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Ediție specială a revistei Albanezul 
dedicată scriitoarei Galina Martea. 
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alina Martea (născută în Basarabia, de origine 
română, s-a educat într-o familie de pedagogi 
notorii, tatal Sârbu Vladimir, învățător emerit al 

învățământului public din URSS, și  mama Sârbu Xenia, 
învățătoare) este o scriitoare (poetă, prozatoare, publicistă), 
savant, economist (licențiată în economie), filozof (opinia 
mai multor scriitori și personalități academice), pedagog 
notoriu din R.Moldova, lector universitar cu titlul științific 
de “Doctor în  ştiinţe economice” și titlul onorific de 
“Academician de onoare al învăţământului universitar”, 
cercetător ştiinţific în domeniul managementului educaţional 
și al managementului resurselor financiare. Este membru al 
Academiei Româno-Americane de Ştiinţe şi Arte, membru al 
Uniunii Jurnaliștilor Profesioniști din România, membru al 
Forumului Democrat al Românilor din Moldova, membru al 
Consiliului Unirii-R.Moldova, membru al Asociaţiei 
Culturale “Ideal”, altele.  

Galina Martea este autoare a mai multor monografii 
ştiinţifice, autoare de cărți cu poezii și proză, autoare de 
peste 250 articole/articole ştiinţifice în domeniul economiei, 

G
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învăţământului, sociologiei, filozofiei, literaturii. Realizează 
dialoguri, comentarii, interviuri, cronici de analiză literară, 
etc. Este prezentă în mai multe antologii literare (poezie, 
proză), în antologii pedagogice (“Pedagogi Români Notorii 
din Basarabia Interbelică și Postbelică”, volumul II”, 2015); 
în enciclopedii (“Localităţile Republicii Moldova”, volumul 
14, 2016, prezenţă în calitate de personalităţi de onoare). 
Participă continuu la conferinţe ştiinţifice naţionale şi 
internaţionale. Este prezentă cu  eseuri în cadrul emisiunii 
“Editorialele Istoriei”, producător Radio Vocea Basarabiei, 
Chişinău. Colaborează activ la reviste/ziare din Republica 
Moldova, România, Diasporă. Este redactor asociat la revista 
de Cultură Universală „Constelaţii Diamantine”, România.  

Galina Martea este Laureat al Premiilor pentru 
poezie, publicistică, volume publicate, presa scrisă. Numai în 
anul 2015-2016 a fost nominalizată cu premii importante: - 
Premiul I, secţiunea “Presa Scrisă”, concurs organizat de 
Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România pentru anul 
2015, Bucureşti; - Premiu şi Diplomă de Merit pentru cea 
mai bună carte de publicistică a anului 2015 „Sistemul de 
învăţământ – promotor al identității naționale” (autor Galina 
Martea), concurs organizat de Uniunea Jurnaliștilor 
Profesioniști din România, filiala Chişinău, 2015; - Premiul 
I, secțiunea A, pentru volume publicate, pentru volumul cu 
poezii “Durere Tricoloră”, concurs “Alexandru 
Macedonski”, Uniunea Scriitorilor Europeni, filiala 
România, 2015; - Premiul II, categoria  Patriotism, pentru 
poezia “Ţara mea cu nume „Durere, Răbdare”, concurs 
internaţional de poezie “Dr. Nicholas Andronesco - 
Eternitatea”, SUA, 2015; - Diplomă pentru activitatea 
publicistică de documentare și cercetare educațională și 
socială ca repere ale identității naționale pentru anul 2015, 
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Ziarul Națiunea, România; - Diplomă de excelență pentru 
colaborare și activitatea literară desfăşurată în cadrul revistei 
Memoria Slovelor, România, acordată de revista Memoria 
Slovelor şi Liga Scriitorilor Români, filiala Vâlcea, 
România, 2016; - Laureat pentru poezie şi publicistică a 
Revistei Uniunii Scriitorilor din Moldova “Literatura şi 
Arta”, Chișinău, anii 2013, 2014, 2015, 2016.     

În calitate de scriitoare/poetă, debutează literar în 
1990 în revista Viața Satului, continuând să publice în 
Literatura și Arta, Basarabia Literară, Făclia, Ziarul 
Național, Timpul, Univers Pedagogic, Florile Dalbe, 
Univers-Om, Națiunea, Ultima Oră, Constelaţii Diamantine, 
Cronica Timpului, Art-Emis, Armonii Culturale, Revista 
UZP, Memoria Slovelor, Apollon, Romanian Global News, 
Clipa, Curentul International, Radio Metafora, Agero, etc. 
Editorial debutează în 1993 cu volumul de versuri “În lumea 
mea”. Ulterior, își văd lumina tiparului și alte volume cu 
poezii și proză. Dintre ele, cele mai consistente sunt cărțile:  
- “Durere tricoloră”, poezii, Editura Pontos, Chișinău, 2014, 
pagini 176, cu o prefață de Nicolae Dabija (academician, 
scriitor, R.Moldova);  
- “Basarabia – destin şi provocare”, Vol.I, proză. Editura 
Pontos, Chişinău, 2016, pagini 308, cu o prefață de Iurie 
Colesnic (scriitor, maestru al literaturii, R.Moldova); 
-”Orbul dintre ani”, poezii,  Editura Pontos, Chişinău, 2001, 
cu o prefață de G.N.Viforeanu  (jurnalist, scriitor, publicist, 
România); 
-”Acasă”, poezii, Editura Uniunii Scriitorilor din Moldova, 
Chişinău, 1996, pagini 247, cu o prefață de Iurie Colesnic 
(scriitor, maestru al literaturii); 
-„Sistemul de învăţământ – promotor al identității 
naționale”, proză, Editura Pontos,  
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Chişinău, 2015, pagini 204, cu o prefață de Virgil 
Mândâcanu (doctor habilitat, prof. univ., scriitor, Moldova), 
Nicolae Bucun (doctor habilitat, academician, prof. univ., 
publicist, Moldova), Nicolae Dabija (academician, poet, 
scriitor, istoric literar, editor, Moldova), Galina Furdui 
(scriitoare, poetă, jurnalistă, Moldova), Lidia Grosu 
(cercetătoare, poetă, critic literar, Moldova); 
-“Îngerii Sufletului”, poezii, Editura Liceum, Chişinău, 
1995, pagini 192, cu o prefață de Eugenia Raicu (prof. univ, 
România). 

Cu lucrările “Omul, societatea, școala şi sistemul de 
valori” (2013), “Intelectul uman – fenomen natural în 
procesul evoluției” (2016), „Aroganța – fenomen 
distrugător în evoluția unei societăți” (2016), „Formula 
existenței umane între materialism și spiritualitate” (2016), 
„Educația – funcție și rol în dezvoltarea omului și a 
societății” (2015), “Consecințele aroganţei în societate” 
(2013), “Conștiința națională – conținut de valoare în 
existența umană” (2014), ”Sistemul de învățământ – 
promotor al identității naționale” (2015), cât și alte lucrări, 
Galina Martea se distinge cu calități pronunțate în domeniul 
filozofiei (opinia mai multor scriitori și personalități 
academice).  

Despre creația Galinei Martea au scris/au menționat: 
G.N.Viforeanu, Nicolae Dabija, Iurie Colesnic, Galina 
Furdui, Victor Pânzaru, Victoria Bortă, Vicu Dinvis, Lidia 
Grosu, Maria Roșca, Victoria Puşco, Virgil Mândâcanu, 
Nicolae Bucun, Marco Scipioni, Eugenia Raicu, Iulia 
Modiga, Vlad Ghidighiceanu, Ion Coja, Gheorghe Pârja, 
Mitrofan Ciobanu, Larisa Sali, Natalia Ţurcan, Elizaveta 
Globa, Tamara Pereteatcu, Natalia Saramet, Silvia Plop, alții.  

Volumul de poezii “Durere Tricoloră” (Editura 
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Pontos, Chișinău, 2014, pagini 176). La acest volum, în 
prefața cărții, Nicolae Dabija (academician, poet, scriitor, 
istoric literar, editor, R.Moldova) scrie: 
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alina Martea îşi poartă locurile în care s-a născut, a 
crescut şi a bătătorit cărările vieţii prin lume. Pentru 
ea poezia este  o punte dintre Olanda, ţara de 

adopţie, şi Moldova, ţara în care s-a născut. Condeiul ei 
inteligent oscilează între eseu şi vers, între articol de analiză 
şi poem de dimensiune. Pentru ea Basarabia e mai mult decât 
o ţară, e o metaforă. Una a dorului, a rădăcinilor care dor, a 
sinelui, care numai dispersându-se devine complet. 

Geografia autoarei e una unitară. Distanţele se aştern 
doar în inima ei. Memoria conlucrează cu imaginaţia şi 
amintirea – cu visul. Galina Martea nu cântă zăpezile de 
altădată, ci pe acele care nu au căzut. Ea are nostalgia 
lucrurilor care nu s-au întâmplat şi amintirea evenimentelor 
care abia urmează să se producă. Dedublarea lumii în care 
trăieşte, trecută prin purgatoriul versului, capătă aspecte de 
lumi coerente, care se completează şi coexistă într-o 
simbioză perfectă. 

