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Promotori ai românismului de paradă 

 

Zece spații albe în biografia tricoloră a unui „dublu academician” 

cu trei doctorate neterminate (1) 
 

(Investigație jurnalistică dedicată memoriei patriotului român Andrei Vartic, 

veritabil promotor al curentului unionist, curat și sincer, din Basarabia) 

 

La 1 aprilie curent se vor împlini patru ani de când actualul director al ICR Chișinău a fost 

instalat în funcție, fiind alungat Petre Guran, un om la locul lui, cult, onest, energic și plin de 

idei pentru dezvoltarea ICR-ului basarabean. Puțină lume însă a înțeles această mutare 

deocheată făcută de către președintele ICR de atunci, Andrei Marga. Explicația dată de acesta 

a fost una de adormit pruncii, precum că Petre Guran a fost rechemat de la Chişinău, la 

cererea expresă a părţii moldoveneşti; un fals total, lucrurile stând exact invers: nu Guran a 

fost rechemat din funcție la cererea părții moldovenești, ci noul director a fost promovat în ea 

la dorința sa nestăvilită, având tot sprijinul liderului social-democraților prahoveni, Mircea 

Cosma.   

 
Prin această mișcare neordinară, mafia a reușit să neutralizeze un important proiect 

românesc de investiții în R. Moldova, în volum de 1,5 mln de euro, promovat prin hotărârea 

din 15 martie 2012 a Parlamentului moldovean privind transmiterea prin concesiune a 

Muzeului Zemstvei din Chișinău către filiala ICR și reparația fostului sediu al Zemstvei, o 

clădire monumentală cu o curte spațioasă, incomparabile cu cele actuale ale ICR-ului 

chișinăuian. Fostul muzeu al Zemstvei trebuia să devină cel mai important centru cultural 

românesc din Basarabia postdecembristă și unul din cele mai importante filiale ale ICR-ului 

din lume.  
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Dezicerea formală de acest sediu al Zemstvei de către actuala conducere a ICR Chișinău s-a 

bazat pe argumentul ei „naționalist” precum că sediul Zemstvei amintește de perioada 

ocupației țariste a Basarabiei. Judecând după starea jalnică în care a ajuns Muzeul Zemstvei, 

următorul pas al mafiei va fi demolarea într-o singură noapte a acestui obiectiv; și să nu ne 

mirăm dacă într-o perioadă foarte scurtă în acest loc va fi dat în exploatare un nou complex 

locativ sau un nou mall gigant al businessului „autohton” de pe Yarkon, Bâc sau Dâmbovița.  

Deocamdată, însă, doar zbuciumata familie ICR-istă din două persoane s-a mutat, temporar, 

într-o locuință împrospătată de pe strada Eminescu de lângă sediul fostului KGB chișinăuian, 

chiria fiind plătită de către contribuabilii români. Iar vechiul său apartament din blocul 

locativ al foștilor șefi de la CC și KGB directorul ICR l-a înstrăinat faimosului A. R. pentru 

bani mărunți de buzunar. (M-am mirat că V.M. în perioada cât a fost consilier al președintelui 

USM nu a reușit să vândă și sediul Uniunii Scriitorilor, deși s-a sperat mult și s-a investit mult 

în reparațiile acestuia). 

Nu va trece prea mult timp și această familie se va muta într-un „cuibușor de nebunii” pe 

malul stâng al străvechiului Tibru din Piazza José de San Martin, nr.1, sau în alt „cuibușor”, 

mult mai luxos, în marea noastră Capitală, construit, probabil, din economiile adunate de 

soție din alte activități mai rentabile. 

 

*    *    * 

 

De mai bine de trei ani, sâmbătă de sâmbătă dimineața, cu reluare în fiecare duminică seara, 

protagonistul celor peste o sută de emisiuni (cu cele transmise în reluare, cifra se dublează) din 

ciclul „Ora de cultură” de la postul de radio „Vocea Basarabiei”, Valeriu Matei, directorul ICR 

Chișinău, oferă radioascultătorilor „porția de cultură”, în care și-a asumat mai toate meritele 

Mișcării de Eliberare Națională din Basarabia din ultimile trei decenii. „Ora de cultură”, care 

după publicarea rezultatelor acestei investigații ar putea intra în istorie ca „Ora de minciună”, 

este ascultată mai mult de nevoie de către radioascultători, în așteptarea următoarelor emisiuni 

ale „Vocii Basarabiei”. Majoritatea cunoscuților mei, fideli radioascultători ai „Vocii Basarabiei” 

se întreabă: oare cât vor mai fi supuși chinului de a asculta aceste minciuni, laude de sine și 

asumări de merite străine, adevărate acțiuni teroriste, de manipulare informațională, care pot 

paraliza auzul radioascultătorilor cu minciuni vorbite fără pic de jenă din partea protagonistului, 

moderatoarea emisiunii rar când reușește să intervină cu vreo frază fiind bruiată de la prima 

silabă pronunțată.  

