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Literatura şi arta

Diplomele ULIM au fost recunoscute în Turcia
„Aş vrea să vă informez că autenticitatea diplomelor Universităţii Libere Internaţionale din Moldova a fost recunoscută de către Consiliul Învăţământului Superior din Turcia”,
se spune într-o scrisoare a Ambasadorului Turciei în R. Moldova, Excelenţa Sa Mehmet Selim Kartal, adresată de curând
rectorului ULIM, acad. Andrei Galben.
Aşadar, de astăzi înainte orice tânăr turc care va studia la
ULIM va putea obţine aici o diplomă valabilă în ţara sa, după
cum şi orice tânăr din R. Moldova care va absolvi ULIM va
avea posibilitate să muncească în Turcia după specialitatea înscrisă în diploma sa. Recunoaşterea diplomelor ULIM de către
Turcia se datorează eforturilor perseverente ale acestei universităţi de a se alinia la standardele internaţionale din domeniul
învăţământului superior. Acest succes remarcabil este rezultatul managementului de performanţă dezvoltat de ULIM, în
frunte cu academicianul Andrei Galben. Şi, întrucât între Republica Moldova şi Republica Turcia nu există deocamdată un
Protocol de colaborare în domeniul educaţiei, rezultă că meritul este exclusiv al acestei universităţi.

Imaginea pozitivă a ULIM în Turcia

Ankara cu dna Nur Gümüşsoy UNCU, asistent general al secretarului Consiliului Superior al Învăţământului (YÖK) din
Turcia. În prim-planul acestei vizite au fost recunoaşterea diplomelor ULIM şi acreditarea Universităţii Libere Internaţionale
din Moldova în Republica Turcia. Partea turcă a fost asigurată
că ULIM corespunde tuturor rigorilor internaţionale. Aici îşi fac
studiile 8000 de studenţi străini, dintre care peste 3000 sunt din
ţările UE. De asemenea, universitatea dispune de infrastructura
necesară şi este gata să înmatriculeze la studii studenţi din Turcia. Dna Nur Gümüşsoy UNCU, asistent general al secretarului
Consiliului Superior al Învăţământului din Turcia, a salutat faptul că ULIM are Acorduri de colaborare bilaterală cu universităţi
din Turcia şi a declarat că partea turcă este dispusă să recunoască
şi să acrediteze ULIM.
Pentru a se asigura de susţinerea Ministerului Educaţiei al
Republicii Turcia, rectorul Andrei Galben a mai făcut un pas
– s-a întâlnit cu prof., dr. Ömer DİNÇER, secretar de stat, a purtat negocieri cu dl Nurettin KONAKLI, adjunct al ministrului
Educaţiei şi şef al Departamentului Strategii Educaţionale al
Turciei. În cadrul întrevederilor, demnitarii turci au declarat că
Ministerul Educaţiei al Turciei va susţine ULIM în problema
recunoaşterii diplomelor şi în acreditarea Universităţii în Turcia,
apreciind eforturile domnului rector Andrei Galben în această
privinţă. S-a convenit continuarea contactelor reciproce pentru
a diversifica relaţiile şi cu alte instituţii de învăţământ superior
din Republica Turcia.
În octombrie 2012, rectorul ULIM s-a întâlnit cu prof., dr.
Türkmen DERDİYOK, rectorul ANKARA BİLGE UNIVERSITY, şi dl prof., dr. Mehmet BULUT, membru al YÖK, cu care
de asemenea a abordat subiectul colaborării reciproc avantajoase, prin participarea la diferite proiecte internaţionale şi susţinerea la Consiliul Învăţământului Superior din Turcia în ceea ce
priveşte recunoaşterea diplomelor ULIM.