Dorul pentru ea e „tricolor”, Basarabia e „haină în 
durere tricoloră” („Prin haina în culori ce ard tristeţea”), 
românii sunt un neam „cu sângele pe două maluri” („Te-ai 
născut să mori pe cruce răstignit”), izvorul identitar e „plin 
de lacrimi”, autoarea având credinţa că „sufletul unei naţii 
izvorât din lacrimi” se înalţă mai uşor în tării. Îndemnul ei: 
„Basarabie, nu-ţi vinde sufletul / Basarabie, nu-ţi vinde 
dorul, casa şi hotarul” e unul al disperării menite să se 
transforme în scut. 

G
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Vreme („suspină vremea”), tăcere („tăceri de 
veacuri”), tristeţe, ram, gol, durere, rază, fulger, zbor, soartă, 
dăruire, asfinţit („amurg destrămat”), dragoste – sunt 
cuvintele-cheie din acest volum, elementele care au misiunea 
de a reconstitui prezentul trăirii. Poemele de rezistenţă 
naţională (aşa sunt ele) se împletesc cu poemele de dragoste, 
mai ales în partea a doua a cărţii. 

„Cade frunza, toamna vine, 
Totul pare trist în jur, 
Foşnetul adună-n mine 
Liniştea ce vreau s-o fur.” 
Impresia pe care o lasă Galina Martea în poemele ei 

de dragoste e că ea nu şi le scrie, ci şi le caligrafiază. 
Autoarea reabilitează poezia feminină prin sensibilitatea, 
ingenuitatea, sinonimă cu poezia însăşi, la care se adaugă 
conştiinţa matură şi luciditatea discursului poetic. 

Ea vorbeşte simplu, ca un profesor ieşit în faţa clasei, 
care doreşte să se facă înțeles de auditoriu. Mesajul ei e unul 
ce impresionează prin sinceritatea rostirii, ea îi convinge pe 
alţii prin convingerea proprie, dar şi prin vigoarea limbajului. 

Poezia ei este una a păcii şi a neliniştii, a speranţelor 
şi a durerilor, a zorilor de zi şi a amurgurilor, a înrădăcinării 
şi a exilului, a strigătului şi a şoaptei: 

„Viaţa mea în poezie 
Nu aş vrea nimeni s-o ştie.” 
Poeta are un timbru distinct, care o face să fie ea 

însăşi în ceea ce scrie: eseu, poem,articol de atitudine, 
analiză. Ca să înțelegi acest fel de poezie trebuie să o citeşti 
cu ochiul inimii. Atunci ţi se arată motivul din care a scris-o 
autoarea: din nevoia de spovedanie. Din frica de singurătate. 
Din dorul de bunătate. Din necesitatea iluziei. Din încrederea 
în cuvinte. Din toate acestea se naşte şi se alcătuieşte poezia 
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Galinei Martea. Ea îşi edifică templul său poematic cu 
migală, ca o altă Ana meşterului Manole, când meşterii 
întârzie să vină, ea sacrificându-se construcţiei ca să o facă 
să fie.                                                            

                     Nicolae Dabija 
 

Poeziile din volumul „Durere Tricoloră”, partea I, 
sunt dedicate poporului 
român din Basarabia care 
este, la nesfârșit, plin de 
durere, suferință și 
umilință. Iar în partea a 
II-a a cărții ne întâlnim și 
cu  poezia de dragoste, de 
dor și de tot ceea ce se 
regăsește prin noțiunea 
de frumos în viața 
omului.  
 
 
 
 

                                
 

Nu-ţi vinde sufletul de ieri-azi-mâine 
De eşti pe moarte cu speranţa dusă, 
Pe-al tău pământ duşmanii vor rămâne 
Să-ţi înrobească inima răpusă. 
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Nu-ţi vinde cugetul şi răsuflarea 
Pe-o zi cu soare şi o ploaie caldă, 
Pe cruce-ţi se va stinge lumânarea 
Din lacrima trădării ce-o dezmiardă. 
 
Nu-ţi vinde dorul, casa şi hotarul 
Cu banii adunaţi din toată lumea, 
Nepoţii vor cunoaşte adevărul 
Şi te vor condamna cu toată-asprimea. 
 
Nu-ţi vinde mama, fratele şi sora 
Şi pe acei ce încă te-adoră, 
Te vrea poporul, toată Diaspora 
Din lumea cu durerea tricoloră. 
 
Nu te lăsa supusă-n patul morţii 
Adus în dar de oameni fără suflet, 
În al tău cuib s-au aciuat ca hoţii 
Făcându-ţi viaţa numai chin şi plânset. 
 
Te-au subjugat unei credinţe crude, 
Lăsându-te sărmană sub cer liber 
Şi pe ai tăi copii, părinţi şi rude 
I-a risipit prin lume, duşi de spulber. 
 
Răpit îţi este şi cuvântul-frate 
Cu libertatea plină de mânie, 
Sub al tău steag oftează-nsângerate 
A inimii dureri în astenie. 
 
A gândului dureri intimidate 
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Stau mute, fără viaţă şi mândrie, 
Iar satele cu case-abandonate 
Mai stau de veghe, sfânt, la datorie. 
 
Mai stau de veghe florile-n grădină 
Cu-a lor miros ce-mbată sărăcia, 
Iar tu cu spaima-n tine ce răsună 
O laşi să-ţi bată ritmul, veşnicia. 
 
O laşi să-ţi frângă şi gospodăria 
Şi demnitatea oarbă-n slăbiciune, 
Te pierzi uşor pe drumuri, pierzi tăria 
În drumul vieţii plin de acţiune. 
 
Te laşi răpusă-n aripa durerii 
Şi-n existenţa plină de tăcere, 
Cu viaţa şi cu moartea dai uitării 
Pe-acei ce te omoară cu plăcere. 
 
Nu accepta duşmanii să te-ndrume 
Cu a lor faţă falsă, fabricată, 
Tot ei te vor lăsa să te sugrume, 
A lor putere oarbă-fermecată. 
 
Şi chiar de mori să nu te vinzi cu nume 
Duşmanilor ce te urăsc – ignoră, 
Te vor compatrioţii duşi prin lume 
Şi al tău neam cu sângele în horă. 
 
Te vor ai tăi copii, ai tăi de sânge 
Cu viaţa şi-a strămoşilor credinţă, 
Ajunge să oftezi, s-auzi cum plânge 
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La nesfârşit sărmana inocenţă. 
 
Nu te mai da bătută, răstignită 
Tâlharilor ce ţi-au donat trădare, 
Te-ai subjugat de-ajuns, neostenită, 
Cu-a anilor curenţi puşi în vânzare. 
 
Ajunge să te vinzi cu trup şi suflet 
Pe bani şi fără bani de-a sorţii tril, 
Al morţii cântec şi al morţii umblet 
Goneşte-l astăzi, că e surd – febril. 
 
Opreşte-te pe-o clipă şi priveşte 
Cum lumea s-a schimbat şi se mai schimbă, 
Nu-ţi pierde timpul să gândeşti orbeşte 
Prin vorbele ce vin din altă limbă. 
 
Încearcă să păstrezi ale tale datini 
Cu vorbele rostite în română 
Şi nu te irosi cu greu să-ţi macini 
Orânduirea vieţii cea creştină. 
 
Întoarce-te cu faţa spre lumină 
Să desluşeşti prezentul care doare 
Şi cu a ta putere şi doctrină 
Să îţi salvezi ţărâna din vâltoare. 
 
Să îţi salvezi cuvântul şi onoarea 
Pe-acest pământ purtat de-a ta suflare, 
Şi fă să ardă, vie, lumânarea 
Cu binecuvântata bunăstare. 
 
Să fie soare, linişte şi pace 
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Cu răsăritul şi-asfinţitul zilei, 
Şi fratele cu sora să se-mpace 
Trăind uşor în inima luminii. 
 
(Versuri din volumul “Durere Tricoloră”, autor Galina 
Martea, 2014). 
 
ŢARA MEA CU NUME                                           
„DURERE, RĂBDARE…” 
 
Umilită de ani prin veacuri 
Plângi în pumni să vindeci durerile, 
Răstignită pe două maluri 
Mai încerci să-ţi aduni puterile. 
 
Răstignită pe suferinţă, 
Lăcrimând mai visezi în tăcere 
Şi te lupţi cu multă credinţă 
Să obţii libertate, vedere. 
 
Te tot lupţi cu focul, lumina 
Şi cu viaţa ce-ţi plânge în zare, 
Şi orbeşti speranţa străină 
Pe-a ta cruce cu nume „răbdare”. 
 
Te tot lupţi cu moartea păgână 
Şi cu negrele vremuri trădate, 
Ani la rând te zbaţi prin ruină 
Două maluri s-aduni îmbrăcate. 
 
Scuturi haina, haina tristeţii, 
Peste valul din râu ce mai curge 
Şi în negura dimineţii 
Stai la sfat cu durerea când plânge. 
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Încălzeşti hotarul răbdării 
Cu ţărâna spălată-n tăcere 
Şi cu apele reci ale serii 
Speli destinul strivit de durere. 
 
