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 Он выходит на сцену. Его девяносто шесть
 то ли тяжкий крест, то ли свыше данная честь. 
 Грациозный смычок, третья его рука, 
 недвижим пока.
 Этот древний старик, этот сморщенный временем гриб, 
 как живётся ему средь цветущих клёнов и лип?
 Как живётся тогда, когда смерти всё нет и нет.
 Эй, старик, расскажи, не молчи! 
 В ответ
 к небесам взлетает птицей его рука, 
 приручённые, к смычку ластятся облака.
 А внизу, как на блюдце, дремлет двадцатый век – 
 ты ведь помнишь его, человек? 
 Как кровавой пеной у рта вскипала война, 
 за одной волной накатывала другая волна 
 горя, отчаяния, слёз – 
 казалось, зальют этот мир к чертям!
 Обречённо глядят вперёд глаза скрипача.
 У войны так много орудий, у него всего несколько нот. 
 Разъедая глаза, льётся полынный пот. 
 Но сомнения прочь! Когда приходит беда, 
 выбор довольно скуден: да или да.
 Скрипач собирается с силами, использует каждый шанс, 
 за плечами бессмертные Бах, Паганини, Брамс. 
 Ноты сгинут под пулями, но заново прорастут. 
 Даже войне не вымарать красоту. 
 А смычок сражался со струнами, как солдат, 
 и неважно, что поле боя – лишь звукоряд. 
 Виртуозной каденцией взлетел напоследок вверх
 победительный фейерверк. 
 Вот и всё. 
 Молчаливый, бессильно повис смычок.
 Время сквозь ноты не останавливаясь течёт. 
 Этот скрипач, ему теперь девяносто шесть, 
 и каждый прожитый год он почитает за честь. 
 Недаром аплодисментами грохнул зал. 
 Что, смычок, пригорюнился? Знаю-знаю, устал. 
 Скрипач улыбнулся: 
 война против старости тоже требует сил.

 Что сказать, он опять победил.

No WAR!No WAR!
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C
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„DC”: Последние годы потрясли
мир всевозможными кризисами -
пандемическим, экономическим,
социальным, а год нынешний
шокировал войной, о которой
никому и в голову не приходило в
совсем недалеком прошлом.
Казалось, все рушится.
С.П.: Казалось… Но человеческая
природа, ее силы выживания поистине
удивительны, и ведущей является сила
духа. И люди находят выход не только в
физической борьбе с насилием, но и в
духовной, где огромная роль
принадлежит музыке. Примеров этому
в истории множество. И год уходящий
стал тому подтверждением.
„DC”: Какие именно события
музыкальной жизни произвели на
Вас наибольшее впечатление?
С.П.: В первую очередь, осенние
концерты и фестивали, в которых мне
посчастливилось принять участие. Это
Международный фестиваль «Zilele
Muzicii Noi», собравший поклонников
современной музыки в 31-й раз, в
рамках которого прошла премьера моих
«Версетов» для камерного ансамбля.
Это фестиваль современной музыки в г.
Барнауле (Республика Алтай), где
прозвучал мой хоровой «Антем» о мире
на стихи Уильяма Блейка и «De-or trece
anii» для голоса и фортепиано на стихи
Михая Эминеску. Это замечательный
концерт музыки отечественных
композиторов, состояв-шийся в рамках
проекта «Music of Moldova. ReDiscover»
в Национальном Музее истории
Молдовы, прекрасному прочтению и
исполнению которой мы обязаны
«Moldovan National Youth Orchestra» под
управлением Андриано Мариана.
„DC”: Бессарабия всегда была
интересна своей полифонией, я бы
сказала, некоей бессарабской мен-
тальностью. Однако, не остались
ли в прошлом произведения
молдавских композиторов-евреев?