În scopul aprofundării relaţiilor bilaterale cu instituţiile de
învăţământ superior din Turcia şi recunoaşterii diplomelor ULIM
de către Consiliul Învăţământului Superior (YÖK) din Turcia, au
fost întreprinse mai multe acţiuni. Încă în octombrie 2010 ULIM
a semnat un acord de colaborare cu Universitatea „Suleyman Demirel” din Ankara. Peste un an, în 2011, a mai fost încheiat un
acord, de această dată cu Hacettepe University. Iar recent, în 2013,
un acord similar a fost semnat cu Bilge University, din Ankara.
Conform unei tradiţii, la ULIM a fost inaugurată Aula Turcia, iar
ES ambasadorul Turciei la Chişinău, Mehmet Selim Kartal, este
aici prezent cu prelegeri publice pentru studenţi şi profesori. Ar mai fi de adăugat vizitele unor delegaţii din
Turcia la ULIM, precum şi vizitele de răspuns ale profesorilor de la ULIM în Turcia. Luate împreună, aceste acţiuni au condus la crearea unei imagini pozitive a
ULIM-ului în Turcia.
În august 2012, de exemplu, pentru promovarea
imaginii ULIM în capitala Turciei, la Ankara a avut
loc o conferinţă specială, dedicată Universităţii Libere
Internaţionale din Moldova. La ea au participat reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei din Turcia, rectori
şi prorectori de la cele mai mari universităţi de stat şi
private din Ankara – prof., dr. Omer Şarlak, prorectorul Universităţii UFUK, prof., dr. Hasan Bayhan, proReprezentanţii Consiliului Învăţământului Superior
rectorul Universităţii Hacettepe, prof., dr. Sibel Aysil
Ozkan, prorectorul Universităţii de Stat din Ankara, şi
din Turcia YOK în vizită la ULIM
alţii. Cei prezenţi s-au interesat de taxele de studii şi
despre procesul de instruire în limbi străine la ULIM.
Demnitari turci în vizită la ULIM
Astfel, s-a ajuns la concluzia comună că ULIM corespunde tuDupă aceste negocieri intense şi de lungă durată, în aprilie
turor criteriilor internaţionale şi tinerii turci ar putea să-şi facă
studiile aici după recunoaşterea diplomelor de studii de către 2013 o delegaţie turcă a sosit la ULIM pentru a se documenta din prima sursă. Din componenţa ei făceau parte următorii
această ţară.
La Conferinţa de la Ankara, s-a vorbit şi despre relaţiile fruc- demnitari de stat: prof., dr. Yakta SARAÇ, Yükseköğretım
tuoase de colaborare pe care le-a stabilit ULIM cu universităţi- Kurulu Başkan Vekıli, preşedinte interimar al Consiliului Înle din Turcia. Unii profesori au menţionat vizita productivă a văţământului Superior din Turcia; prof., dr. Durumuş GÜNAY,
rectorului Andrei Galben la Ankara şi întrevederile pe care le-a Yükseköğretım Kurulu Yürütme Kurulu Üyesi, membru al Conavut rectorul ULIM cu rectorii de la UFUK şi de la Hacettepe, siliului; prof., dr. Mehmet ŞIŞMAN, Yükseköğretım Kurulu
cu funcţionarii de la Ministerul Educaţiei Naţionale. Nu a fost Yürütme Kurulu Üyesi, membru al Consiliului; Serpil AYTEtrecută cu vederea nici colaborarea amplă a ULIM cu Ambasa- KIN, Yükseköğretım Kurulu Başkanlığı Şube Müdürü, şef de
da Turciei de la Chişinău. În final, participanţii la conferinţă au Departament al Consiliului Învăţământului Superior. Din nou, a
constatat: ULIM are o imagine pozitivă în cercurile decizionale fost adusă pe agenda discuţiilor aceeaşi problemă a recunoaşterii
din Turcia, de aceea, chiar şi în lipsa unui Protocol de colabora- diplomelor şi acreditării ULIM în Turcia.
După dialogul oficial, delegaţia turcă a luat cunoştinţă de
re în domeniul educaţiei între Republica Moldova şi Republica
Turcia, diplomele ULIM pot fi recunoscute în Turcia. Nume de condiţiile de studii ale studenţilor de la ULIM, iar impresiile ei
notorietate ale învământului din Turcia, cum sunt prof., dr. Omer au fost cele mai bune. Vizita reprezentanţilor Consiliului ÎnvăŞarlak, prof., dr. Hasan Bayhan şi prof., dr. Sibel Aysil Ozkan ţământului Superior din Turcia a avut un efect pozitiv pentru
s-au angajat să susţină recunoaşterea diplomelor ULIM şi l-au extinderea de mai departe a cooperării ULIM cu instituţiile de
învăţământ superior din Turcia.
asigurat personal pe rectorul Andrei Galben de sprijinul lor.
În urma acestor eforturi considerabile depuse de conducerea
ULIM, în special, de rectorul acestei instituţii, acad. Andrei GalAlţi paşi spre recunoaşterea
ben, pe 20 mai 2013, Consiliul Învăţământului Superior (YÖK)
din Turcia a decis: diplomele Universităţii Libere Internaţionale
diplomelor
Rectorul Universităţii Libere Internaţionale din Moldova, din Moldova sunt recunoscute în Turcia.
academicianul Andrei Galben, a avut mai multe întrevederi la
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Un cuvânt bun despre un apropiat sufletului meu

