

şi dezvolte creativitatea şi talentele. Cum ar fi: „Veșminte de toamnă în poe-

zia românească", „Cântec de dor de peste Prut", „Dalbe ninsori în cântece de 

zurgălăi „Eminescu este Patria limbii române" ş.a. Copii au participat cu cân-

tece, poezii, creaţii proprii, desene. Fiind prezentă la majoritatea ediţiilor Sa-

lonului m-am convins că noi avem copii dornici de carte şi de frumos, care 

vor deveni cetățeni destoinic ai ţării. 

A.V.: Trebuie aici să amintim că şedinţele au avut loc online ... 

V.P.C.: În pofida faptului că şedinţele au avut loc online, totuşi, ele s-au 

desfăşurat fără probleme şi durau câte 5- 6 ore. Toţi participanţii erau activi. 

Eu personal de la Colegiul Naţional de Coregrafie, unde lucrez de 20 de ani 

am convins să participe următorii studenţi: Eugen Baltag, Mădălina Graur, 

Nicoleta Munteanu, Ana Sorina Vasiliu, un număr destul de mare care au 

avut ocazia să se afirme şi să se promoveze în arealul de la Prut şi până la 
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Tisa. Deoarece au participat şi multe şcoli din afara hotarelor actuale ale Ro-

mâniei. Am invitat copii din şase raioane ale Republicii Moldova, cum ar fi 

din raionul Briceni, Soroca, care au dorit să participe. Ca rodul activităţii de 

un an să nu rămână în anonimat am hotărât să edităm o antologie care să 

cuprindă toate şedinţele care au avut loc. Ţin să precizez că la aceste şedinţe 

au participat nu doar elevi şi cadre didactice, ci şi scriitori ca de exemplu din 

România: Octavia Crăciun, Andreea Cristea, Iulia Dragomir, iar din Repu-

blica Moldova: Victor Ciobanu, Alina Spătaru, Eugenia Zabulica, Andrei Vi-

ziru, Svetlana Viziru ş.a. Ei au contribuit ca să consolideze legăturile dintre 

generaţii şi să promoveze idealul reîntregirii neamului românesc. 

Coperta aparţine unei participante a salonului, Ana Măria Secară, studentă 

la secţia Istoria Artei în cadrul Facultăţii de Istorie. Bucureşti, locuiește în 

orăşelul Vălenii de Munte . 

A.V.: Recentul volum e o dovadă că literatura, arta, cultura poate învinge 

toate obstacolele, implicit pandemiile ... 

V.P.C.: Aşa este, noi am căutat să demonstrăm că în orice situaţie, în 

orice împrejurări şi cele ale pandemiei, când am fost izolați la domiciliu noi 

am avut o activitate intensă, bogată sufletește, nu ne-am simţit rupți de la 

viaţă. Cu atât mai mult i-am implicat şi pe elevii şi discipolii noştri şi am 

demonstrat că viaţa are sens, când este trăită frumos, creator. Totul depinde 

de fiecare om în parte şi pe timp de pandemie viaţa poate fi frumoasă şi poate 

aduce succese şi satisfacții sufletești. 

VIZIRU, Andrei. Dialoguri despre cărţi uni-

ficatoare ajunse la Chişinău sau bucurii pe timp 

de pandemie//Lumini stelare. – 2021. – aprilie-

iunie - pag. 2, 15 
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APRECIERI: 

 

Sârghie, Dumitru. Veronica Pârlea-Conovali, o salcie plângătoare care 

freamătă românește între Prut și Nistru! 

Pe Veronica Pârlea-Conovali, am cunoscut-o 

cu ceva timp în urmă, la Posada-Vidraru, cu ocazia 

Adunării Generale a Ziariștilor Profesioniști din 

România. Profesor recunoscut, ziarist, scriitor și 

poet al durerilor Basarabiei noastre eterne, un poet 

care scrie cu sânge, Veronica Pârlea-Conovali, su-

flet sfios și religios in integrum, surprinde prin ra-

dicalismul verbului cu care abordează, de pe pozi-

ții naționale, problema teritoriului-frate de dincolo 

de Prut. 

Cu siguranță, domnia sa, după ce, ca profesor, 

cu câțiva ani în urmă, a avut un dialog în aqua forte cu însuși președintele 

Republicii Moldova de atunci (nomina odiosa!), a intrat în atenția rusofonilor, 

ca fiind un „element periculos”, o doamnă al cărei cuvânt rostit sau scris poate 

ucide, figurativ vorbind, mai tare decât glonțul… 

Ulterior, după momentul Posada-Vidraru, am aflat mult mai multe lucruri 

frumoase despre domnia-sa, lucruri care, desigur, o onorează și care alcătu-

iesc plinul spiritual și sentimental al unei românce cu totul și cu totul aparte. 

Dar despre aceste lucruri, cu siguranță, vom vorbi într-un alt context, unul 

prin care săptămânalul nostru Linia Întâi va găzdui un amplu interviu cu dom-

nia-sa. 

Astăzi, vom spune câteva cuvinte despre minunatul ei volum de poezie 

intitulat „Lăcrimează-n dor amurgul”, volum apărut la Chișinău, în anul de 

grație 2016. 

Cartea începe spectaculos cu un poem al cărui titlu, „Plâng de bucurie că-

s român”, l-a scos, cu siguranță, din sărite pe Dodon, președintele rusofon, 

despre care se spune că, atunci când aude cuvântul Cultură, pune mâna pe 

pistol… 

Pentru acest titlu, Asociația noastră „Ecologia Bunului Simț” i-a conferit 

doamnei Veronica Pârlea-Conovali tradiționalul „Certificat de român”, înso-

țit de aplauzele noastre confraterne. 

 „Strigă Tisa, strigă Nistru, / Dunărea și tot poporul, / Strigă cerul și cre-

dința, / Să ne spună adevărul. Sfârtecată de dușmani, / Strâmtorată și rănită, / 

Ca o palmă ești pe hartă, / Moldovioara mea iubită.” 

 „Adevărul lui Dumnezeu este belșugul din care se hrănește adevărul 

omului”, spunea cândva poetul patriot și revoluționarul Claudiu Iordache. Tot 

așa și sora noastră de peste Prut vrea să desprindă fragmentul de adevăr des-

pre Moldova din adevărul rotund al lui Dumnezeu: „Se-aud gemete în țară, / 
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Lanțurile curg șuvoi, / Plânge pruncu-n poala mamei, / Și istoria în noi.” 