Mai suporţi în tine trădarea 
Şi necazul ce-ţi este-o povară, 
În genunchi te rogi cu răbdarea 
Să nu-ţi fure şi chipul de ţară. 
 
Te închini, vorbind românește, 
Tot râvnind la o viață decentă, 
Cu durerea din piept, osândește, 
Te-adâncești și mai mult în „carență”. 
 
Te-adâncești în lumina de noapte 
Să nu-ți simtă nimeni oftatul, 
În lumina de zi plângi în șoapte 
Să te știi doar tu cu păcatul. 
 
Să te știi că ești „conjugală” 
Cu răbdarea cusută-n tăcere  
Și cu regi ce te vând și te-nșală 
Ca să fii potcovită-n durere. 
 
(Versuri din volumul “Durere Tricoloră”, autor Galina 
Martea, 2014).  
 
CÂNTUL NEAMULUI    
                              
Macină vremea un neam printre frunze, 
Timpul dărâmă ţărâna prin vânt, 
Inima bate, mai curge prin buze, 
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Vorba latină, al patriei cânt. 
 
Vremea grăbită prin brazdă s-avântă, 
Apa curată îşi spală izvorul, 
Ploaia coboară, mierla mai cântă, 
Lumea trăieşte cu chinul şi dorul. 
 
Frunzele cad, se topesc ca zăpada, 
Altele cresc după iarnă timid, 
Lumea de vise se pierde sub spada 
Vremii buimace cu zborul rapid. 
 
Lacrima curge, durerea se-nşală, 
Cântecul maicii răsună-n fuior, 
Clipele deapănă ţara natală, 
Codrul îşi scutură haina uşor. 
 
Brazda se-nchină cuminte la faţă 
Doina bătrână s-asculte cu drag, 
Cântă copiii, balada se-nalţă, 
Vântul dezmiardă acelaşi meleag. 
 
Macină vremea un neam printre frunze, 
Inima bate cuminte, blajin, 
Vorba latină se scurge prin buze 
Pentru ţărâna cu tristul destin. 
 
(Versuri din volumul “Durere Tricoloră”, autor Galina 
Martea, 2014). 
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BASARABIA – HAINĂ ÎN DURERE TRICOLORĂ 
 
Prin haina în culori ce ard tristeţea, 
De secole-ţi sacrifici existenţa 
Şi anii de copil cu tinereţea 
Parcă n-au fost, precum adolescenţa. 
 
Parcă n-au fost şi florile-n grădină, 
Crescute prin lumina albăstruie, 
Revarsă zorii pe a ta tulpină 
Şi-a ta coroană cu nuanţe roş-gălbuie. 
 
Se varsă zorile şi pe-ale tale straie, 
Brodate şi-mpletite cu ţărână, 
Iar vântul bate, bate şi îndoaie 
A tale lacrimi peste inima română. 
 
Şi-a tale lacrimi ocrotite de durere 
Rotesc fiorul plin de bunătate 
Şi vorbele cu dulce caractere 
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Îşi poartă haina prin culorile pictate. 
 
Îşi duce haina şi-ochiul trei din tine 
Lansând regia plină de senzaţii 
Şi muzica cu tristele destine 
Mai ţine ritmul pe a strunelor reacţii. 
 
Pe-a strunelor vibraţii plânge corul, 
Actorul, regizorul, spectatorul 
Şi-n viaţa de artist cu dorul 
Mai scuturi haina de necaz cu rolul. 
 
Mai scuturi haina prin nuanţa ce suscită, 
Stârnind furie peste-a tale pânze 
Şi cu durerea colorată, dăltuită 
Îţi depeni viaţa prin regrete şi prin scuze. 
 
(Versuri din volumul “Durere Tricoloră”, autor Galina 
Martea, 2014). 
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GENEZA PĂCATULUI                             
 
Nimic nu începe fără de păcat 
În lumea ce mişcă, respiră, 
E totul o masă, un joc încurcat 
Şi corpuri cereşti ce inspiră. 
 
E totul creaţie şi nu faci nimic 
În rolul deja pus în scenă, 
Dinamic, palpabil – un simplu amic 
La viaţa ce stă în arenă. 
 
Geneză şi faptă a unui proces 
Cu pasul mereu – acţiune, 
E mersul trăirii plin de succes 
În soarta de om-misiune. 
 
Geneză şi faptă, natură, produs 
Cu opera strict definită, 
E doar conţinutul pe lume adus 
De zodii, credinţă-absorbită. 
 
E doar conţinutul justificat 
Când soarele-şi poartă mişcarea 
Şi nu faci nimic făr’ de păcat 
În lumea ce-şi schimbă purtarea. 
 
E doar conţinutul pus într-un joc 
Şi viaţa ce zbuciumă-n tine, 
Şi toate în lumea aceasta au loc 
Pe crucea iertării divine. 
(Versuri din volumul “Durere Tricoloră”, autor Galina 
Martea, 2014). 
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MOARTEA POETULUI 
 
În agonie gândul îl mai poartă, 
Fiind în luptă cu întreg ţinutul, 
Lumina sorţii vrea s-o mai împartă 
Cu vorbele ce-i leagănă-aşternutul. 
 
În agonie vrea să mai rostească 
Acordul de cuvinte-mbrăţişate, 
Cu îngerul din suflet să privească 
Culorile din cer amestecate. 
 
În agonie să-şi găsească pruncul 
Crescut prin cântecul ideilor măreţe 
Şi cu-ntunericul ce-i sfâşie sfârşitul 
S-adune publicul ce ştie să răsfeţe. 
 
S-adune sunetul, vibraţia gândirii 
Cu farmecul ce ştie să-i vorbească 
Şi-n clipa de tăcere a nemişcării 
Cu cugetul să râdă, să glumească. 
 
Să mai adune, să mai întâlnească 
Lumina ce-i adulmecă vederea 
Şi pe ascuns cu har s-ademenească 
Fiorul care-i sfârtecă puterea. 
 
În agonie să mai dea cu ochiul 
Spre infinitul din amurgul serii 
Şi cu orgoliu să-şi ridice premiul 
În ora cea dintâi a afirmării. 
 
Şi prin descrierea frumoasă a naturii 
Să cânte, să încânte lumea toată 
Şi-n clipa de lansare a făpturii 
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Aplauze nestinse să se bată. 
 
Să bată vântul peste-a sa făptură 
Şi zgomotul să-mbete libertatea, 
Şi din această lume, aventură, 
Să se strecoare, închizându-şi cartea. 
 
Să pună punct la pagina rămasă 
Şi sensibilitatea-i pur-extremă, 
La viaţa de artist – ambiţioasă, 
La nesfârşit spălată prin dilemă. 
 
Să pună capăt stărilor de  suflet, 
Pictate în imagini şi poeme, 
Şi liniştea ce mai fura răsuflet 
Să-i stea de veghe între cer şi vreme. 
 
Să-i stea de veghe simpla împăcare, 
Fiindu-i sărbătoare – înălţarea, 
Cu bunecuvântată îndurare 
Leagăn să-i fie crucea şi iertarea. 
 
Leagăn să-i fie mândra pocăinţă 
Prin sfintele cetăţi în cugetare 
Şi chipul desluşit de-a sa fiinţă 
Să-i ierte moartea, firea ce nu moare. 
 
(Versuri din volumul “Durere Tricoloră”, autor Galina 
Martea, 2014). 
 
NOSTALGII DE TOAMNĂ 
 
E toamnă târzie de-acum, 
Cad frunzele moarte în drum, 
E toamnă şi-i trist în cătun, 
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E noapte şi gânduri s-adun. 
 
Petale de flori nu mai sînt, 
Doar păsări aleargă prin vînt, 
O frunză pe-un ram a rămas 
Să meargă cu mine în pas. 
 
(Versuri din volumul “Durere Tricoloră”, partea a II-a, 
autor Galina Martea, 2014) 
 

 
 
LUMINĂ DE DOR – FEMEIA                         
 
Lumină de dor, căldură, idee, 
Mister şi putere prin vrajă şi foc, 
Clopot de zi, prin noapte scânteie,        
E lumea de vise, cu raze în cioc. 
 
Lumină de dor ce înclină pământul, 
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Comoară şi ochi prin mişcare şi timp, 
Bătaie de vânt ce se-ntrece cu gândul, 
O lume de vise, cu al său anotimp. 
 
Durere şi dor, supărări, mângâiere, 
Natură de griji prin răbdare scăldat, 
Femeie şi om, bărbat şi femeie 
Prin lumea ce stă cu lumina la sfat. 
 
Lumină de dor şi o dulce povaţă, 
Frumoasă la chip şi în versul rostit, 
Izvor de putere, poemul de viaţă 
În drumul cu lumea, de fapte gonit. 
 
Plăcere şi dor de speranţă urmată, 
Iubire şi cântec cu urcări şi căderi, 
Farmecul vieţii – mereu aplecată 
Peste lumina purtată de vremi. 
 
(Versuri din volumul “Durere Tricoloră”, partea a II-a, 
autor Galina Martea, 2014) 
 
MATERII ÎNDRĂGOSTITE 
 
Nesfârşit e spaţiul cosmic, 
aştrii farmecă norocul, 
Orizontul, stând pe spate, 
caută să-l prindă focul, 
Legănat de înălţime, 
gura cerului răsună 
Şi-n deşertul prins de lună 
tainic stelele se-adună. 
 