SATIRICUS îi este a doua casă părintească
Când prinde aripi zborul
Unui actor cu har,
Captiv e spectatorul,
Uitând de greu şi-amar.
Râsul lui molipsitor
Uimeşte lumea-n sală.
Ziceri pline de amor,
Avere actuală.
Comedia-i dor cu-amor!
Acum câţiva ani şi ceva, într-o dimineaţă de sâmbătă îmi telefonează regretatul regizor şi actor Tudor Tătaru,
ca să-mi propună să vin la dânsul la Buciumul la o zeamă de găină de casă,
atrăgându-mi atenţia că vor mai fi vreo
doi prieteni de la SATIRICUS. N-am
stat mult pe gânduri şi am acceptat propunerea, căci era zi de odihnă, ca să-mi
pot permite să mă relaxez pe-ndelete
şi-n compania cunoscuţilor mei din mediul creativ. Ajung deci la destinaţia
respectivă, bat la uşa gospodarului casei, şi-mi deschide uşa personal Tudor
Tătaru: – Intră, Ioane, căci Cucuruzac
şi Cazacu nu mai pot aştepta de foame
ce li-i. Trec pragul casei, ca să-mi văd
bunii prieteni de la SATIRICUS Jan
Cucuruzac şi Valeriu Cazacu, aşteptându-mă cu lingurile-n mână ca să mă
aşez şu eu la masă şi să-ncepem a gusta
zeama de găină de casă cu mămăliguţă.
Ei, dar la zeama ceea au mai fost şi sărmăluţe, şi peşte proaspăt prăjit, şi roşii
murate, şi, evident, un burlui de vin
spumos. O lingură-două de zeamă, câteva sărmăluţe, un păhăruţ de vin, o
glumă-două şi timpul trece. E zi de
sâmbătă, nimeni nu ne grăbeşte, şi noi,
cei adunaţi la masa de prânz, ne odihnim plăcut şi în voie. Dar, la un moment dat, Jan Cucuruzac se uită la ceas
şi se ridică de la masă de parcă l-ar fi
înţepat vreo albină sălbatică: – Băieţi,
plec, mi-au venit cuscrii din Belgia şi
trebuie să mai trec şi pe la piaţă, căci
vor să guste şi din salamul nostru. Sătui
şi binedispuşi, ne-am ridicat de la masă
şi eu cu Valeriu Cazacu, urmându-l pe
Jan Cucuruzac la piaţa centrală din vecinătatea Buciumului, ca să-l ajutăm
să-şi cumpere salamul solicitat de belgienii musafiri. Intrăm în hala pieţei
unde se vindeau mezelurile, că să ne
alegem marfa potrivită. Vânzătoarele
i-au recunoscut pe bravii noştri actori,
ca să se bucure de aşa clienţi de onoare,
propunându-i lui Jan salamuri care mai
de care. După ce dânsul gustă vreo şase-şapte feluri de salam, se opreşte la
unul dintre ele şi comandă: – Vă rog,
cântăriţi-mi… două sute de grame. Am
crezut că-i o glumă, dânsul însă începe
să ne explice: – Eu sunt sătul, c-am păpat bine la Tătaru, Valea mea nu mănâncă salam, şi ei sunt doi. Ce, nu leajunge câte-o sută de grame? Şi-apoi
n-o să mănânce numai salam, că le-a
mai pregătit Valea câte ceva. S-a mirat
şi vânzătoarea de clientul său, dar n-a
avut încotro şi i-a cântărit două sute de
grame de salam. Ieşim din piaţă şi urcăm în troleibuzul care mergea spre
Botanica, unde locuim până astăzi toţi
trei. În drum, ca să nu tac, iau şi le pro-