(Rugă) 

Doina ciobanului s-a întristat, iar sârba românească plânge în hohote… 

Între Cer și Pământ, sora noastră de peste Prut trage clopotele mântuirii nea-

mului, chemându-și, prin vers, confrații la luptă… „Din ploile căzute peste 

noi, / Trecutul este zămislit de doi, / Prezentul este-n mâinile la mii, / Rămâne 

să săpăm în temelii.” (Chemare) 

Lacrimi durute, veghe și lupta cu cuvântul, „dreptate, ochii plânși vor să 

te vadă”, clopote sfinte și, peste toate acestea, lacrimile verzi ale românismu-

lui șiroind pe fața autoarei noastre… „Apără-mi poporul, / De cruzimea rea, 

/ Strânge-mi puișorul, / Sub aripa ta.” (Clopot sfânt) 

În inima Veronicăi Pârlea-Conovali mocnesc tăciunii eliberării, ea invo-

cându-i în acest sens pe Doina și Aldea Teodorovici: „Ridică-te, Doină, cântă, 

Ioane, / Din zbuciumul vremii nevremuit, / S-audă Prutul și România, / Că 

Ion și Doina nu au murit.” (Nouă ani de așteptare) 

Asuprirea stăpânirii ilegitime din Moldova noastră soră nu-i îngreuiază 

autoarei zborul spre înălțimile rarefiate ale dorului de libertate, dar îi apasă 

negreșit conștiința, ea continuând să se simtă înlănțuită: „Râdeau, băteau din 

palme ticăloșii, / Când viața ta abia mai palpita, / În sângele-ți se răsculau 

strămoșii, / Cu moartea pre moarte-a te salva!” (Statura demnității – Pentru 

Dumitru Matcovschi) 

Volum de largă respirație patriotică, cartea „Lăcrimează-n cer amurgul” 

ne poartă, amar și dulce, înspre dragostea de neam și țară, înspre strigătele 

abia șoptite ale neamului românesc, înspre tăcerile vânzătorilor de țară, care 

ne conduc samavolnic spre nicăieri: „Dar tace fratele ministru, / E surdă sora 

din guvern, / E plin de slană Parlamentul / Și-i slab poporul meu etern.” Sau: 

„Pe malul Prutului, la Criva, / Sărmana inimă a mea, / Se-nsângera de Buco-

vina, / Pe România o plângea!” (Pe malul Prutului) 

Universul matern (Mamă, „fără tine sunt și nu-s”), cimitirul, cenușa din 

vatră, mielul din luncă, salcia lăcrimând, clopotnița și Dumnezeu, iată temele 

pe care Veronica le trece prin sita rafinamentului său liric, românca noastră 

bătută de ploi și toamne, de pâine, de pădure și de ape, reluând, în această 

carte, o temă dureroasă, într-o viziune proprie , sfâșietoare… „Așa-s lăsată 

de la cer, / Să mă căznesc în umilințe, / Iar mușcătura cea din măr/ Mi se 

lățește în ființă!” (Umilință). Observați cu cât rafinament introduce aici mitul 

adamic… 

Oameni buni, dacă vi se face dor de neamul românesc și simțiți cum vă 

gâlgâie în piept amărăciunea înstrăinării, după ce recitiți Doina lui Eminescu, 

rogu-vă luați în mână cartea poetei Veronica Pârlea-Conovali și veți vărsa și 

dvs. câteva lacrimi, precum această salcie plângătoare, care freamătă româ-

nește între Prut și Nistru… 
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SÂRGHIE, Dumitru. Veronica Pârlea-Co-

novali, o salcie plângătoare care freamătă româ-

nește între Prut și Nistru! [Accesat 17.05.2017]. 

Disponibil: http://linia1.ro/veronica-parlea-co-

novali-o-salcie-plangatoare-care-freamata-ro-

maneste-intre-prut-si-nistru/  

 

 

Barbu, Girel. O carte ca o lacrimă în forma României Mari 

Pe distinsa poetă și scriitoare Veronica Pârlea-Co-

novali, am întâlnit-o la manifestarea „Bucuria Crăciu-

nului”, care s-a desfășurat în data de 16 decembrie 

2017, la Buzău, organizată impecabil de Asociația pen-

tru Civilizație Ortodoxă (ASCIOR) și Uniunea Scriito-

rilor Europeni de Limba Română *USLR). Cu acest prilej -, o adevărată bi-

necuvântare cerească - domnia sa mi-a dăruit cea mai recentă carte de poeme 

cu un titlu-metaforă, „Lăcrimează-n dor amurgul”. Volumul a văzut lumina 

tiparului la prestigioasa Întreprindere de Stat, Firma Editorial-Poligrafică, 

„Tipografia Centrală” din Chișinău în anul 2016, într-o ținută grafică de ex-

cepție. Supranumită de unii confrați „Salcia plângătoare”, poetei Veronica 

Pârlea-Conovali i se potrivește de minune acest epitet. Știm din legenda sal-

ciei plângătoare, acel arbore care își despletește cu tristețe crengile deasupra 

apelor, că a rămas așa în starea de jale, în urma plângerii sale la răstignirea 

lui Iisus. Ei bine, poeta noastră plânge „de bucurie că-s român”, în timp ce 

alții, mulți, prea mulți din păcate, se rușinează nejustificat că sunt români: 

„Strigă Tisa, strigă Nistrul,/Dunărea și tot poporul,/Strigă cerul și credința/Să 

se spună adevărul./Sfârtecată de dușmani/Strâmtorată și rănită,/Ca o palmă 

ești pe hartă,/Moldoviora mea iubită.” Volumul reunește în paginile sale șapte 

capitole, șapte cărți într-o carte, pentru că fiecare capitol este la urma urmei 

o carte. 

În prima parte, „Plâng de bucurie că-s român”, autoarea, singura poetă 

basarabeancă după umila mea cunoștință care deține un „Certificat de român” 

acordat de Ecologia Bunului Simț, îl introduce pe cititor în miezul unui patri-

otism autentic. Poeziile curg ca niște lacrimi vorbitoare între malurile pagini-

lor. Sunt versuri care trezesc până și pe cei mai aprigi dușmani ai românis-

mului din letargia nepăsării, „Triști și negri rămân norii/Toamna, când pleacă 

cocorii/Și pământul strămoșesc,/Vânturile-l pustiesc.” De o mare sensibilitate 

sufletească sunt și poemele în care răzbat simțămintele creștine ale autoarei.  

Trecerea timpului este anunțată de o goarnă, care face să tremure univer-

sul, iar atunci când„ „vine ora”, „porțile vremii” se închid și „Nu știu ce vor 

moșteni urmașii,/Dacă nu le vom lăsa istorii,/Dacă nu le vom lăsa balade,/Se 

vor stinge pentru ei zorii.” Iată frământările unui suflet frumos, iată grija pen-

tru urmași care o macină pe poetă. În carte nu lipsesc nostalgiile după locurile 

http://linia1.ro/veronica-parlea-conovali-o-salcie-plangatoare-care-freamata-romaneste-intre-prut-si-nistru/
http://linia1.ro/veronica-parlea-conovali-o-salcie-plangatoare-care-freamata-romaneste-intre-prut-si-nistru/
http://linia1.ro/veronica-parlea-conovali-o-salcie-plangatoare-care-freamata-romaneste-intre-prut-si-nistru/
https://www.facebook.com/veronica.pirleaconovali?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCgRnhlpLEosWh02RZX67o6fRQ-V-nuZ5pF7qlBo3YXOILnKnLPbkdkphipf2qgZZaEHRAboaTVuTvQ&fref=mentions
https://www.facebook.com/veronica.pirleaconovali?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCgRnhlpLEosWh02RZX67o6fRQ-V-nuZ5pF7qlBo3YXOILnKnLPbkdkphipf2qgZZaEHRAboaTVuTvQ&fref=mentions
https://www.facebook.com/veronica.pirleaconovali?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARB0KZpBJ7RYFoNjgC8pWCVC37Jm0XrejdcWWI6DGwA9f1CeBOv70CjbZj244MVu-YTxEN63tXyvMQIN&fref=mentions
https://www.facebook.com/veronica.pirleaconovali?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARB0KZpBJ7RYFoNjgC8pWCVC37Jm0XrejdcWWI6DGwA9f1CeBOv70CjbZj244MVu-YTxEN63tXyvMQIN&fref=mentions
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natale, după prieteni, părinți, frați și surori, „Undeva mai latră-un câine/Și un 

cal a nechezat,/Mama coace astăzi pâine/Și o nuntă este-n sat”. 