Acest terorism informațional are loc și la alte posturi „subjugate” de către același protagonist, cu 

banii contribuabililor români. În majoritatea intervențiilor radiofonice ale sale protagonistul nu 

uită să menționeze orice merit sau efort al său, cât de minuscul n-ar fi el, iar concentrația 

intervențiilor verbale pe unitatea de timp, adică productivitatea verbală, a lui V.M. la microfoane 

merită să intre în cartea recordurilor Guinness. Pentru că mai productiv în acest sens a fost doar 

Nicolae Ceaușescu diferența constând în aceea că N.C. nu se lăuda pe sine (îl lăudau alții) pe 

când V.M. vorbește mai mult despre propria persoană pentru că nu-l laudă alții. 
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La început credeam că V.M. are nevoie de aceste spălături de imagine în vederea participării la 

scrutinul parlamentar din 11 decembrie 2016 pentru accederea în Parlamentul României, funcția 

de director al ICR și imunitatea diplomatică pe care i-o oferă funcția dată fiind limitate în timp. 

Abia la 21 noiembrie trecut am aflat de la criticul literar Răzvan Voncu adevărul despre intențiile 

lui V.M. și ale celor care l-au promovat toți acești ani: „Personajul pus în fruntea filialei — un 

scriitor de raftul al treilea, care nu se bucură de nici un prestigiu în lumea literară 

românească — este mai preocupat de propria promovare. ICR Chişinău s-a transformat, 

sub conducerea lui Valeriu Matei, într-un cămin cultural, care plimbă prin satele 

Basarabiei panouri cu poze de scriitori, concepute la Bucureşti… Aud că, drept 

recompensă pentru deserviciile aduse culturii române la Chişinău, cineva se gândeşte să-l 

numească pe Valeriu Matei director la Accademia di Romania din Roma, deşi nu ştie o 

boabă de italiană…”. Nici mai mult nici mai puțin: să mai vedem panouri cu poze ale scriitorilor 

români nu doar în satele pustii ale Basarabiei, ci și la Roma, în preajma Columnei lui Traian... 

La prima etapă a investigației mele am ascultat brașoavele lui V.M. până în ziua de 17 ianuarie 

2015 la emisiunea „Magazin istoric” a aceluiaș post de radio, când invitatul a exagerat cumplit 

cu afirmaţiile sale: cică la vârsta de cinci anișori, deja citind cu litere chirilice și latine, a învățat 

pe de rost, la biblioteca din satul natal, cele 98 de catrene ale celui mai lung poem de dragoste al 

umanității, „Luceafărul” lui Mihai Eminescu. Atunci m-am mirat cum de nu s-a găsit un 

prieten, un frate, un apropiat de-al protagonistului, să-l oprească ca să-și mai tragă sufletul, care 

la un moment dat ar putea să nu mai încapă în corpul său voluminos îmbibat de atâtea minciuni 

sfruntate?  

Dar minciunile lui V.M., pe care le veţi identifica cu ușurință în cele ce urmează, sunt de 

trei categorii: 

LAUDĂ DEŞARTĂ, ca să fie considerat o persoană „excepţională”; 

INVENTEAZĂ iniţiative, acţiuni sau realizări personale inexistente sau face „din ţânţar – 

armăsar”; 

SE AUTOVICTIMIZEAZĂ, ca, din mila concetăţenilor, să câştige foloase necuvenite – 

avantaje financiare şi avansare pe scara socială pe care se tot caţără, dând din coate şi 

luând locul altora, care-l merită.  

Aceste constatări ne-au determinat să reacţionăm cu următoarele zece dezvăluiri în biografia lui 

V.M., necesare pentru binele lui, pentru binele nostru, în ajutorul unor critici și istorici literari, 

onești și obiectivi. Să le luăm pe rând, în ordinea cronologică. 

 

I. Povestea familiei Maticiuc-Matei, cu 14 copii  

 

Conaționalul și patriotul român din SUA, Nicolae Dima, a publicat niște informații grave, 

necunoscute până la publicare, despre tragedia familiei Maticiuc-Matei din Cazangic: „Pe 

Valeriu, cu care mă întreţinusem la Chişinău, l-am întâmpinat odată la New York şi l-am găzduit 

ulterior în apartamentul meu din Washington. Am avut astfel prilejul să schimbăm impresii şi 

idei, să ne împărtăşim aspiraţiile şi îndoielile, şi să legăm o bună prietenie. …Valeriu mi-a vorbit 

de asemenea despre familia lui, despre fraţii lui, şi despre viaţa criminal de grea la care fuseseră 
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supuşi părinţii în primii ani ai ocupaţiei sovietice. Şi, deodată, mi-am dat seama că vorbea despre 

o familie cu 14 copii.Când i-am cerut lămuriri, am rămas paralizat. Părinţii lui Valeriu Matei, 

Nicolae şi Sevastiţa, ţărani simpli din judeţul Lăpuşna, se căsătoriseră la o vârstă timpurie şi i-a 

prins invazia sovietică cu şapte copii mici (Sic!, la 28 iunie 1940, mama celor „șapte copii mici” 

avea 16 ani, iar tatăl - 18 – n.n.). Toţi şapte au murit în timpul criminalei înfometări comuniste 

din anii 1946-1947. Părinţii au supravieţuit mâncând tulpină de mărăcini, papură, şi diverse 

ierburi care creşteau pe malul Nistrului (Prutului? – n.n.)… În trăirea lor de ţărani simpli, după o 

viaţă complet răvăşită de bolşevici, părinţii lui Valeriu au găsit puterea să-şi întemeieze o nouă 

familie. Valeriu Matei este unul dintre noii lor copii” (Revista „VATRA VECHE”, nr. 12/2011, p.31). 