С.П.: Программа удивительно орга-
нично объединила в себе сочинения
композиторов, родившихся в разные
десятилетия ХХ века (от 1920-х и по
1980-е). И красота каждого компо-
зиторского творения оказалось такой
разной… и такой настоящей!
   «Вивальдиана» Бориса Дубосар-
ского для ная с оркестром,
открывшая концерт, была написана в
1986 году и считается одним из
самых значительных оркестровых
произведений композитора. Своей
программной идеей она связана с
именем Антонио Вивальди, отсюда –
качество ее музыкального языка и
драматургии, отсылающих нас, слу-
шателей, в эпоху барокко. Изю-
минкой произведения стало непри-
вычное «артистическое амплуа» ная
– инструмента, больше знакомого
нам по фольклорной музыке.
    С «Вивальдианой» Б. Дубосар-
ского перекликается «Concerto
Grosso» для флейты и струнного
оркестра Олега Негруцы, напи-
санный примерно в то же время.
Изящные небольшие пьесы, вхо-
дящие в него, как будто перенесены
в наши дни со страниц старинных
рукописей. В «Concerto Grosso» мы
наблюдаем множество «приветов из
прошлого»: это мы видим и в
искусной стилизации барочного
тематизма, и в его грациозной
танцевальности, и в проникновенных
монологах инструмента-солиста.

    «Пять пешревов Дмитрия Кантеми-
ра» Златы Ткач – это не только
путешествие в иную культуру
(пешревы – жанр турецкой музыки), но
и своего рода «странствие компо-
зитора во времени», экскурс в
прошлое молдавской культуры и
истории: ведь Дмитрий Кантемир
известен не только как дипломат и
политик, но и как выдающийся
этнограф и композитор, считающийся
классиком азербайджанской, иранской
и турецкой музыки. Именно его
мелодии послужили интонационными
«зернами» для каждой из пьес цикла,
каждая из которых отличается
присущим ей характером.
    Еще одно «путешествие во вре-
мени» исполнители и слушатели
осуществили благодаря концертной
фантазии-попурри Влада Бурли
«Chișinăul de cândva» для флейты с
оркестром. Сценки из жизни старого
Кишинева,   по   словам   ее  создателя 

навеяны старыми фотографиями
города… и популярной для того
вре-мени музыкой или ее
стилизацией. Здесь слышны и
отзвуки музыки «ремесленных»
кварталов старого города, и
элегантные интонации регтаймов,
которыми предварялись или
озвучивались киносеансы того
времени, и песни завсегдатаев
кишиневских таверн. Все это созда-
ло обаятельную и полную юмора
атмосферу сочинения.
    Еще две пьесы неофольклорного
направления были представлены
композитором Марианом Унгуром
(«Vivace furioso», написанным спе-
циально для этого концерта и этого
коллектива) и мною, Снежаной
Пысларь («Bătuta» – традиционный
мужской молдавский танец, в кото-
ром фольклорные образцы Молдо-
вы объединились с элементами
джаза, фанка, рока и полифонией
эпохи Возрождения). Заставили
вспомнить о вечных темах и идеях
гуманизма произведения Владими-
ра Чолака («Dona Nobis Pacem») и
Виталия Мосийчука («Agnus Dei»).
 Концерт оказался очень
атмосферным и вдохновенным.
Обычно я избегаю эпитета «кра-
сивый», но в этом концерте все
произведения отличались какой-то
пронзительной красотой и были
восторженно приняты самой разной
публикой, среди которой оказалось
много молодежи. Отмечу, что об-
щая атмосфера искусства и красоты
остается и останется актуальной
всегда, несмотря на все те потря-
сения, которыми охвачено наше
время.
„DC”: Благодарим за инте-
ресную информацию и желаем в
наступающем году здоровья,
творческих успехов и долгож-
данного мира!