Românismul zburător în destinul lui Borşevici
În decembrie trecut partici- neficiat de timp berechet să mă conving că am petrecut
pam la funeraliile colegului Eugen timpul în compania unor oameni simpli şi ospitalieri la
Gheorghiţă. L-au înmormântat în maximum. Doamna Lidia creează impresia unei fiinţe
cimitirul de elită armenesc. Anteri- de o educaţie aleasă, adeptă a unui cămin conjugal, aror, fusesem de câteva ori pe acolo, monios sub toate aspectele.
dar zăbovisem exclusiv în sectorul
Până aici am scris uşurel. În continuare voi întâmcentral. Bietul Eugen! În ce în- pina greutăţi. Or, mă voi referi la un adevăr neplăcut.
ghesuială a nimerit. Am mers spre Basarabenii convieţuiesc, la nivel oficial, într-o socigroapă, întors în profil, ca să arunc o mână de ţărână etate ipocrită, cu atitudini superficiale şi valori false,
pe sicriul lui. De hramuri şi de alte sărbători creştine, ca într-o piesă cu text declarativ şi fraze fără acoperineamurile şi prietenii, precis, nu vor avea unde să se re practică. Am senzaţia că, de dimineaţă până seara,
aşeze. Spaţiul e atât de îngust, încât, practic, e cu nepu- asist, plictisindu-mă, la o adunare festivă, unde vorbitinţă să instalezi un fel de scaun făcut dintr-o scândură torii de la tribună îmi duplesc urechile cu promisiuni
lată, sprijinită pe doi ţăruşi. Reculegerea va decurge în mincinoase şi cifre exagerate. Câte mi-a povestit Ion
picioare, în grupuri mici, de numai câteva persoane. În Borşevici despre luptele perfide în culise (m-a interesat
timp record, căci pe alee aşteaptă şi alţii să vină.
îndeosebi corpul didactic de la Universitatea bălţeană),
Zăbovind lângă gropnicerii care-şi făceau treaba, zău, informaţiile sale mi-ar ajunge pentru un al doilea
aruncam arareori câte o privire spre sutele de cruci şi volum despre istoria Pedagogicului de altădată în urmonumente din jur. Eram indispus şi trist. Deodată, la bea nordică a republicii. Dar... n-o să izbutesc. Fiindcă
vreo 20 de metri depărtare, pe o cruce simplă, vopsită pătimim în gene de un element inhibitor ce ne face să
în negru, zăresc o fotografie. Pe ea – un bărbat captivat coborâm în morminte, ducând şi tainele cu noi. Lăsăm
de textul scris pe o foaie, ţinând-o în mână. Mă apro- la suprafaţă, în locul lor, o sumedenie de istorioare sipii prin troiene. L-am recunoscut de la distanţă, până a ropoase, asemănătoare cu poveştile de dragoste, culajunge lângă el: Ion Borşevici, rectorul meu, decedat
cu doi ani în urmă. Mi-a plăcut poza. Dânsul a citit
enorm în viaţă. Poate că şi pe ceea lume face acelaşi
lucru.
Deunăzi mi-a telefonat doamna Lidia, văduva de
87 de ani a regretatului. M-a informat că la Universitatea Pedagogică Ion Creangă se alcătuieşte un volum
consacrat profesorilor de seamă ai respectivei Alma
mater. În lista lor, fireşte, a încăput şi dl Borşevici,
rectorul de odinioară al acestei universităţi. Cândva,
în 1996, publicasem o broşurică despre Ion Borşevici,
intitulată Rectorul meu.
Acum, un student, care, dacă am înţeles corect,
va analiza activitatea dlui Borşevici, a rugat-o pe Crucea de pe mormântul lui Ion Borşevici
doamna Lidia să-i pună la dispoziţie niscaiva informaţii despre protagonistul său. Dumneaei i-a dat minând, în practică, aproape întotdeauna, cu divorţuri
broşurica mea, apoi m-a sunat pentru a-mi solicita ruşinoase.
În ultimii cinci-şase ani de viaţă, I. Borşevici s-a
acordul. Nu am nimic împotrivă, ba aş fi bucuros dacă
studentul va găsi ceva util pentru finisarea eseului pro- dat la fund. A dispărut din paginile presei. Cauza? Vârpriu. La sfârşit, doamna m-a rugat să mai pierd vreo sta înaintată, maladia şi... indiferenţa anturajului. Nu
cinci minute, ascultând conţinutul unui articolaş al du- mă miră – asta-i soarta fiecăruia. A făcut bine multor
misale dedicat soţului. Din respect, mi-am concentrat oameni. Analizând recompensa acestui bine, adesea
mă întreb dacă în genere a avut vreun rost să-l facă. Se
atenţia: fraze scurte, inteligibile, pline de mesaj.
Adesea m-am aflat în apartamentul soţilor Borşe- uită repede binele la oameni. Iar la moldoveni – fulgevici şi aproape de fiece dată am înnoptat la ei. Am be- rător. Cu anii, odată cu uitarea, ingratitudinea şi nesim-
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ţirea se aştern peste faptele trecutului. Binefăcătorul,
părăsit de toţi, rămâne, aidoma orfanului, faţă-n faţă cu
propriul destin. Descurcă-te, dacă poţi.
El a fost român. Şi a murit român. În interior a
trăit o dramă, pe care o percep majoritatea celora care
l-au cunoscut îndeaproape. Românismul său, cu efect
în altă parte, a zburat, fără aterizare, pe deasupra propriului cămin. El a pierdut. Nimeni nu l-a întrebat de
cauză. Nici eu nu l-am ispitit. Nu e treaba mea să-mi
bag nasul unde nu-mi fierbe oala. La rândul său, el, de
asemenea, a evitat să abordeze acest subiect incomod
şi delicat.
Românismul (la români) e o chestie deficitară şi
extrem de capricioasă. De facto, se întâlneşte rar. Nu se
transmite, ca la alte seminţii, prin ereditate. Am văzut
familii numeroase cu un singur român sau, mai des,
fără de nici unul; cu părinţi români, având copii antiromâni; cu copii români şi părinţi ca vai de capul lor.
În contopirea cu alt sânge, ne plasăm mereu pe locul
doi. Fie în dragostea cu ungurii, fie în cea cu ruşii, fie
cu toţi ceilalţi – limba română, în familii mixte, permanent cedează.
Echipa visătorilor, pe ici-colo, mai depistează
câte o excepţie contrară, încercând s-o extindă în spaţiul adevărului absolut. Dar carul nu se mişcă din loc
şi pace. Românismul e ca o plantă necultivabilă: în
familie şi în şcoală. El pătrunde haotic, nimerind accidental... doar în unii indivizi. Respectivii acţionează
dezbinaţi – oricine, din curtea lui, cu românismul personal. E singurul element, românismul căzut din labirintul cosmic, care ne reţine să nu dispărem cu totul din
prezentul lumii. O întrebare fără de răspuns: cât va mai
dura acest chinuitor experiment?
Indiscutabil, Ion Borşevici s-a adeverit un român
prudent, dar veritabil. În viziunea mea, cu probe concrete. Drama lui coincide cu drama oricărui conaţional
care se consideră român total. Dacă nu era el rector,
zburam din institut în anul patru. La prăşit sfeclă pe
dealurile kolhozului. Sau în Armata Sovietică, pe doi
ani la slujbă. Zburau şi alţii. Sper, n-au uitat. Ori, poate,
să le amintesc? Ştiu eu ce vorbesc. A fi român – în Basarabia, inclusiv în România – e greu. Contrar cântecului popular, nu e un noroc. Dar nici blestem nu este. Alt
cuvânt se cere aici însă, cu regret profund, nu-l cunosc.
Cândva, trag nădejde, îl voi găsi. Salut!