Așadar Valeriu Matei a mai avut 13 frățiori, el fiind al 13-lea în familie, dintre care părinții n-

au putut salva pe primii șapte de foametea cumplită din anii 1946-47, salvându-și propria viață, 

pentru a mai naște șapte copii, din care face parte și norocosul poet de astăzi. Dintre acești 

șapte copii vii, opinia publică cunoaște doar patru: poetul Valeriu, pictorul Iurie, economista 

Maria și polițistul Gheorghe. Pentru că V.M. este totuși o persoană publică, ar fi normal să 

știe lumea ce s-a întâmplat cu alți trei frați din totalul de șapte copii născuți după foamete și, în 

genere, când și cum acești părinți au reușit să nască atâția copii dacă, după cum se plânge 

V.M.: „Copilăria ne-a fost marcată de destinul părinţilor. După 23 august 1944, tata (la 22 de 

ani?-n.n.), ca şi toţi basarabenii din Armata Română, a fost trimis în cea sovietică. Imediat 

după trecerea Prutului, a fost dus într-un lagăr improvizat, lângă Mingir... Acolo s-a întâlnit cu 

doi vecini şi într-o noapte au fugit. I-au prins şi i-au dus la muncă forţată în minele din 

Donbass. Atunci a învăţat şi primul cuvânt rusesc: „rasstrel”. L-au salvat bunicii, care le-au dat 

autorităţilor militare provizorii până şi covorul din casă.A revenit acasă după doi ani” (VIP 

Magazin, Septembrie 2006, 

http://www.vipmagazin.md/profil/Valeriu_MATEI_O_poveste_de_pe_strada_Lazo/). 

 Deci, după anii din Armata Română, apoi cei din armata sovietică și din Donbass, părinții săi 

găsesc puteri și timp să nască șapte copii care în anii de foamete (1946-1947) mor toți ca unul? 

Dar dacă aceștia nici n-au existat vreodată, ce gândesc ceilalți membri ai familiei Matei despre 

această posibilă minciună și despre publicitatea necreștină făcută părinților lor creștini? Și cu ce 

scop V.M. și-a amăgit prietenul român american, legendarul Nicolae Dima de la „Vocea 

Americii”, care i-a încredințat până și cheia de la apartamentul său din Washington?... 

 

II. „Cuba, mon amour” 

sau supertaina moldoveanului „Che Guevarra” 

 

În timpul curățeniei generale din vara trecută am descoperit în biblioteca mea o carte în limba 

rusă, intitulată „Nezabîvaiemîie vstreci” („Întâlniri de neuitat”) și tipărită în anul 1980 la 

Groznâi, în Cecenia. Am procurat-o în librăria „Bukinist” din centrul Krasnodarului, în iulie 

2009. Cartea m-a interesat pentru că era scrisă de Murat Ziazikov, care a fost șase ani 

președinte al Ingușetiei (2002-2008), iar până atunci ocupase importante funcții în KGB-ul 

sovietic pentru Caucazul de Nord și, principalul, participase în vara anului 1978, alături de mulți 

http://www.vipmagazin.md/profil/Valeriu_MATEI_O_poveste_de_pe_strada_Lazo/
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artiști, la Festivalul XI Internațional al tineretului și studenților din Cuba. Informaţiile din această 

carte despre Festivalul cubanez mă interesau pentru că la începutul Mișcării noastre de Eliberare 

Națională m-a întrebat un coleg de serviciu de la Facultatea de economie a USM, Evgheni 

Litvinov, șeful Catedrei de statistică, cât de bine îl cunosc pe unul din deputații frontiști ai 

Parlamentului din care făceam și eu parte, ale cărui declaraţii anticomuniste de faţadă îl enervau 

pe colegul meu care avea altă părere despre deputat: „El se dă de mare naționalist și 

anticomunist, dar el a fost unul din trimișii komsomolului URSS la Festivalul din Cuba, în vara 

anului 1978”. Posibil că E. Litvinov avea această informație de la interpreta Nadejda Cepraga, 

soția sa, care a participat la Festivalul cu pricina. Desigur, colegul meu se interesa de deputatul 

Valeriu Matei, care a fost inclus, pentru merite încă necunoscute în totalitate nouă, în lista celor 

1000 de participanți sovietici la Festivalul cubanez cu numele său adevărat Valerii Nikolaevici Maticiuc. 