Диалог вела Мирослава МетляеваДиалог вела Мирослава МетляеваЗа дирижерским пультом Андриано Мариан

Снежана Пысларь

Участники концерта
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     Într-unul dintre articolele mele,
scris cu zece ani în urmă și dedicat
remarcabilului nostru contemporan
- academicianului Mihai Cimpoi, în
care a fost scris despre enumerate
meritele sale față de întreaga cultură
și literatură română, eu am subliniat
unicitatea operei sale (anume, activi-
tatea sa literar-critică a devenit un
fenomen de artă cuvântului), care s-a
manifestat prin autenticitate istorică,
precizia uimitoare a formulărilor și a
definițiilor, cuplată cu previziunea
filozofică și întruchiparea lingvistică
strălucitoare. 
      Mihai Cimpoi a scris un număr
enorm de cărți și articole. Te
impresionează energia și capacitatea
de muncă ale acestui om. Mi s-a
întâmplat să aud de la el: „Conform
horoscopului vestic eu sunt Fecioa-
ră; acestei zodii îi este caracteristică
inspirația. Conform estului sunt Cal,
căruia îi este proprie dragostea de
muncă. Invidia și obstacolele mă
însoțesc anume din cauza îmbinării
acestor două calități. Genericul meu
este: «Ora et labora!»  – «Roagă-te și
muncește».
     În repetate rânduri am avut oca-
zia să-l contactez pe eminentul cre-
ator al epocii noastre complicate, pe
academicianul Mihai Cimpoi, pe
care am tot temeiul să-l consider
îndrumătorul meu în viața mea de
scriitor și savant.
      Nu există în Moldova, după cât
se pare, nici un om de cultură care ar
atrage în așa măsură atenția precum
o atrage Mihai Cimpoi, cunoscut
critic, istoric literar, savant preocu-
pat de filosofia culturii, membru
titular al AȘM, membru de onoare al
Academiei Române, membru al
PEN-clubului Mondial, autor al nu-
meroaselor lucrări dedicate clasici-
lor literaturii mondiale, autorilor
contemporani și direcțiilor literare,
laureat al numeroaselor premii și
distincții naționale și internaționale
– individualitate creatoare care nici-
când nu s-a implicat direct în poli-
tica mare și care în același timp a
exercitat o influență nemijlocită
asupra tuturor sferelor vieții obștești
din țară, provoacă permanent o iri-
tare vădită  a guvernanților și nu tot-
deauna găsește  înțelegere  în  rându-
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rile tovarășilor de idei. Unicul fapt pe
care nimeni nu-1 poate contesta și
care îi unește și pe prieteni, și pe
neprietenii savantului - îl constituie
recunoașterea nivelului său foarte
înalt de cunoștințe și competență în
probleme de literatură, profesiona-
lismul, înzestrarea creativă și meri-
tele față de popor în renașterea
limbii și a tradițiilor culturale.
     Eu m-am cutremurat cu adevărat
când am făcut prima cunoștință cu
lucrarea lui fundamentală O istorie
deschisă a literaturii române din
Basarabia (1996), în care și-a aflat loc
întregul spectru de fenomene literare
și personalități ale țării noastre nu
prea mare care dispune de un speci-
fic distinct al său. În ultimii ani,
această carte a trecut prin mai multe
ediții, bucurându-se de o popularita-
te extraordinară în cercurile știin-
țifice și literare. Fiecare reeditare a
fost completată cu noi materiale și
cercetări de arhivă. În prefața primei
ediții, Mihai Cimpoi scria că lite-
ratura română din Basarabia „abia se
deschide din tăcerile ei, astfel încât
poate fi reflectată doar în oglinzile
dinamice ale unii istorii deschise, ca-
pabile – adică – de reconstituire
„pompeiană” ce se consideră atât
pietrele păstrate, cât si cele dispărute
din construcția inițială sau cele ce
vor mai fi găsite. Am preferat dintre
metodele de care le cunoaște istorio-
grafia modernă în valorificarea tre-
cutului nu labirintul, ci catedrala, cu
toate că materialul de construcție
poate fi uneori doar intuit”. 
      În 2007, fondatorii și alcătuitorii
Almanahului     literar    internațional
Голоса Сибири – Vocile Siberiei (Ke-
merovo), eminenți literați și activiști
ai culturii din Rusia, dna Meri
Kușnikova și Veaceslav Toguliov, mi
s-au adresat cu propunerea să-l in-
tervievez pe academicianul Mihai
Cimpoi pentru a-1 publica în volu-
mul nominalizat.
     Când m-am prezentat la Uniunea
Scriitorilor, ca să vorbesc cu dnul pe
această temă, l-am văzut așa volumi-
nos cum e și la prima vedere inabil
înconjurat de un grup de scriitori, ti-
neri și în vârstă, concomitent încer-
când să-i înșire problemele lor. Cum
reușea  dânsul   să   se  lămurească  în