În lumini, creându-şi aripi, 
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aerul uşor respiră, 
Stăpânit de un păianjen, 
singur liniştea admiră, 
Îmbrăcat din nopţi şi zile, 
îşi croieşte-ncet cărarea 
Şi-n cuprinsu-i plin de umbre, 
îşi aşterne înserarea. 
 
Orizontul – frunte clară, 
insulă nemuritoare, 
Se înalţă, vântul curge 
prin divine zburătoare, 
Legănat de înălţime, 
spaţiul cosmic e cuprinsul 
Unde, printre ani lumina 
se iubeşte cu pământul. 
 
(Versuri din volumul “Durere Tricoloră”, partea a II-a, 
autor Galina Martea, 2014) 
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ÎN OCHII TĂI NEGRI 
 
În ochii tăi negri ascunşi între pleoape 
Mă pierd în dorinţe şi-n jocul ce-mi place, 
Mă pierd în emoţii şi-n vlaga ce zace 
Şi uit de necazuri, simţindu-te aproape. 
 
În ochii tăi negri fiorul se-ntartă 
Şi-mi leagănă dorul fragil şi nostalgic, 
Îmi deapănă simţul, acordul nevralgic, 
Să uit de-a mea lume ce-n mine se ceartă. 
 
În ochii tăi negri cerşesc împăcare 
Şi caut să uit de-ameţeli, îndoială, 
Cuprinsă de foc şi-ndrăzneală banală 
Mă vând în privirea ce-mi poartă iertare. 
 
Mă vând în privirea, în ochii de smoală 
Şi caut să fur şi lumina astrală, 
Să fur libertatea din clipa loială, 
Privirea şi ochii ce nu mă înşală. 
(Versuri din volumul “Durere Tricoloră”, partea a II-a, 
autor Galina Martea, 2014) 
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VREMEA 
 
Prin vânt şi ploaie lume e puţină, 
Ascuns în tihnă doarme şi izvorul, 
Suspină vremea, vremea-gospodină, 
Că peste noapte o cuprinde dorul. 
 
În ritmul vieţii zgomotu-i se-ntartă, 
Prin glasul umbrei înscenând tăcere, 
Ascunse-n sine vorbele-i se ceartă, 
Din an în an pierzându-şi din putere. 
 
Prin unda zilei fruntea şi-o îndreaptă 
Să vadă liniştea ce vine din afară, 
Lumina zilei bună şi-nţeleaptă 
Îi spală neîncetat durerea-amară. 
 
Prin unda nopţii-şi scutură gândirea 
Lăsând dorinţele pe rând să se întreacă, 
Fiorul inimii îşi mângâie menirea 
Ca strunele din suflet să o placă. 
 
Prin vânt şi ploaie, soare şi lumină 
Şi-ascunde faţa plină de povară, 
Cu zile-nopţi şi-o inimă creştină 
Veghează-o lume ca să nu dispară. 
 
(Versuri din volumul “Durere Tricoloră”, partea a II-a, 
autor Galina Martea, 2014) 
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PRIN ORELE CE TREC PE RÂND 
 
Au trecut atâţia ani – 
Mai bogaţi şi mai sărmani. 
Au trecut atâtea veri 
Prin nesfârşitele păreri. 
 
Anii iată c-au trecut, 
Toţi frumoşi mi s-au părut. 
În vară teiul a-nflorit 
Şi eu ceva am dobândit. 
 
Fără de ritm în melodie 
Am scris şi piese la furie, 
Succesul uneori – obstacol, 
Tristeţea oarbă – un spectacol. 
 
Şi totul a trecut spontan 
Cu iarna grea odată-n an. 
Anii trecuţi nu-i pot uita, 
Pe ei contez de-a mai cânta. 
 
De-a inventa la nebunie 
O frază goală-n poezie, 
Cu un trecut ca-ntr-o “poveste” 
Ce-a fost cândva şi nu mai este. 
 
Şi-au mai trecut atâţia ani 
De-a rostogolul – năzdravani 
Şi mulţi vor trece în curând 
Prin orele ce trec pe rând. 
(Versuri din volumul “Durere Tricoloră”, partea a I-a, 
autor Galina Martea, 2014) 
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RAMUL GOL 
 
Cade frunza pe-a mea geană, 
Stropii reci lovesc în prag, 
Eu mă simt ca o sărmană 
În pustiul meu pribeag. 
 
Cade frunza, toamna vine, 
Totul pare trist în jur, 
Foşnetul adună-n mine 
Liniştea ce vreau s-o fur. 
 
În pustiul toamnei mele, 
Ramul gol adună dor, 
Inundat de friguri grele, 
Mă doreşte, să-l ador. 
 
(Versuri din volumul “Durere Tricoloră”, partea a II-a, 
autor Galina Martea, 2014) 
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SONETUL TRISTEŢII 
 
Pe-o foaie albă de hârtie 
Cad gândurile în culori, 
Colindă liniştea să-nvie  
O inimă pierdută-n nori. 
 
Aleargă sufletul în lacrimi 
Cu rănile ce îl orbesc, 
Misterul obsedat de patimi 
Îşi caută un loc firesc. 
 
Prin frunzele ce cad gonite 
De amintiri şi dor secat, 
A sufletului crengi slăbite 
Vibrează într-un lung oftat. 
 
Tristeţea oarbă curmă visul 
Cu gândul inhibat de scrum, 
Pe foaia albă plânge versul 
Numit sonet – într-un album. 
(Versuri din volumul “Durere Tricoloră”, partea a I-a, 
autor Galina Martea, 2014) 
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Volumul de poezii “Orbul dintre ani” (Editura Pontos, 
Chișinău, 2001). În acest volum G.N. Viforeanu (jurnalist, 
scriitor, publicist, România) ne spune: MOTIVE CLARE DE 
BUCURIE. „…Pentru mine numele autoarei este cu totul 
nou. De aici și surpriza de a fi descoperit o poezie care 
îndeplinește toate condițiile de a se înscrie în viziunea a doi 
poeți români pe care i-am cunoscut în cenaclurile literare din 
București. Unul a fost Constantin Chioralia care spunea că 
“poezia trebuie să cânte și să încânte”, iar al doilea, bunul 
meu prieten, poet și epigramist, – Octav Sargețiu – care 
spunea: “Poezia este o gâlgâire a inimii”. Aceste definiții le 
găsesc contopite în versurile doamnei Galina Martea…”     

                                                                                         
G. N. Viforeanu 
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ORBUL DINTRE ANI 
 
Epuizată de puteri, 
O umbră coboară încet 
Pe scările pline de iarbă încolţită, 
Iarbă crescută printre piatra 
Ce face drum unei scări în adâncul întunericului. 
Scări moi, învelite cu iarbă, 
Respiră încet să nu fie auzite, 
Sa nu fie auzite cum plâng în sine, 
Cum râd şi cugetă adânc, necoordonat. 
Printre pietrele verzui 
Se perindă adevărul orb, cărunt, 
Epuizat şi slăbit de vremi. 
Adevărul umilit, învelit cu pietre înverzite 
La început de un nou mileniu. 
Înfrăţit doar cu moartea, 
În aripi de fier, 
Se vrea răstignit 
Pe o cruce, numai... 
Cu strigăt în tăcere şi lacrimi în ochi 
El merge, merge plecat şi nu vede nimic. 
Timpul se răceşte, 
Erorile cresc, pâinea se-nvecheşte, 
Scările se îngustează în adânc, 
Vederile slăbesc tot mai mult, 
Iar în inimă fiorul vag al neputinţei 
Se întăreşte. 
Părăsit şi singuratic, 
Adevărul epuizat de puteri 
Se pierde în adânc, în întuneric, 
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Fără să ştie legea luminii, 
Fără să ştie, 
Legea orbului dintre ani. 
 
(Versuri din volumul “Orbul dintre ani”, autor Galina 
Martea, 2001) 

 
 
DEŞERT 
 
Cu genele-atârnate în nopţile de joi 
Aduni afară vântul purtat de grele ploi, 
Ridici cerul cu stele să nu facă lumini 
Şi scurgi usor suspinul din ochii tăi senini. 
 
Scuturi uşor coroana trecutului incert 
Şi-ncerci să faci lumină în marele deşert, 
Goneşti din ochi nisipul în fluviul secat 
Şi-aduni în umbra nopţii doar stihul încurcat. 
 
(Versuri din volumul “Orbul dintre ani”, autor Galina 
Martea, 2001) 
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LUMINA ZĂPEZII                                  
 
Drumul nins lumină face 
Ca sărutul tău de ieri, 
Vino iar, să fim în pace, 
Cu amurgul peste seri. 
 
Vino iar în a mea lume, 
Vânturile când se-ntrec 
Şi alină-a mele glume 
Prin ninsorile ce trec. 
 
Vino iar prin nopţi cu patimi 
Şi-a zăpezilor cetăţi, 
Să-ncălzim a noastre inimi 
Cu lumina a două vieţi. 
 