Iulius POPA
(ppiulius@yahoo.com)

pun prietenilor mei să meargă până la
mine, căci soţia mea, Ala, a pregătit
nişte plăcinte cu brânză de vaci, ceapă
verde şi mărar şi ne aşteaptă. Jan Cucuruzac: – Băieţi, am oaspeţi, poate altă
dată? – Nu-i frumos, Jan, intervine Valeriu Cazacu, soţia lui Ion s-a pregătit şi
ne aşteaptă. Mai pe scurt, l-am înduplecat pe Jan Cucuruzac şi am mers cu toţii şi la mine acasă. Era o zi frumoasă
de vară şi am trecut la balcon, la aer curat, ca să gustăm şi din plăcintele soţiei.
Sigur că nu ne-am limitat noi la plăcinte. Am mai gustat şi alte bucate la masă,
dar deodată Valeriu Cazacu se uită la
mine şi mă întreabă: – Nu-ţi pare, Ioane, că la plăcintele acestea s-ar cere şi-o
bucată de cârnaţ? Jan Cucuruzac zâmbeşte şi scoate din pungă cele două sute
de grame de salam şi-l pune-ntr-o farfurioară curată. – Că bine zici. Ce, n-au
mai văzut belgienii salam? N-am avut
încotro şi ne-am înfruptat şi din salamul destinat oaspeţilor belgieni. Trec o
săptămână-două şi mă sună prietenul
meu din satul Tartaul, Cantemir, Vasile
Mocanu, ca să mă invite la dânsul în
musafirie. I-am promis c-o să vin, dar
nu-i exclus să mai iau pe cineva cu
mine. Ca să-i răspund la invitaţia de
odinioară, fără a mai zăbovi mult, îl sun
pe acelaşi Tudor Tătaru şi-l înştiinţez că
suntem invitaţi şi aşteptaţi în sudul Basarabiei, numai de s-ar găsi vreun mijloc de transport. – Nici o problemă, mă
bucură Tudor, vom merge chiar mâine
cu maşina mea. A doua zi vin la locul
convenit ca să urc în maşina lui Tudor
Tătaru. Deschid uşa salonului, ca să-mi
văd pe bancheta din spatele ei prietenii
Jan Cucuruzac şi Valeriu Cazacu. S-a
bucurat şi stăpânul casei, Vasile Mocanu, de cohorta mea de artişti cunoscuţi,
pentru a ne primi pe cinste în vestita sa
colibă. Plimbându-ne prin sat, oamenii
căutau orişice prilej ca să lege cu noi
vreo vorbă şi să dea mâna cu îndrăgiţii
lor artişti, recunoscuţi graţie televiziunii, unde dânşii jucau în diferite scenete
la teatrul de miniaturi şi roluri din spectacolele de la SATIRICUS, retransmise
şi în sudul Basarabiei. Distinsul actor
de teatru şi cinema Jan Cucuruzac, artist al poporului, este de recunoscut în
toate colţurile republicii, în Bucovina,