această disonanță de voci, nu-mi în-
chipui. Pe loc voi preciza: pe nimeni
nu l-a tras de mânecă, pe nimeni nu
l-a respins printr-o privire de sus
sau printr-un gest anume. De mira-
re, dar, în această aglomerație de
voci, pentru fiecare s-a găsit cuvân-
tul necesar și fiecare pleca cu nă-
dejde și împăcat. De menționat:
vocea lui domoală acoperea tot mur-
murul din jur.
     M-am apropiat de dânsul după ce
cohorta de condeieri s-a împrăștiat.
El a dat aprobativ din cap când i-am
anunțat scopul venirii mele. „Permi-
teți-mi să-mi prind un pic respi-
rația” a zis el, așezându-se greoi
într-un fotoliu și închizând ochii
pentru câteva minute.
    Fața lui, intelectuală și totodată
volitivă, s-a acoperit cu o deosebită
importanță și impresionabilitate
care se obțin prin experiența de
viață, precum și prin studierea
perspicace a tainelor universului
aflate sub șapte lacăte. Era fața
omului luptător.
      „Cu ce începem?” m-a întrebat el
zâmbind. În privirea-i nici urmă din
oboseala care, câteva minute în ur-
mă, părea că-i apasă insuportabil
umerii.
   Țin minte cum mi-a răspuns
dânsul la întrebarea despre rolul
scriitorului în destinul poporului: 
 „Scriitorii noștri au fost anume acei
oameni de la care au pornit renaș-
terea democratică a republicii, pro-
cesele de reîntoarcere la valorile
adevărate: limba literară română,
grafia latină și simbolurile tradițio-
nale. Nu întâmplător strada pe care
se află Uniunea Scriitorilor poartă
denumirea 31 August 1989. Acesta e
actul de recunoaștere de întregul
popor a meritului scriitorilor în
procesul renașterii normale a cultu-
rii lingvistice. În componența parla-
mentelor unional și republican din
1990 intrau 20 de scriitori deputați
(8 în Moscova și 12 în Chișinău).  
     În anii restructurării gorbacio-
viste pretutindeni se scanda: „Scrii-
torii și poporul!”. Din păcate, parti-
ciparea în politică nu totdeauna a
fost benefică. Politizarea înseamnă și
păreri preconcepute, și spirit de gaș-
că. Oricum, literatorul contemporan
trebuie să aibă închipuire despre
acest fenomen straniu al politicii an-
gajatoare și orbitoare. În țara noastră
scriitorul trebuie să fie un om cu fer-
mitate”.
     Interviul cu Mihai Cimpoi a de-
venit camertonul ediției a șasea a
almanahului Vocile Siberiei, care a
fost publicat în limba  rusă  (volumul  
total - 1500 de pagini) alături de
prozatoarea rusă de frunte Ludmila
Ulițkaia, de cunoscuții literați și teo-
reticieni literari Viktor Vainerman,
Vladimir Șergov, Svetlana Vasilen-
ko, Svetlana Ananieva, Evgheni
Astașkin, Iulia Bunina și de alte
nume, alături de scriitorii și poeții
noștri Leonard Tuchilatu, Ion
Hadârcă, Valeriu Matei împreună cu
colegii din România Elena Loghi-
novski, Albert Kovaci, Livia Cotor-
cea, Nichita Danilov și Axenia Cra-
sovschi.
      Vreau să menționez că în acest
timp oficiosul comunist din
Moldova i-a agățat  academicianului