S-adunăm din nou trecutul 
Prin zăpada ce-a căzut, 
Drumul nins precum sărutul 
Să cuprindă-al meu ţinut. 
(Versuri din volumul “Orbul dintre ani”, autor Galina 
Martea, 2001) 
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OCHI ALBAȘTRI         
                 
Prin a geamului cărare 
Ochii tăi lucesc în zare, 
Printre frunzele din crâng 
Ochii tăi mă vreau când plâng. 
 
Floarea pomilor renaşte 
Ochii tăi le recunoaşte, 
Pe ai mei copaci din gând 
Ochii tăi adorm arzând. 
 
Primăvara mea e-n floare 
Ochii tăi îmi fac răcoare, 
Cu-ale mele plete lungi 
Focul inimii îl stingi.                  
 
Al tău freamăt val de mare 
În privirea mea dispare, 
Al meu gând trudit de aştri 
Doarme dus în ochi albaştri. 
(Versuri din volumul “Orbul dintre ani”, autor Galina 
Martea, 2001) 
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JOC DE IUBIRE 
 
Prin joc de imagini, în joc e cuvântul, 
Prin joc de priviri, dorințe-sclipiri,      
Soarele, luna, cerul, pământul 
Îţi dăruie clipa, plăceri, amintiri. 
 
Prin unda luminii, rostire duioasă, 
Cântare de suflet, cu râvnă de-alin, 
Acorduri măreţe în gânduri te-apasă, 
În pas cu fiorul ce bate din plin. 
 
Prin farmecul nopţii inima zburdă, 
Vibrează, cerşeşte mişcarea din loc, 
Ochiul se zbate să simtă, s-audă, 
Puterea luminii prin valuri de foc. 
 
Cugetul cheamă, chemarea s-avântă, 
Focul iubirii se vrea neînvins, 
Viaţa-i o dramă, viața s-alintă 
Prin nostalgia din jocul aprins. 
 
(Versuri din volumul “Orbul dintre ani”, autor Galina 
Martea, 2001) 
 
SURÂS 
 
Mi-ai spus să vin şi am venit, 
Atunci când soarta m-a gonit, 
Mi-ai spus să plec şi am plecat, 
În ultim rând din al meu sat. 
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Mi-ai spus să vin să te aştept, 
În dimineţi să mă deştept, 
Să stăm alături zi de zi, 
Când soarele ne va zâmbi. 
 
Să ne privim, să ne iubim, 
În miezul nopţii să ne ştim, 
Cu ochii să ne adorăm, 
Trecutul trist să-l consolăm. 
 
Mi-ai spus să vin şi am venit, 
Dar tu în poartă n-ai ieşit, 
Mi-ai dat scrisoarea peste gard 
Făr’ să te uiţi la al meu fard. 
 
Mi-ai dat balsamul cu venin 
Peste-al meu nume feminin, 
Mi-ai spus să plec şi am plecat, 
Cu-al meu surâs naiv, curat. 
 
(Versuri din volumul “Orbul dintre ani”, autor Galina 
Martea, 2001) 
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PICTEZ ÎN TAINĂ UN SĂRUT 
 
Culeg în taină, mişc în umbră, 
Surâd în triluri, plâng tăcut, 
Imaginar prin lumea sumbră 
Pictez dorinţe şi-un sărut.  
 
Culeg în taină, prea cuminte, 
Căruntul păr crescut uşor 

Şi nu încerc să-adun în minte 
Trecutul trist, obositor. 
 
Încerc să caut o frecvenţă 
Să mi te-apropii, să te-ating, 
Să-ţi simt suflarea rezistentă 
Ca-n ea dorinţele să-mi sting. 
 
Încerc să caut un păianjen 
Crescut pe-o frunză de arţar 
Şi pe-al tău braţ pictat în galben 
Să stăm ascunşi imaginar. 
 

Culeg în taină o scrisoare 
Cu scris mărunt şi ne-nţeles, 
Cerşesc o aşchie de soare 
S-ajung la chipul tău ales. 
 
(Versuri din volumul “Orbul dintre ani”, autor Galina 
Martea, 2001) 
 
 



Revista Albanezul                  Nr.1                 Bucureşti 2017 

 37

 
DARUIRE 
 
M-ai probozit să-ţi dăruiesc 
Ale mele mărgărite, 
Dar vreau o iarnă să mai cresc, 
Gonind un vis, cuminte. 
 
O primăvară să-ntâlnesc, 
Cu florile dorite 
Şi singură să-mi despletesc, 
Dorinţele-adormite. 
 
Iar când fiorul va vorbi, 
Adânc în al meu cuget, 
Te voi găsi, te voi orbi, 
Cu foc din al meu suflet. 
 
Voi dărui al meu cuprins, 
Luminilor din tine 
Şi-acel mărgăritar de vis, 
A noastre vieţi s-aline. 
(Versuri din volumul “Orbul dintre ani”, autor Galina 
Martea, 2001) 
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ÎN CULISE 
 
Am vrut să-ţi scriu şi azi un rând 
În plină zi de vară, 
Am vrut să-ţi scriu că-s foc şi gând, 
Şi te aştept în scară. 
 
Am vrut să-ţi scriu să vii şi azi 
În ale mele vise, 
Dar astăzi este zi de marţi 
Şi stau după culise. 
 
(Versuri din volumul “Orbul dintre ani”, autor Galina 
Martea, 2001) 
 
TU ȘI EU DE VINĂ 
 
Poama coaptă s-a uscat, 
Florile-n gradină, 
Ploile s-au adunat, 
Tu ai fost de vină. 
 
Frunzele au doborât 
Drumul dus în toamnă, 
Păsările s-au unit, 
Tu fiind în goană. 
 
Vânturile s-au pornit, 
Pragul iernii geme, 
Tu din nou m-ai părăsit, 
Eu cu ploaia-n gene. 
 
Poama coaptă s-a uscat, 
Florile-n grădină, 
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Pomii mei s-au scuturat 
Tu şi eu de vină. 
(Versuri din volumul “Orbul dintre ani”, autor Galina 
Martea, 2001) 
 
O FOAIE DE ALBUM 
Viaţa mea în poezie 
Nu aş vrea lumea s-o ştie, 
Scrisă-n fugă, la furie, 
Cu peniţa pe hârtie. 
 
Te-am ştiut doar eu şi tu 
Şi am plâns în doi la drum, 
Dar de astăzi te-am vândut 
Pe o foaie de album.  
 
(Versuri din volumul “Orbul dintre ani”, autor Galina 
Martea, 2001) 
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Volumul de poezii “Acasă” (Editura Uniunii Scriitorilor din 
Moldova, Chișinău, 1996, pagini 247). În acest volum Iurie 
Colesnic (scriitor, cercetător, istoric literar, R.Moldova) ne 
vorbește: LUMINA CĂLĂUZITOARE A POEZIEI. „…În 
această cohortă a poeților se înscrie și Galina Martea, care, 
după cele două plachete de versuri “În lumea mea” 
(Chișinău, 1993) și “Îngerii sufletului” (Chișinău, 1995), 
vine la judecata cititorului cu cea de a treia carte “Acasă” 
(247 pagini). Scriu conștient “la judecata cititorului” și nu a 
criticii, fiindcă de la Homer încoace anume cititorul a fost 
cel mai fidel, cel mai temut, cel mai imparțial și cel mai 
devotat judecător. Deci el să decidă, el să găsească în 
sufletu-i loc pentru acest poet sensibil, tandru, demn care 
este Galina Martea…”  
                                                                                                
Iurie Colesnic 

 

 



Revista Albanezul                  Nr.1                 Bucureşti 2017 

 41

 



Revista Shqiptari                Nr.1                   Bukuresht 2017 

 42

 
 
ROSTUL VIEŢII 
 
Când anii trec de-a fugărita şi nu alegi 
nimic din ei, 
Devii naiv şi râzi ironic prin frunzele 
ce cad din tei, 
Prea istovit mai strângi din umeri şi lacom 
ochii ţi se duc 
La tinerii ce trec pe-alături, frumoşi la faţă, 
te seduc. 
 
Asupra toamnei capul cade cu părul rar 
şi firi cărunţi 
Şi nu încerci să ceri nimica, o iarnă doar 
să mai înfrunţi, 
O inimă încet mai bate, ca soarele printr-o 
eclipsă 
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Şi sufletul cu greu se ceartă, când singuratic 
stă pe-o prispă. 
 
Acum când totu-i scris în palmă, trecutul 
cu-ale sale drumuri, 
O frunte plină de necazuri mai reazemă 
pe-a vieţii gânduri, 
În lacrimi ochii se îneacă de-a dorului 
uitat cuvânt 
Şi cu copiii duşi în lume, purtaţi de ploi 
şi-al sorţii vânt. 
 
De dragul lor mai stai în poartă, cu barba-n 
cârjă rezemată, 
Aştepţi ninsorile să treacă, cu faţa-n lacrimi 
aplecată, 
Atingi cu mâna încreţită un ram ce doarme 
peste noapte 
Şi disperată strângi durerea prin inima 
ce-aşteaptă-n coate. 
 
Aduni seminţele prea coapte prin rănile 
ce te mângâie, 
Apeşi pe aripa ce doare, strângând păcatul 
într-o cutie, 
Prin stelele ce fac lumină şi-n visul nopţii 
ce se pierde, 
Dispari ca roua-n dimineaţă şi rostul vieţii 
nu se vede. 
 