Au trecut anii dar nu am putut afla nimic despre acest episod din biografia lui V.M. În nicio 

biografie de-a lui nu s-a strecurat această informație și mi-am căutat de treburile mele. Abia peste 

două decenii, în anul 2010, mi-a surâs norocul!!! V.M., s-a autodeconspirat cu o fotografie în 

cartea sa „Elegiile fiului risipitor”, la pagina 650 inserând o imagine a sa alături de un artist cu 

renume, pe puntea navei „Șota Rustaveli”, cu următoarea legendă sub fotografie: „Cu naistul 

Vasile Iovu, pe corabia „Șota Rustaveli”, în mijlocul Oceanului Atlantic. 1978” Nimic mai mult 

și am ținut cu dinții, șase ani, să nu-l întreb pe Vasile Iovu ce știe despre această poză și despre 

drumul lor acvatic spre Cuba. Mai clar nici că se poate: anul Festivalului 1978 și nava „Șota 

Rustaveli”, cea care a transportat din portul Leningrad (azi Sankt Petersburg) spre Cuba 1000 de 

tineri sovietici la acel Festival Internațional, printre ei fiind: Iosif Kobzon, Vladimir Vinokur, 

Roza Rîmbaieva, Vasile Iovu, Nadejda Cepraga, ansamblul de dansuri populare 

„Moldoveneasca” (în care dansa și Doina Marin, viitoarea interpretă Doina Aldea-

Teodorovici), conducători fiind cuplul Rozita și Simion Lâsoi, desigur și viitorul autor al cărții 

nominalizate mai sus, Murat Ziazikov, și încă 991 de alți participanți, printre care și trimisul 

komsomolului leninist, V.N. Maticiuc. Veniseră atunci la Havana, cu alt mijloc de transport, și 

unii români celebri ca Vasile Șeicaru și Gheorghe Turda (CNSAS a raportat pe 8 decembrie 

2016 că acest al doilea interpret român are calitatea de fost colaborator al fostei Securităţi, 

declarată prin hotărâre definitivă a instanţei). 

Știam de delegația RSSM care plecase peste Ocean pentru că la prima etapă printre mai multe 

colective artistice nominalizate pentru participare la acel festival de vis era examinat și 

Ansamblul folcloric de dansuri populare „HORA”, fondat de maestrul de balet popular Ion 

Bazatin, colectiv din care făceam parte și eu cu soția mea, căsătoriți de patru ani. Însă norocul 

picase pe formațiunea „Moldoveneasca”, pe atunci proaspăt laureat al Premiului komsomolului 

leninist „Boris Glavan” din RSSM. 

Posibil de la acea participare supersecretă la festivalul cubanez i se trage lui V.M. pseudonimul 

„Che Guevara” (unul din liderii regimului comunist cubanez și insurgent sud-american, născut în 

Argentina) din așa-zisa „Listă Șandrovschi”, listă în care nu pot avea mare încredere pentru că în 

ea nimerise oameni care, pe de o parte, niciodată nu și-ar fi permis să-și toarne prietenii, iar pe de 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Comunism
http://ro.wikipedia.org/wiki/Argentina
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altă, în ea n-au intrat oameni din rândurile comuniștilor și frontiștilor care au lucrat cu fervoare 

pentru acea organizație de tristă faimă.  

 
Chiar dacă V.M. n-a fost insistent să lupte până în pânzele albe ca să obțină în instanță 

recunoașterea necolaborării sale cu organele secrete, precum a făcut-o Vitalia Vangheli-

Pavlicenco, ea nimerind în lista dată cu alt pseudonim cubanez, „Fidel”, pentru că l-a însoțit pe 

soțul său, traducător de rusă-spaniolă într-una din unitățile militare sovietice dislocate în Cuba 

comunistă a lui Fidel Alejandro Castro Ruz. Drept că V.M., având o pregătire bună nu putea face 

acest pas: ce rost ar fi avut această „dovedire”, dacă chiar ar fi colaborat cu „specialii”? Poți să te 

judeci cu cine dorești și cât îți poftește inima pentru că fără o lege a lustrației „specialii” nu vor 

risca să scoată vreo pagină din dosare ca să nu bage frica și neîncrederea în celelalte zeci de mii 

de colaboratori acoperiți ai lor, unii dintre foștii „pasivi” ai acestei organizații fiind activi și azi. 

Acum, V.M., desigur, ne va povesti într-o viitoare emisiune radio despre acea călătorie frumoasă 

în Cuba, despre adevăratele merite pentru care a nimerit în lista celor 1000 de tineri sovietici, 

participanți la Festival, ce a făcut în Cuba și unde a dispărut, pe data de 28 iulie 1978, din 

momentul debarcării navei ,,Șota Rustaveli” în portul Havana, fiind aproape de nevăzut la 

Festival și tot drumul înapoi până în portul Odesa. A plecat tânărul la Festival de la Facultatea de 

istorie a Universității din Chișinău, dar a reapărut, victorios, peste o perioadă nu prea îndelungată 

de timp, în metropola sovietică, pentru a-și continua studiile la Facultatea de Istorie a legendarei 

Universități sovietice „M.V. Lomonosov” din Moscova – visul de aur al miilor de tineri din 

RSSM… 
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III. AŞA-ZISUL EXIL de patru ani la Mănăstirea „Noul Ierusalim” 

 

Un citat sugestiv din biografia lui V.M., semnată de soția sa: „…Anul 1983. Este exclus de la 

doctorantură… pentru antisovietism şi naţionalism (jurnalista Nina Josu precizează și momentul 

excluderii, „la trei zile după ce a fost dus la Lubeanka, pe 28 mai 1983” – n.n.); sprijinit de 

profesorii de la Catedra de etnologie pe care o absolvise şi de unii colegi de universitate, reuşeşte 

să se angajeze doar în calitate de cercetător ştiinţific inferior, cu cel mai mic salariu din sistem, la 

muzeul de studiere a ţinutului din or. Istra, la fosta mănăstire „Noul Ierusalim”, unde va rămâne 

până în 1987. Daniel Corbu, editorul de la Iași al lui V.M., a interpretat altfel acest citat din 

biografie: „Urmează un exil de patru ani la Mănăstirea Noul Ierusalim”. În altă variantă a 

biografiei deja o lasă mai moale cu „tragica” sa perioadă de la Istra, precizând că „…Din mai 

1985, a fost ales șef al sectorului de istorie veche, arheologie și etnografie la același muzeu”. 