Această stare de veghe permanentă asupra meleagurilor copilăriei este conti-

nuată și în capitolul „Cu inima de țară”, după ce poeta aflată la maturitatea 

actului creator observă cu finu-i simț artistic că, „Eu nu mai sunt cea de altă-

dată/Simt că totul s-a schimbat în mine,/Cărarea noastră e întortocheată,/Iar 

drumul nu mai ține azi cu tine”. După atât zbucium interior, creator poeta Ve-

ronica Pârlea-Conovali, își permite câteva respirații scurte, ale căror ecou, ca 

un „bumerang” se aude până hăt-departe în urechile lunii, „Eu te iubesc, și 

nu-i o nebunie,/Căci focul mă cuprinde iar și iar,/Și eu mă dărui apei care 

vine/Iar vântul este pruncul meu hoinar.” Poezia de dragoste a Veronicăi Pâr-

lea are atâta energie poetică că mișcă până și stelele, iar plânsul se transformă 

în binecuvântare: 

„Noi plângem 

Eu plâng, tu plângi în astă 

seară 

Și noaptea cade peste noi, 

Retrăgîndu-te-n cămară, 

Rămâi cu focul tău în doi. 

Patima te istovește 

Și te usucă-ncetișor, 

Te arde până la cenușă 

Și tu rămâi fără de zbor. 

Și cade frunza peste tine, 

Ea este pură și curată, 

Tu ești bătrân și tâmpla-i albă, 

Iubirea însă-i neuitată”. 

Volumul semnat de poeta basarabeancă Veronica Pârlea-Conovali, Lăcri-

mează-n dor amurgul este o probă că scriitorii de peste Prut sunt mai români 

decât mulți români mioritici. 

Lectură plăcută! 

BARBU, Girel. O carte ca o lacrimă în forma 

României Mari. [Accesat 20.12.2017]. Disponi-

bil: https://www.face-

book.com/photo.php?fbid=878204905675553&

set=pcb.878212725674771&type=3&theater  

 

 

Făclia. Veronica Pârlea-Conovali, pedagog și scriitor cu har 

Istoric cu o viziune clară, poet de aleasă simțire şi înflăcărat patriot al 

neamului, dna Veronica Pârlea-Conovali se poate 

mândri cu şirul de realizări notabile prin care şi-a făurit 

un nume ce a devenit cunoscut întregii comunităţi pe-

dagogice din republică. 

Născută la 12 noiembrie în satul Vărăncău, Soroca, 

în familia Anei şi a lui Vasile Pârlii, încă din copilărie 

i-a încolțit în suflet interesul pentru istoria neamului. 

Ultima izbândă pe plan profesional a dnei Veronica 

Pârlea-Conovali este volumul „Destăinuiri de pe lu-

mea cealaltă”, învrednicit la Salonul internațional de 

https://www.facebook.com/veronica.pirleaconovali?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDY0noGFcVpAEqAGuctOSf6Dh6VNpGpyihiEfs3sblu1Zcquq1L6h1PJ5jjz1nrdAzaONukSb1ZE5wT&fref=mentions
https://www.facebook.com/veronica.pirleaconovali?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDY0noGFcVpAEqAGuctOSf6Dh6VNpGpyihiEfs3sblu1Zcquq1L6h1PJ5jjz1nrdAzaONukSb1ZE5wT&fref=mentions
https://www.facebook.com/veronica.pirleaconovali?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCfNU9yU8a1FC_PRf4wMLKWZJXGKwpFefGCh10nQxNkGXYfNyW-n6hWmqAxRoU9bcb-sio3wpKOl5EW&fref=mentions
file:///C:/Users/BP_Soroca/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Barbu,%20Girel.%20%5bAccesat%2020.12.2017%5d.%20Disponibil:%20https:/www.facebook.com/photo.php%3ffbid=878204905675553&set=pcb.878212725674771&type=3&theater
file:///C:/Users/BP_Soroca/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Barbu,%20Girel.%20%5bAccesat%2020.12.2017%5d.%20Disponibil:%20https:/www.facebook.com/photo.php%3ffbid=878204905675553&set=pcb.878212725674771&type=3&theater
file:///C:/Users/BP_Soroca/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Barbu,%20Girel.%20%5bAccesat%2020.12.2017%5d.%20Disponibil:%20https:/www.facebook.com/photo.php%3ffbid=878204905675553&set=pcb.878212725674771&type=3&theater
file:///C:/Users/BP_Soroca/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Barbu,%20Girel.%20%5bAccesat%2020.12.2017%5d.%20Disponibil:%20https:/www.facebook.com/photo.php%3ffbid=878204905675553&set=pcb.878212725674771&type=3&theater
file:///C:/Users/BP_Soroca/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Barbu,%20Girel.%20%5bAccesat%2020.12.2017%5d.%20Disponibil:%20https:/www.facebook.com/photo.php%3ffbid=878204905675553&set=pcb.878212725674771&type=3&theater
file:///C:/Users/BP_Soroca/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Barbu,%20Girel.%20%5bAccesat%2020.12.2017%5d.%20Disponibil:%20https:/www.facebook.com/photo.php%3ffbid=878204905675553&set=pcb.878212725674771&type=3&theater
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carte din 2013 de o importantă distincție. Autoarea a înmănuncheat în această 

carte mărturiile unor familii din Basarabia care au trecut prin calvarul depor-

tărilor, înșirând pe hârtie, cu remarcabil talent de povestitor, amintirile dure-

roase ale oamenilor care şi-au pierdut apropiații în gulagurile siberiene. 

Ca activist public, mereu o poţi vedea la Forurile românilor de pretutin-

deni. E un publicist şi scriitor mereu cu condeiul în mână, descoperind şi evo-

când destine (în special, de pedagogi, fie din Basarabia, fie din România, 

unde are prieteni aproape în toate județele). Nu doar ca istoric, ci, în primul 

rând, ca scriitor străbate republica în lung şi în lat, la diverse întâlniri cu citi-

torii, alături de confrații de condei. E cel mai fidel şi devotat cronicar al satu-

lui natal Vărăncău.  

O felicităm din inimă cu prilejul celei de-a 45-a aniversări, îi dorim sănă-

tate, inspiraţie şi noi succese, de care să se bucure alături de soțul Andrei, 

fiicele Diana, Natalia şi nepoțica Andreea. (Echipa redacțională a „Făcliei”) 

FĂCLIA. Veronica Pârlea-Conovali, peda-

gog și scriitor cu har//Făclia. – 2013. – noiem-

brie.   