Când anii trec de-a fugărita şi nu alegi 
din ei nimic, 
Devii naiv şi râzi ironic cu viaţa strânsă 
într-un plic, 
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Devii o rază de lumină cu păsările 
duse-n zbor 
Şi pleci uşor din astă viaţă cu zilele 
ce plâng şi mor. 
(Versuri din volumul “Acasă”, autor Galina Martea, 1996) 
 
SĂRUTUL DE PE COASTĂ 
 
Sub coasta dealului bătrân, 
Prin steaua învierii, 
Un vis îşi leagănă la sân, 
Duiosul dor al serii. 
 
Cu chipul firav de argint, 
Scăldat de nori albaştri, 
Dorinţele-i se-nvârt, s-alint 
Cu foc şi ochi de aştri. 
 
În cârduri vorbele-şi descânt, 
Amurgul ce se ceartă, 
Pe-ascuns alunecă prin vânt, 
Sărutul ce se-ntartă. 
 
Prin noapte cerul e stăpân, 
Cu poarta larg deschisă, 
Plăpândul vis ascuns la sân 
Şi-aprinde lampa stinsă. 
 
Duiosul dor uşor mişcând, 
Văpaia de pe creastă, 
Adoarme lin cu drag cerşind, 
Sărutul de pe coastă. 
 
(Versuri din volumul “Acasă”, autor Galina Martea, 1996) 
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FULGI DE VIS 
 
Visul meu sosit în noapte 
M-a făcut să uit de toate 
Şi prin fulgii de zăpadă 
Nimeni nu vrea să mă vadă. 
 
Ninge, ninge uşurel 
Al meu vis e singurel, 
Bieţii fulgi se pierd uşor 
Pe-ai mei umeri de ninsori. 
(Versuri din volumul “Acasă”, autor Galina Martea, 1996) 
 
Volumul de poezii “În lumea mea”, Editura Liceum, 
Chișinău, 1993. În această plachetă de versuri Eugenia Raicu 
(prof.univ., România) își întitulează prefața astfel: Duioșia și 
milostivenia sufletului artistic redat în limbaj poetic. 
„…Creația Galinei Martea este întocmai ceea ce ne lipsește 
sufletelor noastre la sfârșit de secol, este aceea ce ar putea 
îmbogăți poezia contemporană…”.  
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CÂND NU MAI POT 
 
Când nu mai pot  
şi-mi este greu de mine, 
Eu rătăcesc  
prin grâne şi coline. 
Eu rătăcesc  
sub bolta albăstruie, 
Ca să-mi revărs  
durerea amăruie. 
 
Când nu mai pot  
şi totul e-o durere, 
Încerc să zbor  
cu singura putere. 
Şi mă îndrept  
spre casa părintească, 
Şi cuib îmi torc  
la vatra tărănească. 
(Versuri din volumul “În lumea mea”, autor Galina Martea, 
1993) 

 



Revista Albanezul                  Nr.1                 Bucureşti 2017 

 47

 
SOARTA 
 
Când boala grea mă fură, torturând, 
A mele chinuri pline de durere, 
Pe-o rază de lumină mă întind, 
Cerşind din mers puţină mângâiere. 
 
Când boala grea mă toarce, mă-ntristez, 
Şi chipul îmi exprimă suferinţă, 
Devin o rugă, necăjit cedez,  
Fără să-ntreb ceva de-a mea 
voinţă. 
 
Devin o pradă şi-un prizonier, 
Al sorţii joc căzut în a mea umbră 
Şi prin durerea arsă de puteri 
Mai caut loc prin soarta ce mă 
curmă. 
 
Mai caut loc, cerând câte puţin 
De-a-mi alina cu ierburi rănile, 
Iar ea ca o nebună prin destin 
Îmi răscoleşte şi mai rău durerile. 
 
Mă jefuieşte şi-mi stropeşte cu pelin 
Cuprinsul ce domneşte-a mea fiinţă 
Şi cu o cupă plină de venin 
Omoară-a mea tărie şi credinţă. 
 
(Versuri din volumul “În lumea mea”, autor Galina Martea, 
1993) 
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Volumul de proză “Basarabia – destin şi provocare”, vol.I, 
Editura Pontos, Chişinău, 2016, pagini 308. În această 
lucrare de o valoare aparte Iurie Colesnic (scriitor, 
cercetător, istoric literar, maestru al literaturii, R.Moldova) 
vine cu o prefață întitulată sugestiv „Parabola identității”:  
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„Şi cărţile au suflet: uneori 
le şi auzi, în preajmă, cum respiră, 

cum plâng, cum râd cu tine, cum se miră 
şi-ţi fac din zile moarte – sărbători”. 

                                                                                              
Nicolae Dabija (Şi cărţile au suflet...) 

 
O vorbă populară afirmă cu înțelepciune: „Călătorului îi stă 
bine cu drumul”. Dar cum îi stă unui popor care s-a pornit în 
căutare de sine?  După ce am parcurs o cale lungă în timp şi 
spaţiu, cale de 25 de ani de independență, este firesc să ne 
întrebăm cum ne stă nouă cu drumul acesta? Am mers corect 
pe poteca timpului, rectiliniu ori am cotit adesea impuși de 
obstacole şi de împrejurări?  Că această cale aleasă nu va fi 
ușoară o știam din prima clipă, căci ne-am confruntat de la 
bun început cu o divizare a societății pe criterii etnice și 
lingvistice, după criterii geopolitice şi după care a urmat 
colapsul material. Dar ceia ce e mai regretabil, bagajul 
conștiinței naționale era prea ușurel, prea nepotrivit pentru 
drumul greu pe care ne propuneam să-l parcurgem.  

Cronologia drumului parcurs reflectă plenar 
obstacolele ce ne-au ieșit în cale: dezbinare teritorială, război 
fratricid impus din afară, pierderea din vizor a idealului 
național, exodul masiv al populației conștiente de anumite 
valori naționale, sărăcia cruntă și multe alte nenorociri… 
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Cronologia drumului parcurs reflectă vizibil şi partea 
secretă a problemei noastre – conștiința națională. Căci cel 
mai greu schimbările se produc în conștiință. Scriitorul, 
pedagogul și filozoful Galina Martea este cea mai în drept 
să scrie despre marile noastre probleme. Cartea pe care ne-o 
propune BASARABIA--DESTIN  ŞI PROVOCARE este o 
radiografiere profundă a meandrelor noastre identitare, care 
pentru Basarabia şi basarabeni a devenit problema 
problemelor. 

Autoarea îşi conturează sintezele nu din surse 
împrumutate, nu dintr-o lume imaginară creată special ca 
spaţiu ori platformă pentru meditaţie. Experiența proprie a 
facut-o să cunoască problema identităţii şi pe cea a 
autoexilării. Dar depărtarea de patrie i-a asigurat și un mare 
avantaj – posibilitatea de a ne privi dintr-o parte, cu alți ochi, 
mai obiectivi, mai judicioși. 

Copleșită de firescul sentiment, siropos, dulceag, de 
nostalgie, specific neamului nostru, ea ne cercetează discret, 
cu ochii savantului, care nu pregetă să pună diagnoza cea 
mai dureroasă, dar cea corectă. Numai prin asemenea studii 
putem să verificăm dacă drumul parcurs a fost cel corect 
ales, dacă condrumeții au fost pe aceiași lungime de undă, 
dacă am mers înainte ori doar am mimat mişcarea. 

Refrenul secret al acestui volum este Basarabia şi 
povara nemiloasă a destinului. Concluzia care se impune în 
urma lecturii acestei ediţii este una sigură – ca să evoluăm 
avem nevoie de o purificare. De o transfuzie de conștiință 
națională… Și numai atunci vom putea să preluăm drumul 
de la capăt. Dacă ne urmăm cu fidelitate idealul, negreșit așa 
vom proceda şi doar atunci vom izbândi... 
                                                                                                       
Iurie Colesnic 
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Basarabia şi destinul ei istoric. Anii de 

independenţă 1991-prezent – provocări şi 
incertitudini 

(Fragment din volumul “Basarabia – destin şi provocare”, 
vol.I, autor Galina Martea). 

 
upă zeci de decenii de ocupaţie sovietică ţara dintre 
Prut şi Nistru, în sfârşit, îşi dobândeşte libertatea şi 
independenţa mult dorită. Astfel, începe procesul de 

renaştere naţională pe teritoriul proclamat/denumit 
Republica Moldova. În cadrul evenimentelor istorice de după 
1991 au loc schimbări radicale în legislativul ţării, astfel, în 
prim plan, fiind elaborată Declaraţia de Independenţă, 
aprobată în 27 august 1991 de Marea Adunare Naţională de 
la Chişinău. Cu efecte pozitive, relaţiile politice dintre 
România şi R.Moldova încep să devină suficient de benefice 
şi deschise, România fiind primul stat care a recunoscut 
independenţa Republicii Moldova.  