sudul Ucrainei şi peste Prut, în România. Deşi, după absolvirea Institutului
de Arte „Gavriil Musicescu”, vreo câţiva ani a debutat ca actor pe scena Teatrului „Vasile Alecsandri” din Bălţi, ca
mai apoi mai mulţi ani la rând să joace
pe scena Teatrului „A.S. Puşkin”, astăzi
Teatrul Naţional „Mihai Eminescu”,
dar faima lui de mare artist se datorează
Teatrului Naţional „SATIRICUS – Ion
Luca Caragiale”. Şi pe Jan Cucuruzac
l-a „ochit” giuvaiergiul de regizor şi actor Alexandru Grecu, artist al poporului, care i-a propus să se încadreze în
prima trupă constituantă a renumitului
Teatru Naţional „SATIRICUS – Ion
Luca Caragiale”. Astăzi distinsul actor
Jan Cucuruzac se mândreşte că este
unul din fondatorii SATIRICUS-ului
alături de faimoşii Alexandru Grecu,
Mihai Curagău, Valeriu Cazacu, Ion
Diviza şi regretatul Ion Popescu. Ne
mândrim şi noi cu marele actor de comedie Jan Cucuruzac, care de la spectacol la spectacol ne bucură cu noi roluri
jucate ca nimeni altul pe scena SATIRICUS-ului. Eu, care-l cunosc pe Jan
chiar de la începuturile sale actoriceşti
şi sunt în relaţii de respect reciproc, mă
bucur şi de alte calităţi creştineşti ale
dumnealui: c-a fost alături de colegii
săi fondatori ai teatrului, împărţind frăţeşte şi aplauzele, şi florile spectatorilor, şi bucata de pâine, şi dulceaţa, şi
amarul, şi frigul, şi căldura pe scenele
celor patru săli teatrale, rămânând până
astăzi fidel şi bunului său coleg şi prieten, întemeietorul primului teatru de
satiră din republică, Alexandru Grecu,
care l-a format ca actor de comedie şi
i-a adus un nume de prestigiu în lumea
teatrală nu numai de la noi, dar şi departe peste hotarele ei. De un succes
remarcabil s-a bucurat distinsul actor
Jan Cucuruzac, evoluând cu har pe scenele teatrelor din România, Statele
Unite ale Americii, Suedia, Ungaria,
Franţa, Germania, Irak, Grecia, Spania,
Bulgaria, Ucraina etc. Tot Jan Cucuruzac împreună cu trupa teatrului s-au
aflat, în 1992, printre soldaţii care erau
pe front, la Tighina, în zilele războiului
de pe Nistru. De voie, de nevoie, dar şi
vitejii ostaşi basarabeni, molipsiţi de
şotiile actorului Jan Cucuruzac, nu se
lăsau de glume. Apropo de glume, pe la
începutul anului 1990, editura Litera
mi-a lansat cartea de bancuri La medic,
cu medicul, de la medic… N-am reuşit
bine să-mi iau tirajul de la tipografie,
că-i şi văd în biroul meu de la Caritate
pe… Jan Cucuruzac şi Valeriu Cazacu.
– Ioane, începe discuţia Jan Cucuruzac,
mai mare publicitate n-o să ţi-o facă nimeni altul decât noi. O să-ţi înscenăm
toate bancurile despre medici la Teatrul
Televizat de Miniaturi… – Aşa că nu
mai aştepta şi dăruieşte-ne câte-o carte,
continuă Valeriu Cazacu. Sigur că leam dăruit cartea solicitată cu autografele respective, ca mai apoi să-i văd la
televizor pe bunii noştri comedianţi,
antrenaţi în jocul bancurilor despre colegii mei de breaslă şi bieţii pacienţi.