Nina Josu spune mai mult: „…la Istra, și-a scris majoritatea poemelor… unde, curând, pentru 

abilitățile sale în materie de studiu este promovat în funcția de șef al sectorului de Istorie veche, 

arheologie și etnografie, din cadrul aceluiași muzeu”. Nici profesorul Ion Ețco nu se lasă mai 

prejos: „…Deși directorul acelei instituții a fost categoric împotrivă, Valeriu Matei a fost ales 

invariabil de trei ori (în patru ani?! – n.n.) consecutiv în aceeași funcție prin votul întregului 

colectiv. Colegii ruși îl apreciau foarte mult”. 

 
Și documentatul critic literar Alex Ștefănescu, fără să se documenteze, menționează într-un 

articol de-al său, că „încă de la vârsta de 17 ani V. Matei (…) se numără printre scriitorii care s-

au opus cu  hotărâre și curaj măsurilor represive”.  

Dar iată cum însuși V.M. descrie, în „VIP Magazin”, septembrie 2006, Nr. 29, etapa moscovită a 

vieții sale: „Absolvisem cu distincţie Universitatea „M. V. Lomonosov”, susţinând o teză 
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consacrată valorii istorico-etnologice a operei lui Nicolae Milescu Spătarul (cartea lui Radu 

Boureanu despre Milescu Spătarul a fost una de căpătâi în toată perioada elaborării tezei de 

licență de către V.M.– n.n.), recomandată spre publicare şi fiind propus de consiliul ştiinţific al 

Universităţii, la doctorantură. Profesorul Lev P. Laşciuk, îndrumătorul ştiinţific, era convins că 

nu trebuia să aştept trei ani. Lucrarea era definitivată, trebuia doar completată cu vreo 30 de 

pagini (sic!– n.n.). În ultimul an de studenţie, venind la el acasă pentru a-i aduce un capitol din 

lucrare, el mă întrebă brusc: „ Kak dela, moi rumâncik?”. La rândul meu, l-am întrebat de ce mă 

provoacă. „Ştiu cine sunteţi voi şi cum aţi nimerit în URSS, mi-a răspuns. Eşti prea inteligent 

ca să nu înţelegi chestiile astea. Încă n-ai avut probleme cu KGB-ul?”. „Nu”, i-am răspuns. 

„Vei avea, orice om inteligent în ţara asta are probleme cu KGB-ul. Să ştii că poţi conta pe mine. 

Kaghebiştilor, dacă le dai măcar o unghie, îţi trag mâna cu tot cu cap”. Când compatrioţii mei, C. 

Ciobanu, V. Tătaru, V. Popovici ş.a. au început să fie interogaţi de securişti (cine oare i-o fi 

turnat? – n.n,) ca să afle ce vorbesc eu, cu cine mă întâlnesc, l-am pus la curent pe Lev Pavlovici. 

El m-a grăbit să susţin, în regim de urgenţă, referatele, examenele. Dar KGB-ului nu-i scăpa 

nimic. La Chişinău începuse persecutarea lui V. Văratic şi Gh. Negru (dar pe aceștia cine oare 

i-o fi turnat? – n.n.), pe mine au venit să mă ia de la cămin. Prima dată au plecat aşa cum au 

venit. A doua oară m-au prins când eram singur, mi-au sucit mâinile la spate şi dus am fost. M-

au ţinut o zi întreagă în subsol la Lubianka şi când s-au convins că nu mă las înfrânt, mi-au tras 

câteva picioare-n spate şi aproape de miezul nopţii m-au aruncat în stradă. În următoarele trei-

patru zile (iată că am și dedus de la cine știe Nina Josu despre momentul  „arestării” lui V.M.), 

am fost exclus din aspirantură, dat afară din cămin, mi s-a retras “propiska” şi, fără a mi se 

restitui actele de studii, date la doctorantură, a început vânătoarea în stradă … ca să mă ducă în 

armată în Afganistan, iar miliţia, ghidată de kaghebişti… mă reţinea, dându-mi termene de 

părăsire a „minunatei capitale sovietice” (dar cu Afganistanul cum a rămas?-n.n.). Sprijinul 

profesorilor de la Catedra de etnografie n-a schimbat cu nimic situaţia (soția-biograf subliniază 

mai sus că sprijinul colegilor de catedră i-a fost totuși de folos – n.n.). O aşa-zisă repartizare, 

trimisă în bătaie de joc (sic!) de Ministerul Învăţământului de la Chişinău, să plec învăţător în 

raionul Leova, m-a ajutat să scap de cei de la comisariatul militar moscovit, iar o scrisoare, 

neînregistrată, pe care mi-a dat-o un admirabil domn, Ştefan Panfilie, fost prorector al 