Au loc evenimente radicale în viaţa politică, socială 
şi economică a ţării atât cu aspecte pozitive, cât şi negative, 
însă mişcarea de eliberare naţională continuă cu multă 
dorinţă, indiferent de faptul că o parte a populaţiei este 
pentru independenţă, iar o altă parte pentru unire cu 
România. Între timp, după un sfert de secol de existenţă 
putem face nişte totalizări unde putem constata că primii ani 
de independenţă au fost “perioada de glorie a R.Moldova în 
calitate de stat independent”, acesta fiind condus de primul 
parlament, preşedinte Alexandru Moşanu, iar preşedintele 
ţării fiind Mircea Snegur.  

D
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Totodată, putem recunoaşte că în acea perioada de 
timp valorile naţionale (introducerea limbii române ca limbă 
de stat; poporul denumit în calitate de popor român; ţara 
aderă la ONU, astfel fiindu-i confirmată pe deplin 
statalitatea independenţei; legăturile politice şi economice 
cu ţările Occidentului se stabilesc pe principii de 
colegialitate şi transparenţă; ajutorul material din afară 
acordat ţării este tot mai evident, etc.) au fost aproape 
veritabile, puse pe cântarul decenţei naţionale şi care îşi 
făceau temelie sigură în viaţa poporului, iar încrederea 
cetăţeanului în politica statului era o condiţie cât de cât 
normală care crea, într-o masură oarecare, încredere în ziua 
de mâine, indiferent de faptul că situaţia economică devenea 
tot mai dezastruoasă. În acelaşi timp, prezenţa Moldovei în 
plan internaţional este privită cu interes de multe state şi, 
nemijlocit, prezintă un interes strategic aparte. Astfel, are loc 
şi un eveniment de o mare însemnătate (dar ascuns de opinia 
publică pentru politicienii din România şi Republica 
Moldova) şi anume: în 28 iunie 1991 Senatul S.U.A. emite 
rezoluţia 148 prin care hotărăşte că “Guvernul S.U.A. trebuie 
să susţină eforturile Moldovei de negociere în reunificarea cu 
România[1].  

In cazul dat, se presupune că SUA a recunoscut, în 
mod oficial, dreptul de reunire a Moldovei cu România. Însă, 
cu regret, reîntregirea a celor două state româneşti nu s-a 
produs nici până în zilele de astăzi, aceasta rămânând doar ca 
o semnificație profetică a visurilor. În acest sens, în 
contextul schimbărilor, cu conotaţii tot mai defavorabile în 
viaţa socială, politică şi economică, realitatea decurge destul 
de dureros pentru românii din Basarabia. Cu atât mai mult, 
că după un sfert de secol James D. Pettit, Ambasadorul 
S.U.A. în R.Moldova, să afirme faptul “că Moldova nu este 



Revista Albanezul                  Nr.1                 Bucureşti 2017 

 53

România, Moldova își are propria sa istorie și propriile sale 
provocări…”. Faptul că reunirea nu s-a realizat în condiţii 
practice, atunci R.Moldova îşi continuă cursul de existenţă în 
calitate de stat independent, iar speranţele cetăţeanului devin 
tot mai epuizate în a avea un trai decent şi civilizat . Pe lângă 
problemele economice şi sociale care se acutizează tot mai 
mult, cu conotaţii tot mai negative, din cauza incompetenţei 
clasei de guvernare care nu are experienţa necesară în a 
conduce un stat în mod independent, atunci, între timp, ţara 
îşi pierde şi din integritatea teritorială, la figurat, dacă s-ar 
putea spune aşa. În consecinţă, în sud-vestul   ţării, teritoriul 
cu o populaţie preponderent de origine găgăuză devine o 
regiune autonomă în componenţa R.Moldova, cu capitala 
Comrat, înfiinţată în 1994, (cu limbile oficiale de vorbire 
găgăuză, română, rusă), în corespundere cu Legea 
R.Moldova “Despre statutul juridic special al Găgăuziei 
(Gagauz-Eri)”, adoptată de Parlamentul Republicii Moldova 
la 23 decembrie 1994[2].  

Cu regret, însă aproape nimeni din locuitorii din 
această regiune nu vorbesc limba română. De fapt, în mod 
normal, în Legea nominalizată şi aprobată de Parlamentul 
R.Moldova ar fi trebuit să fie indicat: limbile oficiale de 
vorbire urmeaza a fi – română, găgăuză, rusă. Cine ştie, 
aceasta este o eroare sau nu, ar urma să decidă politicienii de 
astăzi şi de mâine şi experţii din domeniul 
respectiv…Necătând la toate acestea, pe parcurs, 
evenimentele din cadrul ţării decurg cu accente tot mai 
defavorabile în viaţa omului basarabean, nemaivorbind de 
regiunea  transnistreană, partea de est, (autoproclamată din 2 
septembrie 1990; stat independent de facto, dar nerecunoscut 
de ţările membre ale ONU şi la nivel internaţional), unde din 
1990 şi până în prezent are loc conflictul militar-politic între  
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R. Moldova şi autoproclamata Republică Moldovenească 
Nistreană (cu  raioanele din subordine, stânga 
Nistrului: Camenca, Dubăsari, Grigoriopol, Rîbnița, Slobozi
a și orașul Tiraspol), unde sunt prezente încă trupe militare 
sovietice, armata rusească care staţionează până la etapa 
actuală. 

Pe parcursul anilor de independenţă, în special acei 
din ultimii ani, aspectele negative prevalează tot mai mult şi 
sunt extrem de prezente în viaţa poporului basarabean. În 
modul acesta, R.Moldova continuă să existe ca stat 
independent, dar, simultan, împrejmuit de o întreagă gamă 
de probleme sociale, economice şi politice care, cu adevărat, 
distrug atât identitatea naţională a poporului şi a societăţii, 
cât şi însuşi existenţa acestora.  

Aici sunt prezenţi factori precum: neglijarea 
aspiraţiilor şi necesităţilor prioritare ale poporului de către 
clasa dominantă; guvernarea ţării are loc mai mult pe 
principii de interese, fără a fi luate în consideraţie 
componentele necesare de protecţie socială a cetăţenilor; 
justiţia devine tot mai coruptă cu dezavantaje enorme pentru 
stat şi pentru cetăţeanul ţării; sărăcia devine un factor normal 
în viaţa poporului, fără a fi luate măsurile de rigoare şi de 
salvare a situaţiei existente; exodul populaţiei devine o 
regulă necesară în viaţa acesteia;  blocarea finanțărilor 
externe are loc frecvent din motive de neîncredere în clasa de 
guvernare; investiţiile străine lipsesc aproape integral din 
economia tării; corupția se instaurează de la A la Z în toate 
domeniile de activitate socială/publică şi la nivel de stat; 
nepotismul/cumetrismul este prezent în derularea tuturor 
afacerilor de interese şi de încadrare în câmpul muncii, fără a 
fi luată în consideraţie competenţa şi profesionalismul 
omului; ineficiența şi incapacitatea instituțiilor publice 
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forţează procesul de obţinere cât mai rapidă a falimentului 
integral; etc.  

Astfel, se instaurează, sau mai bine zis este deja 
instaurată, o stare de anarhie totală şi o situaţie extrem de 
confuză care, în rezultat, produce degradarea integrală a 
societăţii. Forţele politice, în majoritatea cazurilor, ignorează 
tot mai mult orientarea pro-europeană, spre Occident, în aşa 
mod, ignorând, la direct, valorile identitare naţionale/valorile 
identitare românești. Toate aceste fenomene sunt prezente în 
pas cu starea de lucruri din anii de independenţă, în special 
din ultimii 15 ani, acestea fiind marcaţi într-un mod destul de 
accentuat de procesul peste măsură de lung de trecere la 
sistemul de economie de piaţă adevărată, care se încadrează 
extrem de anevoios în viaţa omului şi care, totodată, având 
ca referinţă “indiferenţa clasei politice şi de guvernare 
pentru viaţa poporului”.  

Degradarea umană, socială şi economică se 
desfășoară pe fundalul crizei politice, de asemenea, realizată 
de clasa dominantă nespus de coruptă şi incompetentă în a 
administra ţara pe principii democratice şi civilizate. Între 
timp, în administraţia ţării apar persoane ce sunt extrem de 
interesate în dominarea totală a puterii statale. Astfel, 
campaniile electorale se realizează într-un mod destul de 
necivilizat şi necinstit pentru o societate. În rezultat, puterea 
statală este dominată de persoane ce produc doar ilegalităţi 
în administrarea şi existenţa ţării. Sub aceste aspecte, de 
necrezut, dar are loc şi un furt bancar în cadrul ţării în 
valoare de un miliard de dolari americani, această sumă fiind 
trecută în datoria publică sau mai bine zis pe spatele 
populaţiei.  