 

 

Leahu Emilia. Mai întâi a fost Poezia... 

Am avut norocul să ţin în mâini cartea „O dragoste ne-adună" de Veronica 

Pârlea, când încă mirosea a vopsea tipografică. Am citit-o din scoarță în 

scoarță în acea seară, dimineaţa am revenit din nou, apoi zile în şir - iarăși şi 

iarăși... 

„Ce se întâmplă?" - mă întrebam. Versul atât de simplu la prima vedere 

te prinde "în clește", te tulbură, te frământă, cerându-şi parcă dreptul de a fi 

citit. 

O nenorocire, o durere ce-mi măcina sufletul a făcut ca drumurile noastre 

să se întâlnească. Cum se cheamă oare un om către care cei suferinzi îşi în-

dreaptă pasul, care îşi pun ultima speranţă, așteptându-l ca pe o izbăvire? 

Cred, e undeva pe aproape de ceva dumnezeiesc dacă reuşeşte să împrăștie 

durerea, să adune o dragoste destrămată... 

Nu am putut să nu merg la lansarea cărţii: senină şi frumoasă ca un soare 

a izbutit să-şi adune prietenii într-o atmosferă caldă, plină de cântec şi poezie, 

de vorbe spuse din suflet, cu toate că era mohorâtă. 

Şi dacă placheta ei şi-a ocupat locul în biblioteca mea alături de Cartea 

Cărților şi de volumul de versuri al lui Eminescu asta vorbeşte că poezia ei 

înseamnă ceva - pentru mine. Nu exagerezi! 

Îi doresc s-o aibă în pază bunul Dumnezeu, s-o însoțească mereu muza, 

să facă poezie bună şi să ne întâlnim la noi lansări de carte! 

Astăzi, la aniversarea ei frumoasă îi doresc multă baftă! 

LEAHU, Emilia. Mai întâi a fost Poezia... 

//Glasul Națiunii. - ………………. 
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Pălăngeanu, Dunia. Pasărea măiastră a Basarabiei -Veronica Pârlea-

Conovali 

Filonul spiritual şi moral care alcătuiește personali-

tatea Veronicăi Pârlea- Conovali are în componenţa sa 

dragostea de limbă şi de adevărul istoric, preţuirea 

moştenirii de tradiţii lăsate de strămoşi, satul, loc al 

veșniciei, cu oameni curați şi frumoși, fami-

lia, sufletul-pasăre albă din care îşi iau zbo-

rul cuvintele şi gândurile alese, presărate în 

poeme şi amintiri, încredințate tiparului spre 

neuitare de profesoara de istorie, publicista, poeta şi 

memorialista pe care o redescoperim ca om al Cetății, mereu 

neostenită, deschisă dialogului, plină de patos, credinţa, iubire, patriotism.  

Pe lângă faptul că transmite generațiilor de copii şi tineri dragostea faţă 

de trecutul de jertfa şi eroism al strămoșilor noştri, scriitoarea Veronica Pâr-

lea-Conovali este un fidel cronicar al vremurilor în care trăieşte şi creează, 

iar scrierile sale poartă amprenta sincerității, verticalității, vocației sale cu 

care a fost înzestrată de bunul Dumnezeu şi pentru care luptă cu armele sale, 

cu speranță de mai bine, cu nădejdea de a birui vicisitudinile vieții, fiind cadru 

didactic, scriitoare, publicista. Cine a avut privilegiul să-i stea în preajmă şi a 

poposit în paginile cărților sale editate de-a lungul anilor, cunoaște mai bine 

suferința, eroismul, fiorul patriotic, faptele adevărate ale istoriei, sentimentele 

profunde ale unui suflet care lasă prin trecerea sa prin viaţă urme adânci de 

lumina. E jertfa de suflet şi credință lăsate pe fila destinului de o admirabilă 

şi curajoasă femeie, care şi-a făurit din pană şi cerneala sufletului, corăbii de 

speranță pentru locul în care s-a născut şi din care s-a întrupat. 

Un stil de exprimare viguros, profund patriotic, din care respiră dragostea 

poetei faţă de adevărul istoric, de dulcea limbă română, de tradiţii şi obiceiuri, 

de satul natal, de valorile istoriei şi culturii şi in care veți regăsi multe din 

pătimirile şi suferinţele românilor basarabeni de-a lungul istoriei zbuciumate. 

Veronica Pârlea-Conovali cântă şi 

plânge cu glas de foc, versul său zboară ca o 

pasăre minunată pe câmpia suferințelor înde-

lungi, ea însăși e pasărea măiastră a Basara-

biei care cântă şi ne încântă în poeme fru-

moase, sincere, tulburătoare. Veronica Pâr-

lea-Conovali scrie cu pana muiată în țărâna 

gliei străbune, versurile sale se revarsă ca 

brazdele răcoroase, ea ară ogorul cu talentul 

său şi adânca sa simțire, îndemnând la unire, 

dragoste de soră şi frate, luptă spirituală pe 

tărâmul culturii şi slovelor curate. 
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De altfel. Veronica Pârlea-Conovali şi-a îndeplinit un vis, a trecut Prutul 

şi a ajuns până la Dunărea bătrână cu cărţile sale, participând in oraşul dună-

rean Giurgiu la un important eveniment cultural - „Unirea în file de istorie şi 

literatură", în preajma zilei de 24 ianuarie, act istoric deosebit de important, 

înfrățindu-se spiritual cu oamenii de cultură, istoricii, scriitorii din așezările 

de cultură giurgiuvene vizitate, unde a fost primită cu dragoste şi prietenie, 

aşa cum merită un sol al culturii de peste Prut. 

E când femeia îndrăgostită, dar şi iubită, şi mamă, când dăscălița cu minte 

ageră şi luminată, când cronicarul fiecărei clipe luptă pe meterezele societății, 

orașului, satului natal. Voi aminti doar câteva din aceste mărturii scrise în 

care s-a risipit ființa scriitoarei şi omului Veronica Pârlea-Conovali şi care au 

făcut-o cunoscută nu doar în R. Moldova, ci şi dincolo de Prut, în România, 

şi mai departe in lumea mare, grație generozității sale, prieteniei, modului de 

a comunica deschis şi inteligent: "O dragoste ne-adună" (1998), „Bumerangul 

ecoului" (2001), „În grădina copilăriei" (2004), „Şi-a venit ploaia" (2006), 

„S.A. Bucuria-60 de ani" (2006), „Ţara din stele" (2007), „Cu dragoste pentru 

vârsta a treia" (2008), „Destăinuiri de pe lumea cealaltă" (2013), „Lăcri-

mează-n dor amurgul" (2016), „Galina Furdui în Lumina Baștinei" (2017), 

„Alexandra" (2018), „Dialog în vis" (2019), carte premiată cu Marele Premiu 

la ediţia a XVII-a Concursului de Creație Literară „Vara visurilor mele", or-

ganizat de Revista „Amurg Sentimental" București, România, şi prezentată 

la târgul Internațional de Carte GAUDEAMUS, 2019, la standul de carte al 

acestei edituri. 

