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acrimi ºi sînge se scaldã în Nistru, e atît
de rece în jur, încît parcã simt tot plînsul acestor oameni, e varã, iar apusul ne
aduce umbre ºi noaptea învãluie Nistrul…
Tabãra de culturã ºi civilizaþie româneascã
„Acasã la noi” i-a adus, în vara lui 2013, încã o
datã acasã pe copilaºii români de peste Nistru.
I-am întîlnit la Dorohoi ºi am vizitat împreunã
împrejurimile, ajungînd de acolo ºi la ªtefan cel
Mare, la Putna, ºi la Cetatea de Scaun, la
Suceava. Copilaºii ºi dascãlii lor au vizitat pentru
prima oarã un Planetariu, Observatorul
Astronomic din Suceava, participînd la observaþii
astronomice ºi învãþînd ce înseamnã galaxiile ºi
care sunt cele mai cunoscute astre. Colegii mei de
la Societatea ªtiinþificã „Cygnus” ne-au ajutat sã
le facem o surprizã distinºilor oaspeþi ºi sã-i
aducem mai aproape, întorcîndu-le vizita.
Doamna învãþãtoare Doina ne-a arãtat cît de
mult se dedicã dascãlii pentru ca aceºti tineri sã
studieze în limba românã. La prima noastrã întîlnire, în Sala de Festivitãþi a Seminarului Teologic
din Dorohoi, am recitat împreunã versuri eminesciene ºi am cîntat cu lacrimi în ochi „Eminescu”.
Aceºti copilaºi parcurg în fiecare zi, împreunã
cu dascãlii lor, 40 de km de la Grigoriopol la
Doroþcaia, pentru a studia în limba românã. Ei
trec graniþa, creatã între Moldova ºi Transnistria,
pentru a studia în Moldova. În Grigoriopol, o
clãdire care a fost construitã pentru a fi ºcoalã
este lãsatã de autoritãþile transnistrene sã se
dãrîme, dar nu este lãsatã pentru aceºti copilaºi sã
studieze. M-a impresionat atît de mult povestea
lor, încît, dupã revenirea din tabãrã, am golit
jumãtate de bibliotecã, am pus cãrþile în rucsac, ºi
am pornit la drum, spre Chiºinãu, iar apoi spre
Grigoriopol.
Vama dintre România ºi Moldova am trecut-o
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dupã jumãtate de orã de aºteptare ºi am ajuns
destul de repede în Chiºinãu, Mica Elveþie, oraºul
verde al bomboanelor Bucuria. De aici aºteptam
cu nerãbdare drumul spre Grigoriopol, nu ºtiam
însã cã mai avem de trecut o graniþã. Aflînd de la
doamna Doina cã trecerea în Grigoriopol se va
face la o altã vamã, care este între Transnistria ºi
Moldova, am hotãrît sã vizitãm mai întîi ºcoala
aflatã în Moldova, la Doroþcaia, sã lãsãm acolo
cãrþile ºi apoi sã mergem la Grigoriopol.
Dupã trecerea graniþei, am aflat cã în urmãtoarele ore trebuie sã ajungem la Grigoriopol sã
ne înregistrãm la Serviciul Paºapoarte, sã prezentãm detaliile vizitei, durata ºi scopul. Ni s-a cerut
sã scriem numele noastre în limba rusã.
Deºi Transnistria are mai multe limbi oficiale:
moldoveneasca (eu aº numi-o româna),
ucraineana ºi rusa, peste tot se vorbeºte doar în
limba rusã ºi eºti obligat sã cunoºti aceastã limbã,
dacã vrei sã comunici sau dacã vrei sã þi se
rãspundã la salut. Transnistria se considerã un teritoriu independent, dispune de propriul guvern,
propriul preºedinte, ministere, miniºtri, fonduri
din Rusia, statuia lui Lenin în faþa principalelor
instituþii ºi Compania Sheriff, care controleazã
întreaga economie, de la producþia de vin ºi de
cereale, pînã la stadioane ºi benzinãrii.
Vizitîndu-i pe cîþiva dintre membrii comunitãþii româneºti din Transnistria, ne-am bucurat
de momente unice trãite împreunã, dincolo de
greutãþile cotidiene prin care trec aceºti oameni,
am putut vedea bucuria purã ºi respectul faþã de
vechile tradiþii: versul, cîntecul ºi jocul, bucatele
alese ºi vinul dulce moldovenesc.
Am ajuns în locurile în care Ilie Ilaºcu a fost
închis pentru cã ºi-a cerut drepturile, am cunoscut-o pe doamna profesoarã care a fost închisã
pentru cã a cerut sã se studieze în limba românã,
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l-am cunoscut pe domnul profesor de istorie, care
printre lacrimi ne-a descris istoria scrisã cu sînge
pe strãzile transnistrene, acolo unde tancurile stau
semeþe, iar urmele tranºeelor de pe Nistru se
observã ºi acum.
În Tiraspol am vizitat sediul ziarului
„Drepturile omului”, aflat într-o cãmarã cu pereþii
mîncaþi de timp, cu lut pe jos ºi scînduri care cad
din clãdire în jur. Locul aratã, fãrã a fi nevoie de
nicio altã explicaþie, cã drepturile omului sunt
uneori atît de mult cãlcate în picioare, încît nici
mãcar cei care scriu despre ele nu au dreptul la un
loc decent de muncã.
Cetatea Tighinei este încercuitã de armatã,
însã am avut noroc ca anul acesta sã fie
redeschisã publicului. Am reuºit sã ajungem sã
vedem cetatea, iar doamna profesor Svetlana ºi
domnul profesor Alexei, oameni cu suflet nobil,
care niciodatã nu s-au dat în lãturi sã spunã cã
sunt români, se aflau, ca ºi noi, pentru prima oarã
la cetatea Tighinei. Cetatea a fost închisã publicului larg, inscripþiile în limba rusã nu spun nimic
despre Cetatea Moldoveneascã, construitã de
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ªtefan cel Mare în secolul XIV, reîntemeiatã de
Petru Rareº pe malul Nistrului. Cetatea a fost
cuceritã de Imperiul Otoman, iar de la mijlocul
secolului al XIX-lea, ruºii ºi-au instalat cazãrmile
soldãþeºti în cetate. Forþele separatiste
transnistriene se aflã la fiecare punct de intrare în
statul artificial, care dovedeºte cã A fi ºi a nu fi în
acelaºi timp este o certitudine pentru Transnistria.
Aºadar, la nivel internaþional, Transnistria nu
existã ca þarã, paºapoartele transnistriene nu au
nicio valoare peste graniþa transnistreanã. La
nivel intern, Transnistria este un stat de sine stãtãtor, cu resurse ºi oameni destoinici, cu viitor
înfloritor ºi minciuni gogonate servite pe tavã la
ora de istorie.
Pe tot parcursul vizitei m-am întrebat cu
stupoare în ce secol trãim, ce fac instituþiile internaþionale, ce fac factorii de decizie la nivel internaþional, cui îi pasã în realitate de problema
transnistreanã?
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