La această temă este prezentă doar unica întrebare 
destul de naivă: “Cine este hoţul miliardului din cadrul 
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ţării?”. Însă, atât întrebarea, cât şi răspunsul rămâne o 
enigmă pentru generaţia de azi şi de mâine, totul funcţionând 
pe principii de ascundere a adevărului. Dar, dacă şi careva 
explicaţii sunt vizibile, oricum răspunsul la acest subiect 
rămâne închis pentru moment.  
 Nemijlocit, în ultimii 10-15 ani se produc ilegalităţi 
grave şi discriminative în viaţa poporului basarabean. În mod 
special, viaţa omului din localităţile rurale a devenit o 
tragedie adevărată. Poporul nu mai poate supravieţui în 
continuare în condiţiile create, deoarece sărăcia absolută şi 
inexistenţa protecţiei sociale şi sanitare a dominat integral 
omul. Aproape în fiecare localitate sătească 30 sau ba chiar 
şi mai mult la sută sunt persoanele de vârsta a treia, tineretul 
lipseşte integral, iar undeva 20 la sută sunt persoane angajate 
în câmpul muncii. Restul locuitorilor au emigrat temporar 
sau definitiv. Se consideră, în cazul dacă populaţia nu ar fi 
emigrat, atunci somajul în sectorul rural ar fi constituit 
undeva mai mult de 70 la sută, deoarece este prezent doar 
sectorul agrar, iar celelalte domenii ale economiei naţionale 
nu funcţionează, fiind falimentare.  

O situaţie şi mai îngrozitoare este poziţia copiilor, în 
special din sectorul rural, fără asistenţă maternală şi 
paternală, aceştea fiind supuşi unui proces de violenţă din 
partea grupărilor criminale şi alte structuri, fiind maltrataţi 
sexual, exploataţi prin munca fizică şi, nu în ultimul rând, 
utilizaţi ca trafic de fiinţe umane. În afară de aceasta, potrivit 
angajaţilor din domeniul educaţiei, numai pe parcursul 
semestrului II al anului de studii 2014-2015 au fost 
semnalate 5987 de cazuri de violenţă asupra copilului. 
Respectivele cazuri au avut loc în familii, instituţii de 
învăţământ (grădiniţe, şcoli, şcoli profesionale), stradă. Cel 
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mai frecvent, sunt cazuri de violenţa fizică (3004 persoane), 
de violenţa emoţională (1591), altele[3].  

Cât priveşte violenţa asupra femeilor, acest fenomen 
este unul ce caracterizează, în mod deosebit, societatea 
basarabeană. În mod aparte, violenţa asupra femeilor în 
condiţii casnice este un proces extrem de frecvent din partea 
puterii masculine, fenomen ce reprezintă o încălcare gravă a 
dreptului omului într-o comunitate. Teama de a denunţa/de a 
spune formează procesul de violenţă reală contra femeilor 
basarabene. Datele statistice spun că undeva un sfert dintre 
femei au fost supuse maltratărilor fizice, iar undeva 12-15% 
au fost abuzate sexual în familii (sau în alte situaţii) după 
vârsta de 16 ani[4]. După astfel de realităţi, ai impresia (dar, 
de fapt așa și este) că poporul basarabean nu este protejat de 
nimeni şi nu reprezintă niciun interes sau milă din partea 
clasei dominante.  

Nimeni nu ajută cu nimic poporul, iar acesta, la 
rândul lui, a pierdut încrederea totală în instituţiile statului şi 
în puterea statală. Cât despre viaţa spirituală a societăţii, în 
mod special din localitățile rurale, subiectul nici nu poate fi 
abordat, deoarece situația este nemaipomenit de critică. 
Astfel, prezentul din societatea basarabeană este invadat doar 
de întuneric, iar degradarea umană şi socială a coborât la cel 
mai josnic nivel. Toate aceste fenomene relatate mai sus, 
parţial, ieşite din comun, sunt prezente în societatea 
Republicii Moldova, anii de independenţă fiind plini de 
provocări şi incertitudini.  

Astfel, poporul basarabean continuă să trăiască încă 
cu amintirile trecutului, care s-au derulat cu consecinţe 
extrem de dramatice şi cumplite (deportările în ţinutul 
Siberiei; foametea din 1946-47; deznaţionalizarea; 
distrugerea până în talpă a locaşurilor sfinte destinate 
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celebrării cultului creştin ordodox; răpirea de către imperiul 
rus 1812-1914 de la patria mamă şi, ulterior, în 1940), şi, 
nemijlocit, cu starea de lucruri a prezentului care este cu 
mult mai dur decât însuşi realitatea. 
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Galina Martea  
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Volumul de proză „Sistemul de învăţământ – promotor al 
identității naționale” (Editura Pontos, Chişinău, 2015, 
pagini 204). În acest volum își expun părerea: Virgil 
Mândâcanu (dr.habilitat, prof.univ., scriitor, Moldova), 
Nicolae Bucun (dr.habilitat, academician, prof.univ., 
publicist, Moldova), Galina Furdui (scriitoare, poetă, 
jurnalistă, Moldova), Nicolae Dabija (academician, poet, 
scriitor, editor, Moldova), Lidia Grosu (cercetătoare, poetă, 
critic literar, Moldova). 
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Galina Martea – pedagog și filozof, 

economist și scriitor prin arta educației 
 

vem în faţa noastră un manuscris care poate fi con-
siderat cu certitudine o capodoperă ştiinţifică şi 
filozofică pentru fiinţa umană şi societate, pentru 

sistemul de învăţământ şi, în special, pentru dascălii (cadrele 
didactice) care dictează şi mânuiesc metodele educaţiei şi in-
struirii în procesele de formare a omului. Această lucrare de 
natură socială şi educaţională, fiind ca un adevărat 
îndrumător şi povăţuitor al vieţii umane în evoluţie, merită 
de a fi întrebuinţat ca cel mai eficient suport analitic în 
organizarea şi administrarea proceselor instructiv-educative 
din ţară şi, nu în ultima instanţă, în procesele care formează 
interacţiunea dintre pedagog-elev-şcoală-societate.  

Prin această interacţiune, autoarea vine în faţa cititorului 
cu o multitudine de conţinuturi, formule şi noţiuni care sunt 
nişte răspunsuri complexe ce dezvăluie explicit înţelesul 
tuturor problemelor cu care se confruntă sistemul de 
învăţământ naţional şi un orişicare sistem de învăţământ. 
Lucrarea în cauză, de o importanţă remarcabilă pentru 
întreaga ţară şi întregul sistem de învăţământ naţional, se 
prezintă în paralel şi cu o denumire specială, care abordează 
la direct şi indirect rolul personalităţii şi identităţii omului 
din societate, şi rolul societăţii şi a sistemului de învăţământ 
în dezvoltarea individuală a omului.  

Prin noţiunea de identitate a omului autoarea ne face să 
cunoaştem şi elementele principale care definesc identitatea 
societăţii şi identitatea sistemului de educaţie cu toate 
componentele sale, concomitent reflectând şi imaginea 

A
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identitară ale acestora prin elementul de identitate naţională. 
Totodată, identitatea sistemului de învăţământ în societate 
este prezentată ca un animator care însufleţeşte şi înzestrează 
cu cele mai frumoase calităţi imaginea identităţii naţionale a 
fiecărei ţări. Aşadar, de data aceasta ipostazele Galinei 
Martea – de pedagog, filozof, economist, doctor în ştiinţe 
economice, scriitoare – sunt iarăşi completate, în nenumărate 
rânduri, cu cea de cercetătoare, elocventă în acest sens, fiind 
această monografie cu titlul „Sistemul de învăţământ – 
promotor al identităţii naţionale”, lucrare de o valoare aparte 
în creaţia autoarei.  

                                                                                      
Virgil Mândâcanu 

 
Omul Galina Martea e cu gândul la om… 

 
       Galina Martea e cu gândul la om. E un exemplu viu de 
virtute, moralitate şi modestie. O demonstrează cu prisosinţă 
opera literară pe care o semnează, dar şi cea ştiinţifică, 
militantă, întru ascensiune pe tărâmurile vieţii. Lucrarea în 
curs de apariţie, pe care o răsfoim, realizează o fuziune 
substanţială între ştiinţă, educaţie, învăţământ, spiritualitate, 
creând un întreg ce mizează pe Adevăr şi Dreptate. Pornind 
de la sintagma MULŢI SAVANŢI, DAR PRINTRE EI 
ATÂT DE PUŢINI EDUCATORI, subliniem că Galina 
Martea e unul dintre CEI PUŢINI şi care întruneşte, întru 
izbândă, Voinţa, Cugetul, Experienţa şi Memoria. Ea caută 
explicaţii pentru Viaţa Socială în integritatea Duhului şi a 
Inimii. Pentru semenul nostru, pentru societate o caută. O 
aflăm în paginile întregii sale activităţi – integre, eficiente, 
activ angajate în actualitate.  

                           Galina Furdui 
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Omul de creaţie Galina Martea 
 

„…Felicitări pentru publicarea acestui manuscris de valoare 
(inclusiv şi a volumului de poezii „Durere Tricoloră”), 
lucrări care sunt o deschidere aparte spre Omul de creaţie 
Galina Martea, dar şi spre pedagogul, filozoful, „filologul în 
economie sau economist în filologie, filozofie, pedagogie”, 
parafrazându-l pe Vasile Coroban, între aceste diverse 
ipostaze fiind cu actele în regulă şi exegetul Galina Martea – 
Doamnă a cuvântului autentic în creaţia literară şi cea 
ştiinţifică în care mereu dăinuieşte Omul Filozof şi căruia îi 
reuşeşte de minune să strunească fraza...”  Lidia Grosu 
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