FRATELE MEU

De-a lungul anilor am scris despre mulţi
oameni merituoşi. Despre părinţii şi bunicii
mei am scris, la fel şi despre unii dintre consăteni.
Doar despre unicul meu frate, Iurie Arhip,
n-am scris nici un rând.
Nu de aceea că nu doream. Pur şi simplu,
am tot amânat, aşteptând vreo ocazie. Şi iată
că ea s-a ivit.
…Am avut un vis. Se făcea că eram în ospeţie la mama, de mult decedată. Ca de obicei
o visez binevoitoare. De astă dată era vădit
indispusă.
– De ce eşti supărată?, am întrebat-o.
Mama frământa o covată de aluat.
– Fiindcă nu te împaci cu fratele tău, mi-o
reteză ea scurt, fără a întoarce capul spre mine.
Într-adevăr, prea rar îi aud vocea lui Iurie
la telefon. Dar şi mai rar ne întâlnim. Timpul,
bată-l vina, care nu ne ajunge niciodată, ne înstrăinează de cei dragi. Şi e mare păcat.
La prima revedere cu fratele ne-am îmbrăţişat şi ne-am cerut iertare unul de la altul.
După aceea n-am mai visat-o pe mama supărată.
…Să fi avut pe atunci vreo şapte ani. Învăţam să înot. Încăpăţânat fiind, dar şi fricos
din fire, nu acceptam ajutorul nimănui. Nici
chiar al fratelui, care, deşi este cu un an şi ceva
mai mare decât mine, înota pe atunci destul de
bine.
Într-o zi de vară, pe la chindii, am coborât
în doi spre Răut să ne scăldăm. Am priponit
luntrea în mijlocul râului.
În timp ce Iurie înota eu, ţinându-mă de
marginea ambarcaţiunii, încercam să deprind
arta înotului. Însă, din neatenţie, m-am îndepărtat prea tare de vas, care, rotindu-se în jurul
priponului, s-a dus la vale.
Încercam din răsputeri să mă menţin la
suprafaţă. Dar fără prea mare succes. O forţă
nevăzută mă trăgea la fund, ca o mlaştină. Am
intrat în panică. Păstrez şi acum în memorie
briza apei ce juca în bătaia soarelui auriu. Ba
mă scufundam, ba, dând disperat din mâini, apăream la suprafaţă. Era dansul meu cu
moartea.
În câteva secunde fratele a fost lângă
mine. Am încercat să mă agăţ de gâtul lui, dar,

din fericire, s-a ferit la timp. Se scufundă brusc
şi mă împinse de picioare în sus. Apoi apăru la
suprafaţă să ia o gură de aer. Se scufundă iarăşi şi iarăşi, împingându-mă, puţin câte puţin,
spre luntre.
Nu-mi amintesc cât a durat acea încleştare dintre fratele meu şi îndărătnicia apei, dar,
până la urmă, m-a smuls din ghearele ei diabolice.
M-am văzut, în sfârşit, lângă luntre. Am
urcat în ea, tremurând ca varga. Eram butie de
apă şi sleit de puteri.
…Anii au trecut fulgerător şi iată-ne
ajunşi deja bunici.
Ziceam la începutul acestor rânduri că
vreau să scriu ceva deosebit despre fratele
meu. Dar cuvintele parcă mă înconjoară. Nici
ele nu vor, se vede, să alunec pe panta sentimentalismului şi a superficialităţii.
Dar, în pofida tuturor
temerilor, pot spune cu
mâna pe inimă că Iurie
este un om de suflet, onest
şi intransigent. A demonstrat-o cu prisosinţă pe
parcursul anilor, înfruntând intemperiile vieţii şi
realizându-se pe deplin.
Cea mai mare realizare
a sa şi a soţiei Valentina
sunt, fireşte, cei doi copii,
Lina şi Lilian, care le-au
adus în dar două nepoţele