      Cimpoi titlul de „naționalist”, în-
cercând să plaseze pe ultimul plan
activitatea sa științifică și obștească.
Slavă Domnului, timpurile nu mai
erau acelea când se putea împinge o
astfel de dimensiune cât mai în
umbră.
     Vreau să amintesc că rezultatul
colaborării cu acest almanah con-
sistent prin conținut a fost Simpo-
zionul Internațional de poezie și
traduceri „Dialogul culturilor”, care
s-a desfășurat la 26-27 octombrie
2007 în orașul Chișinău, despre care
presa locală a preferat să tacă.
Numai TV națională a avut curajul
să rețină pentru câteva minute
atenția spectatorului asupra acestui
eveniment neordinar. 
      Tonul acestei întâlniri, la care a
participat un grup reprezentativ din
România (Ilie Constantin, Elena
Loghinovski, Nicolae Oprea, Gabri-
el Pârvan, Viorel Dinescu, Constan-
tin Frosin, Mihaela Constantin ș.a.)
l-a dat cuvântul de inaugurare al lui
Mihai Cimpoi, o parte din care
vreau să-l reproduc. Au trecut 15
ani, dar ceea despre ce vorbea Mihai
Cimpoi ne frapează prin privirea lui
perspicace: „Tematica anunțată de
noi a Simpozionului nostru este un
veritabil imperativ al timpului, Zeit-
geist-ul hegelian, este expresia a
ceea ce se produce acum în lume,
mai exact - cu lumea și cu noi. Dar
ce se produce totuși în jurul nostru?
Se află oare lumea noastră sub
semnul armoniei? Cine s-ar putea
lămuri în aceasta? Noi trăim într-o
comunitate care se clatină, care-i
lipsită de echilibru, care-i zguduită
de crize, catastrofe, contraste, para-
doxuri, într-o lume plină de impo-
tențe și iluzii...
     Noi trecem prin febra schimbări-
lor – structuri, idei, paradigme,
receptivitate și concepții, frământări
provocate de diverse post-uri:
postmodernism, post-industrialism,
post-totalitarism... în ciuda accele-
rării, a lărgirii spațiului informativ,
relațiilor reciproce, abundenței ma-
teriale, colosalele primejdii care per-
manent pândesc omenirea n-au dis-
părut, ci s-au completat cu terorism
mondial”. Această cuvântare res-
trânsă a academicianului a fost pă-
trunsă de gânduri profunde despre
locul scriitorului în condițiile insta-
bilității și neîncrederii. Consider ne-
cesar să citez un fragment din
această adresare a lui Mihai Cimpoi
către colegii săi, întrucât cuvintele
sale au un sens atemporal: „Pentru
toți e cunoscut adevărul că instabi-
litatea și neîncrederea duc la auto-
ritarism – permanentul inamic al
democrației.
    Oricum, chiar și în aceste condiții
nefavorabile, noi răspundem la che-
marea finală a lui Toffler: „Asemeni
generației perindate de revoluți-
onari, noi suntem chemați să creăm
(Alvin Toffler. Al treilea val. Bucu-
rești, 1983, p. 599). În pofida sce-
nariilor de marionetă pe scena poli-
tică, în pofida cenzurii economice
care a luat locul celei politice an-
terioare, în pofida, așadar, a ches-
tiunii ce a dat de știre fiind abordată
cândva de Holderlin (și reluată la
rândul său de Heidegger) „cine are
nevoie de poeți în timpuri  mizere?”,  