Prezența sa de-a lungul anilor la numeroase simpozioane, conferinţe şi 

prelegeri, stagii de formare in ţară şi în afara granițelor, evenimente educați-

onale şi literare, lansări de cărţi şi publicaţii, la Cursurile de Vară ale Univer-

sităţii populare „Nicolae Iorga" de la Vălenii de Munte, prezența scrierilor 

sale, articolelor, in mass-media din R. Moldova şi România, a transformat-o 

într-un adevărat ambasador al culturii basarabene. 

De altfel. Veronica Pârlea-Conovali şi-a îndeplinit un vis, a trecut Prutul 

şi a ajuns până la Dunărea bătrână cu 

cărţile sale, participând in oraşul dună-

rean Giurgiu la un important eveni-

ment cultural - „Unirea în file de isto-

rie şi literatură", în preajma zilei de 24 

ianuarie, act istoric deosebit de impor-

tant, înfrățindu-se spiritual cu oamenii 

de cultură, istoricii, scriitorii din așe-

zările de cultură giurgiuvene vizitate, 

unde a fost primită cu dragoste şi prietenie, aşa cum merită un sol al culturii 

de peste Prut. 

Personalitate a orașului Chişinău, Veronica Pârlea-Conovali mai are 

multe de spus în viaţa spirituală contemporană, vocea sa puternică, profilul 
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său moral, exigența faţă de sine şi de ceea ce lasă ca om al Cetății, mereu 

neostenită, deschisă dialogului, plină de patos, credință, iubire, patriotism, 

moștenire culturală, îmbogățind patrimoniul literar cu scrierile sale, ne face 

să o admirăm şi să o prețuim, să-i fim prieteni pe drumul pe care merge şi pe 

care şi 1-a croit cu multa dăruire. 

Om al Cetăţii, Veronica Pârlea-Conovali este pentru cei care o cunosc un 

exemplu demn de urmat, fiind răsplătită de-a lungul carierei şi existenței sale 

cu numeroase premii şi distincții de către foruri importante din ţară şi din 

afara ţării, vocea sa profundă, de privighetoare a Basarabiei fiind uşor de re-

cunoscut din poemele pline de patriotism şi din paginile alese de memorialis-

tică şi istorie. 

PĂLĂNGEANU, Dunia. Pasărea măiastră a 

Basarabiei -Veronica Pârlea-Conovali/Dunia 

Pălăngeanu//Univers Pedagogic pro. – 2021. – 

nr. 35(777). – 7 octombrie. – pag. 6. 

 

 

Taganaş-Pantea, Elvira. Poezia Veronicăi Pârlea-Conovali - în vers cla-

sic românesc 

Veronica Pârlea-Conovali, profesoara de is-

torie la Colegiul Naţional de Coregrafie, 

Chişinău, a editat recent un volum de poezie „Lă-

crimează-n dor amurgul" Nu este la început de 

creație. In diferite perioade i-au mai apărut şi alte 

cărţi, care au priză la cititori. 

- Felicitări, dragă Veronică, cu apariția volu-

mului „Lăcrimează-n dor amurgul". Cine suni 

mentorii care v-au încurajat să vă publicați pri-

mele poezii? 

- Cât a fost în viaţă, regretatul Ion Proca, scriitor, dramaturg, jurnalist, m-

a ghidat tot timpul în creație. Nu o dată i-am dus versurile mele să le citească 

și să-și spună părerea, „lată, dacă după ce te vor asculta și alţi oameni ai con-

deiului şi vor decide că meriți să fii promovată, atunci vei trece concursul. 

Dar dacă nu..." astfel mi-a vorbit o dată Ion Proca, Pe atunci, aflându-mă la o 

întrunire a scriitorilor, mi s-a propus să trec în faţă și să recit în public câte 

ceva din scrierile mele. Mi-aduc aminte că le-am recital poezia: Cenușă din 

cenușă/ praf din praf,/Vocea preotului ca un ecou rătăcit.../Cuvintele scriptu-

rii ne-au înțepenit/.,. Atât cât lacrimile cad mai fierbinți/Iar noi rămânem mai 

calzi, mai cuminți/ Şi cădem jertfă primului păcat/ Din cenușă venit-ai în ce-

nușă-ai plecat"... Astfel, practic această clipă a fost determinantă în creație. 

Aveam ulterior pagini întregi de poezie, proză pe paginile mai multor publi-

caţii. 
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Am adunat versurile publicate prin diferite ziare, într-un răstimp de 12 

ani. Intenționam să scot în tipar o plachetă de versuri. Am bătut la ușă la mulţi 

businessmeni cu gândul ca să găsesc vreun sponsor. Mi se răspundea amabil: 

.Vino mâine, vino poimâine și vom vedea" Până la urmă am împrumutat bani 

și am editat prima plachetă de versuri „O dragoste ne-adună"(l998). Astfel 

am procedat ţi cu alte cărţi pe care ulterior le-am scris. 

Atunci am cunoscut oameni buni, talentați, care mi-au ajutat să mă afirm: 

Claudia Partole, criticul literar Boris Parii, Ion Anton, redactor, Iuliu Cirche-

lan ș.a. scriitori. In 2003 mi-a ieşit de sub tipar o cărțulie pentru copii ..In 

grădina copilăriei'', în 2006 -_Şi-a venit ploaia", în 2007 – „Ţara din stele" - 

prima carte de nuvele, în 2008 – „Cu dragoste pentru vârsta a treia". Practic 

în fiecare an îmi apăreau noi volume. 

- Ce a fost mai important în cariera dvs. Istoria sau Poezia? Cum se impută 

în viaţă poetul și profesorul de istoriei? 

- Am plecat de la Vărăncău, satul meu de baștină. cu gândul să devin pe-

dagog de limbă și literatură română, dar până la urmă am devenit istoric deoa-

rece așa au fost circumstanțele. Îmi plac mult copiii. La Colegiul Naţional de 

Coregrafie, unde predau istoria, am grupe de balet, dansuri naționale etc. Toţi 

au universul lor de interese. Dar ne unește dragostea de artă, unde poezia, 

cântecul și dansul se intercalează și creează un climat armonios benefic și 

pentru Istorie. Profesia de istoric ne impune să cercetăm nu doar pagini din 

trecutul, ci și prezentul nostru, care, din păcate, este unul trist pentru țârișoara 

noastră. Constatăm că tot mai mulţi oameni pleacă la munci peste hotare și 

localităţile rămân orfane. Doar la Vărăncău, sat de prin părţile Sorocii, unde 

atât de greu au muncit oamenii și au ridicat gospodării pentru copiii lor, acum 

vreo 700 de case sunt pustii. Cad gardurile, se risipesc pereții și prispele... 

- Aveți o preferință aparte pentru tot ce ţine de spiritul poporului nostru, 

moștenirea spirituală, mai întâi de toate, lăsată de înaintații noştri... 

- Am avut o copilărie fericită. Am trăit împreună cu străbunica Efimia 

Bunescu Furdui. Nu știa carte (așa au fost timpurile), dar era o mare povesti-

toare. Prin vorba-i înțeleaptă vedeam tinerețea ei, nunțile și horele din sat. 