Universităţii din Chişinău (Ștefan Panfilie era într-adevăr admirabil, dar era prea corect ca să 

încalce legea; mai curând solicitantul putea falsifica semnătura prorectorului pentru a scăpa de 

repartizarea sa, acasă, la Leova, ca să rămână în metropola sovietică – n.n.), m-a ajutat să-mi 

recapăt actele de studii. Nu mă puteam angaja nicăieri. De Moscova sau de suburbiile ei pe o 

rază de 40 km nici vorbă nu putea fi, de Moldova – nici atâta”. (De ce, doar avea repartizarea la 

Leova natală în buzunar? – n.n.).  

Privitor la cuvintele de dragoste ale îndrumătorului: „Kak dela, moi rumâncik?”, admit că 

profesorul care-și permite să invite acasă un student, putea să se adreseze invitatului și cu 

cuvintele “moi milâi rumâncik”. În acest caz mă mir că studentul favorit, cel care, chipurile, a 

fost mult și bine ajutat de profesorul Lașciuk, n-a catadicsit șă meargă, cel puțin o dată, pe 10 

decembrie 1990, în metropola sovietică, să-și ia adio de la regretatul îndrumător care și-a riscat 
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viața pentru el. Mai ales că în acea zi de luni „rumâncik”-ul nu avea ședință în Parlamentul de la 

Chișinău.  

Ca să tragă mai mult la cântar povestea lui V.M. despre viața grea în cei „patru ani de exil” la 

„Noul Ierusalim”, V.M. a „redactat” chiar și prefața semnată de Grigore Vieru la cartea sa de 

debut „Stâlpul de foc”, în anul 1988, în care poetul menționa: „Avem în faţă, stimate cititorule, o 

carte semnată de un tânăr poet al cărui nume este cu totul nou în poezia noastră – Valeriu Matei 

– care de-a lungul mai multor ani a lucrat „în secret” la ea în pacea şi liniştea Muzeului regional 

Moscova de studiere a ţinutului, unde Valeriu Matei a trudit ca şef de secţie”. Dar iată cum a 

modernizat „exilatul” acea prefață după moartea poetului: „…unde Valeriu Matei a trudit în 

calitate de cercetător ştiinţific” (V. Matei, Cruciada balcanică. Opera poetică. Ed. Mesagerul, 

Ch., 2013, p. 592). 

Spre bucuria noastră, a tuturor, am descoperit un caz aproape unic în scrierile lui V.M., în care 

acesta spune purul adevăr. Într-un interviu cu regretatul Serafim Belicov, V.M. afirma cu tărie: 

„…Aici, în Basarabia, de cele mai multe ori ținte ale atacurilor de grup sunt tocmai autorii unor 

opere de certă valoare și - să fie doar о coincidență?! - tocmai cei care au fost atacați și blamați și 

sub regimul sovietic. Scribii care au scris volume întregi despre mareața „uniune sovietică”, 

„marele Lenin”, scriu acum, cu aceleași mijloace, poezii despre România sau despre Ștefan cel 

Mare, își inventează biografii ale suferinței sub „odiosul regim comunist” (LA, 1.03.2005). 

Da, în privința inventării biografiilor are omul perfectă dreptate, cum s-ar zice, a făcut o 

declarație cinstită de autobiografie! 

Dar ca să fie mai clar ce-i cu biografia lui V.M. și istoricul nașterii și creșterii ei accesați varianta 

biografiei sale din enciclopedia Wikipedia: https://ro.wikipedia.org/wiki/Valeriu_Matei și vă 

veți convinge cât de mult a muncit omul la ea. 

 

IV. „Contribuția personală” la schimbarea situaţiei de la 

Uniunea Scriitorilor, în anul 1987 

 

În multe emisiuni, interviuri, biografii, ale lui V.M., se subliniază participarea sa activă la 

fondarea Mișcării de Eliberare Națională din Basarabia (MEN), la întrunirile de la Uniunea 

Scriitorilor din Moldova (USM), încă din 1987.  

Întreb, chiar dacă știu răspunsul, cum putea el să participe la începuturile acelor evenimente 

epocale, în timp ce conducea o secție la Muzeul Regional Moscova. Mai mult, cererea de intrare 

în rândurile USM a completat-o abia pe 17 februarie 1988 (carnetul de membru al USM 

nr.15790 din 30 mai 1988), completând și semnând un formular cu pseudonimul „Matei”, 

indicând și numele său de familie, Maticiuc, și încheindu-l cu o semnătură ministerială făcută cu 

litere chirilice, la vârsta de 29 de ani, el lăudându-se de multe ori că scrie și citește cu litere 

latine, de la vârsta de patru-cinci anișori (având astfel de calități la o fragedă vârstă nu pricep de 

ce a mers în clasa I-a doar la vârsta de 7 ani și 5 luni?). Mai zicând că în 1987 USM l-a 

recomandat pentru responsabila funcție de reprezentant la secretariatul Uniunii Scriitorilor din 