în pofida lipsei unui mecanism verita-
bil de informare și legături, noi ne-am
pus scopul să realizăm ideea unui
dialog cultural prin mijlocirea unor
acțiuni extrem de concrete”.
     Răsfoind jurnalele mele, am dat
peste o foaie în care era notat gândul
lui Mihai Cimpoi cu privire la critica
literară. „Recomand totuși să ascultăm
de vocea rațiunii și să consultăm sursa
primă – cartea”. Cât privește critica,
„critica literară trebuie să fie literară,
adică literatură. Sainte-Beuve, Belin-
ski, Francesco De Sanctis, Călinescu
sunt literați în sensul deplin al cuvân-
tului. A fost și mai există o practică
benefică a revistelor literare să se de-
schidă cu articole critice. Spre marele
nostru regret, noi ne confruntăm cu o
criză a criticii actuale, în primul rând a
celei care, la noi, este nominalizată
cronică literară, echivalentă recenziei.
    Cum să evoluăm cartea adevărată?
Cum să determinăm calitatea ei? După
opinia mea, părerea specialistului în
domeniul literaturii și a cititorului
profesional, adevărata carte îți comu-
nică lucruri importante despre om. Ea,
în mod obligatoriu, trebuie să aibă un
mesaj principal. Când vorbim despre
romanul rusesc, englez, american ori
francez, ne gândim nu numai la o
anumită manieră și tehnică a nara-
țiunii, ci și la o anume concepție
asupra lumii și a lucrurilor, la valorile
general-umane, datorită cărora noi
din nou ne vom simți personalități”.
  Printre altele, i-am amintit lui
Cimpoi despre întâmplarea care a
produs o puternică impresie asupra
întregii lumi post-sovietice: împreună
cu un grup de scriitori el a renunțat la
o înaltă distincție guvernamentală, din
motiv că o asemenea „prețuire” i-a fost
acordată primului secretar al CC al
Partidului Comunist al Moldovei.
     Meditând o clipă, el mi-a răspuns:
„Acest gest are o valoare morală: cum
să porți aceeași distincție cu omul care
a implementat în viață o politică dură
de deznaționalizare, a distrus cultura
națională și a umplut republica cu chi-
micale, livezi de palmier, tutun, care
afecta sănătatea copiilor și a adulților;
cu omul care, cu o deosebită râvnă, ră-
sădea pini pe marginea drumurilor,
doar ca să fie lăudat de Moscova (iar
pinii cu timpul s-au uscat cu toții și el
se vedea nevoit să-i înlocuiască me-
reu!)”.
     Nu pot să nu scriu despre impresiile
create de personalitatea acestui neo-
bișnuit om în cele mai neordinare
ipostaze. Îmi amintesc cum, după o
conferință, oaspeții și organizatorii fo-
rumului științific s-au adunat într-un
loc minunat, chiar în centrul Chiși-
năului. Aici, printre obiecte fine de
arhitectură contemporană din sticlă și
beton se afla o veritabilă curte moldo-
venească cu fântână și cu demult uita-
tele vedre de lemn, cu o verandă în
care la o masă lungă se adună amicii la
un pahar de vin nou, degustat cu
sarmale și plăcinte. Și această întrunire
era însoțită de sunetele unui mic taraf
- muzicanți ce cântau la vioară și la
cimpoi. Umoriștii jonglau în timpul
serii cu cuvântul identic numelui de
familie al academicianului care râdea
binevoitor, fără să rămână în datorie
față de glumeți. Și aici s-a produs un
duel al epigramiștilor care i-a flatat pe
toți în persoana lui M. Cimpoi și a  po-

Omul care a reconstituit Catedrala Literaturii Române din Basarabia

(continuare la p. 4)
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10.00 – 17.00 Компьютер в свободном доступе

10.00 – 17.00 Кинозал в библиотеке

11.30 – 12.30 Час рассказа

11.00 – 13.00 Познавательные беседы

14.00 – 15.00 Уроки иностранных языков: нем., англ.

14.00 – 16.00 Рисование

10.00 – 17.00 Компьютер в свободном доступе

10.00 – 17.00 Кинозал в библиотеке

11.00 – 14.00 Час сказки

11.00 – 12.00 
(четные дни) Лепка из глины

11.00 – 13.00 Познавательные беседы

14.00 – 15.00 Уроки иностранных языков: нем., англ.

10.00 – 17.00 Компьютер в свободном доступе

10.00 – 17.00 Кинозал в библиотеке

11.00 – 12.00
(нечетные дни) Лепка

11.00 – 13.00 Познавательные беседы

11.30 – 12.30 Час рассказа

11.30 – 15.30 Видео-презентация

09.00 – 18.00 Компьютер в свободном доступе

10.00 – 18.00 Кинозал в библиотеке

11.00 – 14.00 Час сказки

11.00 – 13.00 Познавательные беседы

14.00 – 15.00 Уроки иностранных языков: нем., англ.