Deși demult a plecat în lumea celor drepți, harul înțelepciunii ei și astăzi mă 

ghidează prin viaţă. 

- După cum serie în prefața volumului de poezie scriitorul Victor Lada-

niuc, sunteți o fire „cu o simțire sensibilă" care se află „statornic în primele 

rânduri ale coloanelor patriotice și ale liricii feminine de toate rangurile". 

- Cele 200 de pagini ale cărţii conțin 250 de poezii înmănuncheate în fapte 

compartimente. Primul dintre ele „Plâng de bucurie că-s român" inserează 

poezii despre dragostea de ţară; cel de-al doilea - Trece timpul ca lumina" - 

poezii filosofice - și așa mai departe. Am versuri închinate lui Ion ţi Doina 

Aldea-Teodorovici, mari patrioți ai neamului. 

Am dedicat poezii și altor poeți cum ar fi Dumitru Matcovschi, Leonida 

Lari, o poetesă care a jucat un rol important în lupta poporului nostru pentru 



[396] 

 

 

limba română, libertate și adevăr. Mă întristează faptul că au trecut anii și se 

uită totul, nu se mai pomenește de unii dintre ei. Însă consider că amintirea 

trebuie să o păstrăm vie despre poeții noştri care s-au consacrat luptei pentru 

o cauză nobilă. 

- Ce le-ați spune tinerilor care au îndrăgit poezia și încearcă prin propriile 

creaţii să pătrundă în taina cuvântului, a versului? 

- Să creadă în forţele proprii, să citească multă literatură. Să se dezvolte 

în direcția dorită, deoarece își atinge scopul doar cel care este ambițios, cura-

jos și cult. 

- Ce accentuați în propria creație și care-i însemnătatea operei artistice 

pentru generaţiile viitoare? 

- Recent am citit o carte de vreo 600 de pagini. Autorul vorbește frumos 

despre femei, începând din antichitate și până în epoca modernă: Nefertiti. 

Cleopatra, Medici, Jana D"Arc ele. Fiecare dintre ele a avut soarta sa, dar și 

un important rol în societate. Însă se menționează că în univers este un cântar: 

pe de o parte este femeia, pe de alta - bărbatul. Autorul ne îndeamnă să tragem 

concluziile dc rigoare; pentru un echilibru pe Terra este nevoie de cât mai 

multă dragoste și responsabilitate, dragoste și ajutor reciproc, dragoste și în-

țelegere etc. Actualmente statisticile sunt triste: din o sută de familii doar câ-

teva sunt trainice, în rest se atestă divorțuri, copii părăsiți... Mă îngrijorează 

și faptul că o parte din tineri refuză să întemeieze familii, din anumite consi-

derente. Dar se ştie că puterea unui stat depinde și de felul cum consolidăm 

familiile - baza societății noastre. 

Le-ați dori tinerilor să fie conștienți de faptul că totul începe și sfârșește 

cu iubire. Dacă dragoste nu e, nimic nu e,... spunea poetul. După cum ne în-

vață înțelepciunea de veacuri a poporului nostru, după cum spune Sfânta 

scriptură, mai puternici decât toate în viaţă este și rămâne dragostea care ne 

călăuzește spre fapte bune, jertfire pentru aproapele tău, muncă neprecupețită 

pentru binele semenilor, unire în fapte și în cuget intru prosperare și progresul 

societății noastre." 

Va mulțumim pentru cele relatate și vă dorim succese! 

A intervievat, TAGANAŞ-PANTEA, Elvira 

TAGANAŞ-PANTEA, Elvira. Poezia Vero-

nicăi Pârlea-Conovali - în vers clasic românesc/ 

Elvira Taganaş-Pantea//Univers Pedagogic Pro. 

– 2017. – nr. 13(657). – 30 martie. – pag. 4. 

 

 

Partole Claudia. Veronica Pârlea e o fiinţă neobișnuită 

Veronica Pârlea e o fiinţă neobișnuită, care de fiecare dată m-a impresio-

nat prin cuvintele țesute frumos în poeme. Departe de a se crede mare poet şi 

totuşi stăpână pe harul ce i-a fost dat; conștientă (aproape inconştient) de me-

nirea-i... 
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Uneori, ascultând-o, am impresia că, de la o bună dimineaţă până seara, 

când devine captiva somnului, nu face altceva decât să treacă durerea lumii 

prin sine. Mereu o doare inima pentru cineva, întruna caută să ajute (din pu-

ținul care-l are) pe altcineva şi, am convingerea, acest sentiment al ei de a 

«retrăi» viaţa oamenilor din preajmă e, de asemenea, o menire. Căci pe mulți 

a fost săi ajute. Dacă n-a fost în stare s-o facă singură, de una, a «trâmbițat» 

până s-au trezit cei în putere a o face... 

Firavă, trepidantă, cu ochi care ascund mistere albastre. Aceasta e Vero-

nica Pârlea. Dacă o ai în preajmă, te simţi atras în cel mai nobil „partid” — 

cel al sufletiștilor.. 

Cum e, cea adevărată, o trădează cuvintele țesute în poeme. Acestea sânt 

geamul deschis prin care pătrunde şi iese lumina sufletului. 

S-o spună chiar Veronica în aceste câteva mărturisiri poetice asupra că-

rora n-am îngăduit cu «arma» de critic — n-a fost nevoie, cred... 

PARTOLE, Claudia. Veronica Pârlea e o fi-

inţă neobișnuită //Florile Dalbe. – 1999. – nr. 

50(3469). – 16 decembrie. – pag. 8 

 

 

Antonella Gl  

13 noiembrie 2018 ·  

Aș vrea să felicit cea mai minunată profe-

soară, și omul meu de suflet..😍💓 

Femeia care a reușit să mă motiveze me-

reu cu cuvinte care chiar daca păreau a fi im-

posibil de realizat, modul de a le rosti ea, îți 

crea impresia că totul ,mereu, este posibil.. 

Persoana care mi-a ascultat mereu proble-

mele și care m-a înțeles mai bine ca toți .. 

Persoana care a avut răbdare cu toate absențele și ne pregătirile la tema 

pentru acasă.. 

Persoana care m-a îndrumat mereu spre ceva măreț.. 

Femeia care a contribuit la educația mea și care a reușit să mă învețe ,poate 

nu totul despre istorie ..dar la sigur m-a învățat multe despre viață... 

Mult stimată si scumpă @Veronica Pirlea-Conovali vreau să vă mulțu-

mesc pentru muncă enormă depusă .. 

Mie nu îmi rămâne decât să vă rămân recunoscătoare și cât voi putea ..să 

nu uit de unde am pornit și să vin să vă mai văd măcar câteva clipe .. 

Să fiți sănătoasă și să vă dea Domnul cât mai multe zile frumoase... putere 

și răbdare.. 

