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POPAS SEXAGENAR
„Popasul” pe care, ajuns la vîrsta de
60 de ani, ni-l propune Anatol Petrencu
(n. 1954, Cãuºeni, jud. Tighina) nu este
tocmai scurt, aºa cum pretinde titlul
cãrþii Un scurt popas necesar drumului
(Chiºinãu, Universitatea de Stat din
Moldova, 2014, 332 p.). Stîlp al
conºtiinþei naþionale, recunoscut pentru
intervenþiile sale mediatice, dar ºi vedetã a istoriografiei noastre, prin
amploarea producþiei editoriale, prin
seriozitatea activitãþii ºtiinþifice ºi
didactice, marcatã de numeroase iniþiative unicat pentru românitatea de la est
de Prut, savantul devenit sexagenar îºi
organizeazã temeinic materia, prefaþatã
de Valentin Tomuleþ printr-un elocvent laudatio. Nu
mai puþin grãitoare este bibliografia auctorialã, cu peste
800 (opt sute) de intrãri, pe paragrafe – monografii,
studii, articole, cursuri, manuale, culegeri de documente… – , urmatã de un amplu grupaj de texte ale
celor mai recenþi 3 ani de activitate (2011-2014), de
asemenea compartimentat: articole ºtiinþifice, rezumate
de comunicãri, recenzii, publicisticã, evenimente ºtiinþifice ºi aniversare.
Universitatea de stat din R. Moldova, sub egida
cãreia apare volumul, a obþinut (la tipografia
„Balacron”) condiþii grafice superioare: pe hîrtie velinã,
în format academic, legat, cu corp de literã lizibil, cu
foto în paginã, coperþi color ºi planºe finale color „din
fototeca autorului” etc. Pãcat de numãrul mic de exemplare, doar 250 (corecte, editurile din stînga Prutului
menþioneazã de obicei acest numãr), dacã ne gîndim la
nevoia de informare pe care ar putea-o îndeplini o
asemenea lucrare, nu doar în medii româneºti, ci ºi în
cele ale minoritãþilor. Acum, ca ºi oricînd, tinerii au
nevoie de modele ºi cele 56 p. care se consumã doar
pentru notarea bibliografiei savantului au de ce sã punã
pe gînduri un licean sau un student cu aspiraþii ºtiinþifice, ba poate chiar vreun minoritar cu idei preconcepute despre „pericolul românesc”. Cãci îndemnul eminescian ca România sã fie un strat de culturã la gurile
Dunãrii (aceasta este singura misiune a statului român,
spunea poetul!) este respectat cu prisosinþã în aceste
pagini, unele delectabile, prin amploarea informaþiei,
prin amãnuntul inedit sau prin înverºunarea polemicã
împotriva detractorilor. Între aceºtia, trimisul Rusiei la
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Chiºinãu, un anume Kuzmin, „mai
mult decît ambasador”, a cãrui retoricã
afectînd inclusiv spaþiul ºtiinþific este
demontatã punctual, cu sãgeþi ºi cãtre
pasivitatea culpabilã a demnitarilor
republicii, care nu l-au declarat niciodatã persona non grata.
Informaþia ineditã sau de restrînsã
circulaþie apare în multe materiale, aºa
cum se întîmplã cu articolul „de popularizare” Tambovskii volk (replicã prin
care cetãþenii ce respingeau comunismul îi puneau la punct pe cei ce li se
adresau cu „tovarãºe” – tu eºti
tovarãº… cu lupul din Tambov, în
Rusia!). Este aici dezvãluitã o altã
crimã de rãzboi sovieticã: modul în care s-a fãcut deminarea zonei Soroca – Bãlþi, în înaintarea din primãvara
anului 1944. Anume, trupele sovietice i-au împins, sub
ameninþarea armelor, pe românii din satele apropiate,
în cîmpurile de mine instalate de cãtre germanii în
retragere. Mulþi dintre oameni, cãlcînd pe aceste mine,
au murit în explozii; rãniþii au fost executaþi pe loc de
cãtre NKVD-iºtii care au organizat acþiunea; unii au
supravieþuit, de unde mãrturia.
Prezenþã activã ºi în spaþiul ºtiinþific european,
Anatol Petrencu este la curent cu tendinþele istoricilor
ruºi, între care unii, urmînd politica oficialã, au ajuns sã
scrie cãrþi de reabilitare ale unor Stalin sau Beria – a
apãrut o serie editorialã care urmãreºte acest scop. Alþii
însã au curajul sã argumenteze cã Stalin este rãspunzãtor de declanºarea rãzboiului al doilea mondial, ceea ce
confirmã teza revoluþionarei cãrþi a lui Victor Suvorov
Spãrgãtorul de gheaþã, publicatã, desigur, în Vest…
Cel puþin una dintre contribuþiile majore ale ediþiei
ar merita sã circule ºi separat, de preferinþã în tiraje de
masã, cu editãri gratuite pe net etc., dupã cum meritã sã
fie ºi tradusã în limbi de circulaþie, fãrã a omite limba
rusã. Ne referim la „articolul ºtiinþific”, de fapt monografia Basarabia româneascã, text care acoperã 50 de
pagini (p. 76-125), disproporþionatã în volum, dar foarte
utilã prin elocvenþã, prin putere de sintezã, prin argumentarea punctului de vedere românesc, necesar tuturor
conºtiinþelor, în aceºti ani premergãtori reunificãrii
naþionale.
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