09.00 – 18.00 Компьютер в свободном доступе

10.00 – 18.00 Кинозал в библиотеке

15.00 – 15.30 Спортивно-оздоровительные занятия

09.00 – 18.00 Компьютер в свободном доступе

10.00 – 18.00 Кинозал в библиотеке

10.00 – 11.00 Психологический тренинг

10.00 – 12.00 Рисование

10.00 – 12.00 Творческая мастерская

11.00 – 14.00 Лепка

14.00 – 15.00 Уроки иностранных языков: нем., англ.

14.00 – 16.00 Рисование

15.00 – 15.30 Спортивно-оздоровительные занятия
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График работы кружков и творческих студий График работы кружков и творческих студий в библиотеке им. И. Мангера,в библиотеке им. И. Мангера,  
филиале Муниципальной Библиотеки «Богдан Петричейку–Хашдеу» для детей-беженцев из Украиныфилиале Муниципальной Библиотеки «Богдан Петричейку–Хашдеу» для детей-беженцев из Украины
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etului Gheorghe Bâlici, duel ce a
înfrumusețat întreaga seară - umor mie-
zos și o veselie firească...
   Întotdeauna m-a fascinat și mă
fascinează strălucita erudiție a lui Mihai
Cimpoi. Puțini sunt contemporanii mei
care știu ce cunoscător al culturii al
literaturii universale este acest eminent
savant. În timp ce lucram la o mono-
grafie dedicată traducerilor în limba rusă
a „Luceafărului” eminescian, am avut
ocazia să mă conving pe deplin de acest
lucru. El a fost cel care mi-a dat ideea să
ating diferențele ortoepice din versi-
ficația română și cea rusă, precum și să
stabilesc locul aparte al poemului în
fluxul general al romantismului euro-
pean al secolului al XIX-lea. Nu mai
vorbesc de faptul că Mihai Cimpoi este
un eminescolog de frunte în spațiul eu-
ropean și mondial. El este autorul și  pro- Dr. Miroslava MetleaevaDr. Miroslava Metleaeva

motorul organizării Сongreselor Mon-
diale ale Eminescologilor cu participarea
specialiștilor eminescologi și traducători
ai operelor lui Eminescu. Datorită aces-
tor Congrese Mihai Cimpoi l-a desco-
perit pe Eminescu lumii întregi.
     Într-una dintre conversațiile noas-
tre, Mihai Cimpoi a spus o frază foarte
importantă pentru orice om de știință:
„O istorie nu e niciodată scrisă cu desă-
vârșire; ea se scrie, date fiind trecerea
timpului și schimbarea pe paradigme și
mentalități”. În același mod, este im-
posibil de trasat o linie sub opera sa-
vantului de frunte al timpului nostru,
ale cărui lucrări unice constituie o
adevărată școală științifică pentru
generațiile moderne și viitoare de
cercetători în filosofia, cultura și
literatura română.

(începutul la p. 3)

Приятно познакомиться!
 

«Европейский центр Хесед» был создан в
сотрудничестве с местной еврейской общиной, чтобы

удовлетворить потребность в качественном
медицинском оборудовании.

Мы верим, что хорошее оборудование - это залог
здоровья и благополучия членов еврейской общины.
Медицинское оборудование тщательно подобрано и
соответствует высшим мировым стандартам, чтобы

оказать качественную помощь тем, 
кто в ней нуждается.

В каждом центре собраны сотни медицинских
аппаратов предназначенных для нужд общины. Мы

разработали специальный план аренды оборудования
по субсидированной стоимости, чтобы Вы могли

пользоваться им в случае необходимости.
Пожалуйста, берегите оборудование для следующих
пользователей, чтобы мы могли помочь еще многим.

Хотите стать спонсором и помочь в покупке
дополнительного оборудования? Свяжитесь с

«Европейским центром Хесед» в своем регионе уже
сегодня, и становитесь партнером этого

замечательного проекта!
 

022-541023
str. Alexandru cel Bun 62, Chişinău, Moldova

kishinev@chesed-centre.eu