La mulți ani!!! 
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Pag. 43-46, sunt dedicate prozatoarei Veronica PÂRLEA CONOVALI, o 

postfață la volumul ALEXANDRA. ,,Veronica Pârlea Conovali, o autoare de 

proză și poezie, implicată activ, ca promotor cultural și dascăl, într-o zonă 

încărcată de istorie. Natura a înconjurat-o cu flori de viață nouă, cu pomi cu 

rod bogat, cu cântecele păsărelelor, cu educație aleasă din partea părinților și 
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,,Veronica Pârlea Conovali a dovedit că are un talent incontestabil poves-

tind aceste întâmplări și că stăpânește arta dialogului. Autoarea dă sfaturi 

pline de înțelepciune și pilde educative, asa cum se întâmplă în Răsplata, Spo-

vedania, Întâlnirea, Ultima rugăminte. Pe lângă calitatea iubirii de țară, dar și 

de confrații săi care trec prin momente de criză, așa cum reiese din povestirea 

Testarea prieteniei, are și puterea de a dărui celor ajunși în nevoi materiale", 

pag. 45. 
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CITATE: 

 

„Majoritatea tinerilor merg să studieze la facultatea de economie sau la 

facultatea de drept. Majoritatea dintre ei fac facultatea în zadar, deoarece 

ajung să nu fie angajați în câmpul muncii, pentru că nu avem de unde să le 

punem la dispoziție atâtea birouri de avocatură”, a declarat Veronica Pârlea-

Conovali. 

 

“Copiii care cresc în preajma bătrânilor sunt mai sănătoși, mai înțelepți, 

cu mult mai atenți față de viață. Copiii care nu au bunei și nu sunt ținuți pe 

brațele buneilor sunt, cum zicem noi, copii crescuți în seră, în condiții artifi-

ciale. Noi nu ne dăm seama că, rupând legătura cu părinții, în principiu, ru-

pem legătura cu tot absolut: cu noi, cu copiii noștri, cu nepoții noștri, care nu 

vor avea nici o legătură mai departe”. 

 

„Aveam scrise multe poezii și proză. Mi-am zis că ar fi bine să le adun pe 

toate în cărți. Am început să caut sponsori, dar toți m-au refuzat. Și atunci am 

înțeles ca dacă vrei să-ți vezi visele realizate, trebuie să te ajuți singur. M-a 
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ajutat Costică Costenco, feciorul lui Nicole Costenco. Mi-a zis: ”Te duc eu la 

o tipografie și vom tipări cartea. Am adunat tot ce am scris în decurs de zece 

ani și am făcut prima  plachetă de versuri. Ulterior am publicat și proza scrisă 

pentru ”Glasul Națiunii”. Am ajuns la concluzia că în viață nimic nu e mai de 

preț decât o carte. Orice lucru se uzează, însă sufletul scriitorului rămâne în 

acea carte.” 

 

„Visam să devin medic. Credeam că dacă voi salva toată lumea de la 

moarte – nu va exista moarte. Apoi am dorit să fiu actriță de cinema. Cunoș-

team pe de rost biografiile actorilor din acele vremuri. Știam ce roluri vreau 

să joc: roluri pozitive, patriotice. Nu i-am spus tatălui despre acest vis, pentru 

că l-ar fi întristat. După clasa a VIII-a am depus actele la școala de medicină, 

dar nu am susținut examenul la matematică. Pentru tata, eșecul meu a fost 

motiv de bucurie. Spunea că această meserie mi-ar fi distrus viața deoarece 

m-aș fi sacrificat de dragul bolnavilor.” 

 

„Botezați copiii unii la alții, cununați-vă unul pe altul, nu vă vorbiți de rău 

ca neam unul pe altul, mergeți la nunți unul la altul, stimați-vă buneii, mergeți 

la mormintele rudelor – numai astfel ne vom salva ca neam, grămăjoară” 

 

 „Foarte mult contează în viața noastră să nu uităm de unde ne-am pornit 

și să nu uităm de oamenii pe care i-am întâlnit în calea noastră. Eu la jumătate 

de secol pe care l-am trăit, mă simt fericită. De ce mă simt fericită, pentru că 

pe unde am trecut m-am străduit nu doar să iau, dar și să întorc înapoi. Și 

respectiv în toate bucățile de proză, care le-am scris și artistic și de tip publi-

cistic, am venit cu o lecție de viață, o lecție de învățat. Fiți de acord, toți 

creștem într-o familie, numai că nu toți avem bunei și străbunei lângă noi. Eu 

am avut fericita ocazie să fiu mângâiată și de bunei și de străbunei, să-i ascult 

pe bătrânii satului. A fost perioada cea mai bună a vieții mele. De la ei am 

luat ce-i mai bun, cele mai frumoase și înțelepte sfaturi” 

 

 Un fragment din cartea autoarei: ”Viața are două laturi: una frumoasă și 

alta rea. Asta am înțeles încă la o vârstă fragedă. Când eram mici, eu și fratele 

meu stăteam toată ziua singuri închiși în casă. Nu avem loc la grădiniță. Stă-

team pe cuptor, care avea o portiță, parcă eram într-un țarc. Într-o seară a 

început să plouă și s-a stins lumina. M-am speriat, am deschis portița și am 

coborât pe vatră. De acolo am ajuns în tindă și apoi afară. L-am luat cu mine 

și pe fratele meu. Eu aveam patru ani, iar fratele – un an și opt luni. Credeam 

că dacă ieșim afară suntem în siguranță, nu conștientizam că, de fapt, sub 

ploaie și fulgere este periculos. Țineam minte casa nanilor mei, acolo unde 

mer-geam des cu părinții la șezătoare. Ne-am oprit în spatele gardului și stri-

gam, însă nu ne auzea nimeni. În acel moment o femeie, care scotea apă la 

fântână, ne-a întrebat: ”Măi golanilor, ce stați aici în ploaie”? I-am răspuns 
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că mama și tata nu sunt acasă, s-a stins lumina și ne-am speriat. Femeii nu i 

s-a părut nimic ieșit din comun, și-a luat căldările și a plecat. Între timp din 

deal veneau șiroaie de apă care puteau să răstoarne și o căruță. Din fericire, 

în scurt timp, a dat de noi nanul nostru. Ne-a luat în brațe și ne-a dus în casă. 

Am fost spălați de glod, ne-au urcat pe cuptor și ne-au dat pâine cu ulei. Când 

m-am trezit, mama stătea lângă mine și m-a întrebat de ce nu l-am lăsat pe 

frate în casa. Nu înțelegeam întrebarea ei: cum să-l las dacă e fratele meu? 

Peste ani, mama m-a trimis la o nană. Când am ajuns la ea, am recunoscut-o 

pe femeia de la fântână, care atunci ne-a lăsat în ploaie cu nepăsare. În acea 

noapte am întâlnit doi nani – unul care ne-a salvat, și altul care ne-a lăsat în 

fața primejdiei. Atunci am înțeles că viața are două laturi – una pozitivă și 

alta negativă. Și toată viața vom întâlni și oameni buni, și oameni răi. Impor-

tant este să-ți trăiești viața frumos. 

Am învățat atunci că trebuie să fiu atentă și reticentă în interacțiunea cu 

oamenii, pentru că nu cunoști intențiile omului din fața ta. Am devenit matură 

în gândire și comportament încă la o vârstă fragedă.” 

 

„Țineți minte onoarea se merită prin muncă”. 

 

„Ștergând urmele cuiva, le vei șterge pe ale tale, vorbind de rău pe alții de 

rău vei fi vorbit şi tu". 