URSS, uitând că la acea vreme nici nu era încă membru al USM. Putea fi oare recomandat să 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Valeriu_Matei
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reprezinte USM-ul la Moscova fără să fie membru al acestei organizații? Dar dacă nu putea fi 

recomandat și totuși a ajuns acolo (tot așa cum a ajuns în Cuba, la Academia Română sau la ICR 

Chișinău, un sfert de secol mai târziu), apare fireasca întrebare: cine, de ce și cum l-a instalat în 

acea funcție, fiind cică alungat din doctorantură pentru naționalism și antisovietism?... În plus, 

acest înfocat „naționalist antisovietic” căpătuindu-se și cu un apartament cu două camere în 

centrul metropolei sovietice. În alte informații publicate, dânsul zice că acesta a fost un 

apartament cooperatist care, după cum știm bine, costa enorm ca să-l poată cumpăra un tânăr 

sărac, lipit pământului, cu nicio rublă de acasă și cu „cel mai mic salariu din sistem” în doar doi 

ani de activitate la Muzeul Regional Moscova. 

 
Am reușit să studiez mai multe documente despre evenimentele istorice de la USM din anii 

1987-1988 și pot spune cu exactitate că atât pseudonimul „Matei”, cât și numele Maticiuc lipsesc 

cu desăvârșire printre cele ale protagoniștilor evenimentelor de la USM. Numele lui nu figurează 

nici printre cei 26 de vorbitori la plenara USM, din 30 octombrie 1987, dar nici printre cei (tot) 

26 de vorbitori la următoarea Adunare a scriitorilor din Moldova, pe 28 mai 1988. Nici în 

stenogramele acelor adunări, sau măcar în listele personalului tehnic care a deservit ședințele, 

numele lui V.M. nu a fost de găsit. 

Într-o altă declarație, mai rezervată, a lui V.M. se menționa: „În aprilie – mai 1987 mi-am adus şi 

eu modesta contribuţie la schimbarea situaţiei la Uniunea Scriitorilor din Moldova”. Deoarece 

V.M. n-a fost participant la ele, de unde să știe că istoricele evenimente din „aprilie-mai 1987” 

au avut loc tocmai ...în luna octombrie a aceluiaș an? 

La acea plenară a conducerii USM din 30.10.1987 a sunat pentru prima dată un apel-bombă către 

conducerea comunistă a RSSM, al prozatorului, dramaturgului, publicistului moldovean de mare 

valoare și curaj, Alexei Marinat, născut în satul Valea Hoțului din Transnistria, azi Ucraina, apel 

în care vorbitorul sublinia: „În satul meu, dar și în întreaga Republică Autonomă 

Moldovenească, până la război era în vigoare alfabetul latin, care „îmbrăca” de minune limba 
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moldovenească, chiar așa primitivă cum era ea, folosită de noi pentru scriere și comunicare. Cred 

că pierdem o șansă unică pentru ieșirea noastră pe o arenă mai largă... Cu atât mai mult, că de 

alfabetul latin se folosesc trei republici sovietice, care nici măcar nu fac parte din grupul limbilor 

romanice. Dar pentru noi, fiind națiune latină, alfabetul latin nu ne este străin. Decideți, tovarăși 

conducători ai republicii! Avem doar de câștigat”. Alexei Marinat a fost chiar primul vorbitor la 

acea Plenară, după raportorul Ion Hadârcă, încă nefiind publicat în revista „Nistru” articolul 

istoric „Veșmântul ființei noastre” de Valentin Mândâcanu (martie 1988) și „Scrisoarea celor 

66” din săptămânalul „Învățământul public”(17.09.1988), minunatele articole pe teme ecologice 

din „Literatura și arta”, care în anii de grație 1987 și 1988, au pornit marea bătălie pentru Limba 

noastră cea Română. Alexei Marinat, a fost Omul și Eroul, trecut prin malaxorul Gulagului, 

cel care cu adevărat a meritat să fie decorat, fiind încă în viață, sau post mortem, de către 

președintele Băsescu cu cele mai înalte distincții ale Statului român și nu puzderia de 

semnatari (care atunci frecventau grădinița de copii) ai unei nevinovate sesizări la Curtea 

Constituțională privind Limba Română!!!... 

Iar V.M., care-și făcea semnătura cu litere rusești, spune într-o emisiune că a venit de la 

Moscova, ca împreună cu „grupul celor patru” (sic!), să-l sfătuiască pe Alexei Marinat, „care nu 

avea ce pierde”, să inițieze această luptă? Halal de așa sfătuitor... 

Numele lui V.M. nu figurează nici printre cei 41 de membri ai Sfatului Mișcării Democratice 

pentru Susținerea Restructurării, propuși de către Adunarea intelectualității de creație și 

științifice din capitală (Grupul de inițiativă), care a avut loc pe data de 3 iunie 1988, el zicând că 

a stat la baza Mișcării de Eliberare Națională din Basarabia. Cum poate „curajosul” de azi să se 

laude cu fondarea MEN, dacă el nu a scris atunci nici mai târziu măcar un articolaș în sprijinul 

limbii române și alfabetului latin și n-a avut curajul să semneze cel puțin Scrisoarea deschisă 

(17.09.1988) a celor 66 de intelectuali în favoarea oficializării limbii române și a revenirii ei la 

alfabetul latin? 