De menţionat faptul că alături de bancagiul Jan Cucuruzac evolua cu succes
şi distinsa artistă, iubita lui soţie, Valentina, care-i este şi prieten de familie, şi
de scenă teatrală. Alături de Jan Cucuruzac am avut onoarea şi eu să evoluez
în cadrul emisiunii televizate „Peştişorul de Aur”, ca să-mi citesc epigramele
dedicate pescarilor şi pescuitului. Pe un
mal de iaz, unde aveau loc filmările,
urma să-l văd pe Jan Cucuruzac repetându-şi foarte serios monologul respectiv şi plin de haz în faţa camerei de
luat vederi. Vastă este activitatea actoricească a lui Jan Cucuruzac pe scena
SATIRICUS-ului. Directorul artistic şi
prim-regizorul teatrului, Alexandru
Grecu, apreciindu-i calităţile, totdeauna a găsit un rol pe potriva marelui comediant. Spectatorii noştri vin cu bucurie la Teatrul SATIRICUS, unde joacă
îndrăgitul actor, aşteptând cu nerăbdare
să se ridice cortina şi să-l vadă în roluri
precum: Administratorul din Ce e viaţa
omului? de Arkadi Arkanov; Tipul II
din Unde mergem, domnilor? după I.L.
Caragiale şi Vasile Alecsandri; Hercule
– Hercule de Friedrich Dürrenmatt;
Alexandru Lăpuşneanu din Moţoc după
Grigore Ureche, B.P. Hasdeu, Costache
Negruzzi şi Vasile Alecsandri; Înaltul
din Beethoven cânta din pistol de Mircea M. Ionescu; Sălbaticul II din Cares sălbaticii? de Iulian Filip; Garda financiară din SRL Moldovanul de
Nicolae Esinencu; Ludovic cel Mare
din Moliere de Mihail Bulgakov; Judecătorul din Jertfe patriotice de Ion
Luca Caragiale şi Vasile Alecsandri;
Bezdomnâi din Maestrul şi Margarita
de Mihail Bulgakov; Ghiţă Pristanda
din O scrisoare pierdută de Ion Luca
Caragiale; Macronius – Caligula
de Yozef Toman ş.a. Şi în cinematografie artistul Jan Cucuruzac şi-a făcut un
nume pe cinste, evoluând la un înalt nivel artistic în filmele: Trânta (1977) –
Călin Şaptefraţi; Accept provocarea
(1983); Nistrul în flăcări (1984); Deţinutul misterios (1986); Corbii prada
n-o împart (1988); Durerea (1989); Văleu, văleu, nu turna! (Telefilm Chişinău, 1991); Ricoşeul (1997). Noi, medicii, afirmăm că râsul prelungeşte
viaţa, mai mult – este pastila tuturor bolilor, intrigilor, invidiei şi relelor de pe
pământ. Poate tocmai de aceea la Teatrul Naţional „SATIRICUS – Ion Luca
Caragiale” domină o atmosferă sănătoasă, de bună înţelegere, frăţească, iar
angajaţii lui, ca şi bunul lor coleg Jan
Cucuruzac, artist al poporului, vin la
serviciu cu bucurie, grăbindu-se ca la
casa părintească. Să lăsăm, dragă spectator, povara de pe suflet şi dispoziţia
rea în stradă, căci păşim cu dreptul în
Sala miraculoasă a SATIRICUS-ului,
unde suntem aşteptaţi de către distinsul
artist Jan Cucuruzac să ne dăruiască
frumosul spiritual de pe lume! Să mergem şi noi la SATIRICUS, ca să ne
simţim, poate, mai bine ca acasă!
Ion CUZUIOC

La fel ca tata
şi un nepot. Ei le sunt bucuria şi aleanul.
Este un gospodar de frunte în oraşul Mărculeşti, raionul Floreşti. O lume întreagă îl
apreciază. Nu întâmplător opt ani la rând a
activat primar în această localitate.
Fratele ţine foarte mult la prietenii săi. Am
auzit acest lucru chiar de la ei, amicii săi de-o
viaţă, care îi sunt alături şi la bine, şi la greu.
Cu acelaşi ataşament le răspunde, la rândul lui,
şi Iurie.
Pentru mine el este acea punte, care mă
leagă de satul natal. Acolo a rămas cea mai
frumoasă perioadă a vieţii noastre – copilăria.
…Cu mulţi, mulţi ani în urnă, în ziua când
tatăl împlinea 60 de ani, l-am auzit zicând:
– Îmi pare că n-am trăit deloc, şi că viaţa
pentru mine abia începe.
Stranie mi s-a părut atunci afirmaţia tatălui. Astăzi nu mi se mai pare stranie.
Aş dori ca şi fratele să rostească, în ziua
când va împlini 60 de ani, aceleaşi cuvinte ca
şi tata:
– Pentru mine viaţa abia începe…
Şi nu doar să le rostească, ci şi să întoarcă
o nouă filă a vieţii sale. Filă plină de sens şi
trăire, însăilată cu multe bucurii.
Iată că, în sfârşit, am scris şi despre fratele
meu. Şi parcă mi s-a luat o piatră de pe inimă.
Mai am încă multe de toate să-i spun. Dar o las
pentru mai târziu.
Adică, pentru ziua de 12 iunie, când vom
fi din nou împreună…
Cu drag,
Vlad ARHIP

Paul Mecet. Ceramică