 

„oamenii asemenea cărților ascund în sine o bogăție uriașă de cunoștințe, 

rămâne doar să te apropii de ei şi să-i asculți". O galerie de asemenea oameni 

perindă printre rândurile cărților. Oameni „care într-o zi au rămas săraci şi cu 

demnitatea călcată în picioare", dar care nu au lăsat pradă istoriei adevărul, 

„trenului care îi ducea departe de casă, în care ..., mamele își strângeau la 

piept pruncii morți de câteva zile" şi care în acele circumstanțe aveau curajul 

să-i îndemne pe nepoți să „învețe bine limba română, pentru că este limba 

țării şi a neamului nostru lăsată de Dumnezeu. Cum nu te poți lăsa de credința 

de Cel de Sus așa nu te poți lipsi de Neam şi de limbă” 

 

„Ascultă-ţi înaintașii. Descoperă comorile ascunse în ei”. 

 

„Păstraţi cu sfinţenie relaţiile frumoase deja stabilite” 
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Scriitorilor de Limbă Română.  [Accesat 21.03.2018]. Disponibil: 

https://www.facebook.com/perma-

link.php?story_fbid=1665810823525897&id=941932035913783 

 

 

 

 

 

https://impresiidinviatasicarti.wordpress.com/2020/05/27/veronica-pirlea-conovali-prin-viata-trebuie-sa-fim-uniti-top-10-carti-la-clubul-ivc/
https://impresiidinviatasicarti.wordpress.com/2020/05/27/veronica-pirlea-conovali-prin-viata-trebuie-sa-fim-uniti-top-10-carti-la-clubul-ivc/
https://impresiidinviatasicarti.wordpress.com/2020/05/27/veronica-pirlea-conovali-prin-viata-trebuie-sa-fim-uniti-top-10-carti-la-clubul-ivc/
http://212.0.209.200/ro/dialoguri-culturale/dialoguri-culturale-din-20-octombrie-2018/
http://212.0.209.200/ro/dialoguri-culturale/dialoguri-culturale-din-20-octombrie-2018/
http://www.infomost.org/print.php?l=ro&idc=4&id=1070
https://sputnik.md/radio_emisiuni_proba_la_microscop/20190630/26643321/Veronica-Parlea-Conovali-Viata-este-frumoasa-dar-nu-ca-in-carti.html
https://sputnik.md/radio_emisiuni_proba_la_microscop/20190630/26643321/Veronica-Parlea-Conovali-Viata-este-frumoasa-dar-nu-ca-in-carti.html
https://sputnik.md/radio_emisiuni_proba_la_microscop/20190630/26643321/Veronica-Parlea-Conovali-Viata-este-frumoasa-dar-nu-ca-in-carti.html
https://www.facebook.com/dunia.palangeanu/videos/1001375696696365/
https://www.facebook.com/dunia.palangeanu/videos/1001375696696365/
https://www.facebook.com/10tv.md/videos/2075321826090681/
https://www.facebook.com/watch/?v=316269715663087
https://www.facebook.com/profcosmin/videos/10216291173424666/
https://www.facebook.com/dunia.palangeanu/posts/1177349892432277
https://www.facebook.com/watch/?v=191404808414620
https://www.facebook.com/events/185832862657869/
https://www.facebook.com/pg/clubulimpresiidinviataisicarti/photos/?tab=album&album_id=3209131775979291
https://www.facebook.com/pg/clubulimpresiidinviataisicarti/photos/?tab=album&album_id=3209131775979291
https://www.facebook.com/events/113654249268328/
https://www.facebook.com/clubelitaimpresiisicarti/photos/gm.113654265934993/2310939
https://www.facebook.com/clubelitaimpresiisicarti/photos/gm.113654265934993/2310939
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1665810823525897&id=941932035913783
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1665810823525897&id=941932035913783
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Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=8WOmHU4ofwE&fea-

ture=share&fbclid=IwAR15MCXHsntkwe7pIGTzcpNr-

ZMieKbo7jaYNTOsO9H4nAx2MXpToK-8yAV4 

https://youtu.be/q-ronFxmLYU 

https://youtu.be/sjrZMwjEnns 

https://youtu.be/rUGovGwSlOE 

https://youtu.be/rbWdpAVsWg8 

https://youtu.be/a5HI8reSOI4 

https://youtu.be/6JiAmI6c0S8 

https://youtu.be/ygj5bQ1rb00 

https://youtu.be/rKjrOT8ZGTc 

https://youtu.be/zoBEWJ3IfkA 

https://youtu.be/lk3w5EYjlcI 

https://youtu.be/D9HF_vjkwis 

https://youtu.be/d6F6lAgdv8E 

https://youtu.be/T07IB61Zji0 

https://youtu.be/ixxEAd7-RRc 

https://videooo.zubrit.com/video/QiCqRzcggm8  

https://kzfaq.info/get/veronica-pirlea-conovali-cu-top10carti-la-clubul-

impresii-din-viata-si-carti-1/l5t4fJujyrmzeWg.html  

Emisiunea ”Dialoguri culturale” în cadrul Teleradio Moldova prezentată 

de Andrei Viziru. https://www.you-

tube.com/watch?v=or9wok3p9Qk&list=PLOX6jednzSSVG3l-uRuhD-

jBl3K4E9OHB  

POPAS TV ,,De la suflet pentru suflet,, Lansare de carte Veronica Pârlea-

Conovali https://www.youtube.com/watch?v=QTJluEMzrgI; 

https://www.youtube.com/watch?v=NEPxV_oKnJ4  
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https://www.youtube.com/watch?v=8WOmHU4ofwE&feature=share&fbclid=IwAR15MCXHsntkwe7pIGTzcpNrZMieKbo7jaYNTOsO9H4nAx2MXpToK-8yAV4
https://youtu.be/q-ronFxmLYU
https://youtu.be/sjrZMwjEnns
https://youtu.be/rUGovGwSlOE
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https://youtu.be/a5HI8reSOI4
https://youtu.be/6JiAmI6c0S8
https://youtu.be/ygj5bQ1rb00
https://youtu.be/rKjrOT8ZGTc
https://youtu.be/zoBEWJ3IfkA
https://youtu.be/lk3w5EYjlcI
https://youtu.be/D9HF_vjkwis
https://youtu.be/d6F6lAgdv8E
https://youtu.be/T07IB61Zji0
https://youtu.be/ixxEAd7-RRc
https://videooo.zubrit.com/video/QiCqRzcggm8
https://kzfaq.info/get/veronica-pirlea-conovali-cu-top10carti-la-clubul-impresii-din-viata-si-carti-1/l5t4fJujyrmzeWg.html
https://kzfaq.info/get/veronica-pirlea-conovali-cu-top10carti-la-clubul-impresii-din-viata-si-carti-1/l5t4fJujyrmzeWg.html
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Foto: 
Bunicul Andrei Pîrlii și fratele Filip Pîrlii 
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Frații Andrei și Filip Pârlii în timpul celui de-al Doilea Război Mondial 
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Natalia Conovali 

 
Diana Conovali 
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Veronica Pârlea-Conovali cu nepoțica Andreea 
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