UNIRE IN SPIRIT
de N ICOLAE DAB IJA

Timp de decenii lungi ni s-a interzis să ştim unii despre alţii noi,
cei din Basarabia despre noi, cei din România.
Prutul, riul cel blind, cu apa cea mai lăcrimoasă 'din lume, a ajuns
s.."i fie blestemat, fiindcă despărţea frate de frate, frate de soră, părinte
de copil, ţară de ţară.
l n anii de după război h<1rţile agăţate în faţa claselor din România
aveau spaţiul dintre Prut şi Nistru acoperit cu o coală albă de hîrtie.
Nouă ni se spunea mereu că lumina vine dinspre Răsărit, de la steaua
diu Kremlin, şi vai de cel care se uita cu dor şi jind dincolo de sîrma
ghimpată ce se oglindea în apa mîhnită a Prutului.
Timp de decenii ne-am prefăcut că nu ştim nimic unul de celălalt.
Ca nu sîntem rude. Că nu ne cunoaştem. Că Eminescu editat în Româ
nia şi Eminescu editat în Basarabia sînt doi scriitori deosebiţi. Că - aşa
cum susţinea Academia de la Ch�inău - Asachi e scriitor moldovean, dar
pictor. . . român. Că noi, copiii, vorbim o altă limbă (limba moldovenească)
decît părinţii noştri (care nu ştiau decit româneşte). Că moşii noştri
care nu ieşiră vreodată din sat, erau români, pe cînd noi de-acum sîn
tem moldoveni (teoria marxist-stalinistă inventase intre timp un nou
popor - poporul moldovenesc, căci cum putea falnica Armată Roşie
să ,;elibereze" la 1940 pe români de sub "jugul" . .. românilor ? !). Dez
naţionalizarea românilor din Basarabia căpătase proporţii atit de ca
tastrofale, incit era pe cale de elaborare un Dicţionar moldovenesc-ro
mân, iar "moldoveanul" I. Bodiul, sosit la Bucureşti prin anii '70, vor
bea cu "românul" N. Ceauşescu cu ajutorul unui translator.
De multe ori ni s-a părut că ne-aţi părăsit. De multe ori credeaţi
c-am şi murit in GULAG-uri, Siberii, colectivizări colhoznice, că nu
mai sintem, că n-au mai rămas din noi decît nişte suspine pe care vîntul
le purta cîteodată pînă hăt în inima ţării.
Şi iată că, în sfîrşit, ne-am regăsit. Şi ne-am cunoscut. Şi am văzut
cît de mult ne lipseam unul altuia. Că 'de azi încolo nu vom mai putea
trăi unul fără de celălalt. Că ne era mereu dor unul de altul, ca de o par
te din noi înşine.
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Ne place să credem că în 1 989 Dumnezeu a ţinut cu noi. Noi, basa
rabenii, am obţinut limba română limbă de stat între Prut si Nistru al
fabetul latin, tricolorul, ne-am declarat în parlamentul Moidovei, �a şi
la 1 9 1 8, stat suveran, am revenit între altele şi la ora Bucureştilor, pă
răsind meridianul Moscovei , pretutindeni în Basarabia poate fi recep
ţionat programul Televiziunii Române Libere.
Dumneavoastră aţi răsturnat dictatura. . .
Dar atit noi, cei d e aici, cît şi noi, cei d e dincolo mai a ve m a depăşi
sufi cient2 Inc:-rdri ( ten t at ive le d e a fi :-ă�croită h a r t a no,t•; �r ..i s : -aşa d - . ...,_
tul de ciopirţită de diverşi autonomişti şi separatişti, economia de piaţă,
:marh:a � i t otal i i a r i s m u l -:>t e . > .
Şi l e vom d2p:·1�l. vo·n î n v l ng :::- n u ·r� a: cbc�-� 1 : c \'C•?il ." i m ţ ! ala tur : ,
numai dacă n e vom susţine reciproc.
S-au unit cele două Vietnamuri , cele două Yemenuri, cele două
Germanii - numai cele două Românii mai stau pe ace!"aşi hartă haşu
rate in culori diferite.
Unirea politică e treaba politicienilor.
Ceea ce depinde de noi însă, de fiecare în parte, este un irea spir ituali<n.
Secolul XIX p o a te fi numit, şi pe bună d reptate, secolul l u i V. A
lecsandri (M. Eminescu a parţine, totuşi, mai mult secolului XX). El şi- a
dominat veacul cu geniul său, s-a i m pli cat in to<:�.te marile even i mente. A
făcut de toate - poezi(', proză, politică, a cules folclor e tc. - jntr-o pe
rioadă cind nu era n i m k . Şi l e- a făcut atunci, la în ceputur i , cel m a i b i ne
Dar dincolo de scrisul său, el a făcu t mult pentru realizarea idealurilor,
i de\lor s:1l e pa�npt ; -;t -:- , u n i on i �; t-r. Ma' e s te nevoi�� �i :vi d Akc ;:m:�ri . A � i 'c Î ' l
Basarabia cît şi în România. E atîta n�voie de V Alecsandri - politi :::i a
nul, unionistul, luptătorul, încît citeodată îmi vine să cred că Alecsandri
i ndi nu s--n nă•;cu t . Că el :lbi a încolo a r:' a
nn :1 s � c . �L\ 1 1 1 � ofor t'cl!'Î 1 c
băcăuanill or de a face tot pooibilul c� despre acest ora� să se �pun<1
Bacău - oraşul lui Vasile Alecsandri .
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