Iată ce zicea unul din puținii noștri bărbați de mare curaj, unul din adevărații inițiatori ai Mișcării 

de Eliberare Națională din Basarabia, regretatul patriot Andrei Vartic, la Adunarea Generală a 

Uniunii Scriitorilor din Moldova, pe data de 28 mai 1988, rostită ca și majoritatea dintre luările 

de cuvânt în limba rusă, pentru cei câțiva participanți la Adunare sosiți de la Moscova: „Пришло 

время сделать то, что сделали все люди, которые верят в перестройку... Пришло время 

создать в Молдавии Демократическое движение в защиту перестройки. По-моему, мы 

сделаем большое преступление против молдавского народа, против перестройки, если 

уйдем отсюда без создания координационного фронта. Это самое большое требование 

времени... Не надо ждать ни одной минуты... Надо действовать быстро, надо действовать 

сегодня”. Această chemare a lui Andrei Vartic pentru crearea neîntârziată a unui front comun în 

sprijinul Perestroicii lui Gorbaciov a dat startul înființării Frontului Popular din Basarabia 

ocupată de ruși. 

Peste șase zile, la 3 iunie 1988, tot în sala mare a USM, în cadrul unei adunări a intelectualității, 

a fost constituit „Grupul de inițiativă al Mișcării Democratice pentru susținerea restructurării”, 
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care peste un an de zile, pe 20 mai 1989, s-a transformat în legendarul Front Popular din 

Moldova (FPM). 

Abia la acest congres de constituire a FPM V.M. a nimerit în Sfatul FPM, ca poet și secretar al 

„Societății de cultură moldovenească din Moscova” (sic!, de ce nu în calitatea cu care se lăuda  - 

de „înalt” reprezentant al USM la Uniunea Scriitorilor din URSS? - n.n.). După cum se știe, la 

prima ședință a Sfatului FPM din 20 mai 1989, imediat după congres, a fost ales Comitetul 

executiv al Sfatului FPM în următoarea componență: Ion Hadârcă, Nicolae Costin, Andrei 

Țurcanu, Gheorghe Ghimpu, Pavel Gusac, Iurie Roșca, Iurie Plugaru, Anatol Șalaru, 

Mihai Ghimpu (Proces-verbal nr.1 al Sfatului FPM din 20 mai 1989). V.M. n-a fost ales în 

Biroul Permanent chiar dacă soția sa menționează în biografia lui că: „este membru în Consiliu și 

în Biroul Permanent, purtător de cuvânt al formațiunii”. V.M., într-adevăr, poate fi găsit doar în 

lista „purtătorilor de cuvânt”, a celor care vor stenografia ședințele Sfatului FPM, deşi era încă 

antrenat în diverse activități în metropola sovietică. 

În aceeași ordine de idei ne întrebăm: cine-i autorul primului Apel al FPM „Către cetățenii 

RSSM”, adoptat la Congresul I de constituire a FPM, din 20 mai 1989, în care negru pe alb se 

menționa: „Scopul nostru nu este obținerea puterii politice și de stat în republică, ci 

obținerea suveranității economice, sociale și culturale a RSSM ca stat egal în cadrul 

Uniunii RSS, organizarea și activizarea maselor în vederea exercitării reale a voinței 

poporului și creării condițiilor necesare promovării libertăților democratice” (ziarul 

DEȘTEPTAREA, nr.1, p.1. Chișinău, 20 mai 1989). Cum așa: „ca stat egal în cadrul URSS”? !!! 

Cine oare a propus acest deziderat „stringent” al MEN, atunci când la manifestările din Piața 

Biruinței și cele de la Teatrul de vară, deja flutura un uriaș placat de vreo zece metri pe care era 

scris cu majuscule „UNIRE!”? Să fi fost oare acel autor „naționalistul și antisovieticul” purtător 

de cuvânt? 

La 31 august 2015, de Ziua Limbii Române, în Grădina Publică „Ștefan cel Mare” din Chișinău, 

V.M. s-a lansat într-un nou discurs public mincinos, în care vorbitorul a indicat un nou termen al 

venirii sale din „surghiunul” de la „Noul Ierusalim”, în decembrie 1986, ca împreună cu „grupul 

celor patru” să-i dea indicații lui Alexei Marinat, să iasă la tribuna Congresului USM, să ridice 

problema alfabetului latin. Reamintesc: întradevăr Alexei Marinat a făcut acest lucru numai că 

un an mai târziu, pe data de 30 octombrie 1987, și nu în decembrie 1986, la indicația prețioasă a 

lui V.M. și a „grupului celor patru”, grup care n-a existat vreodată. 

 

V. „Dublu academician” cu trei doctorate neterminate 

Despre păcatul pastișatului în opera poetului V.M. s-au scris pagini întregi de ziare și niciunul 

din autorii acelor pagini nu a fost chemat în instanță. Pentru mine este suficientă concluzia 

poetului George Meniuc expusă acum trei decenii, pe care am văzut-o în manuscris pe data de 

12.12.2007 în biroul regretatului poet Anatol Ciocanu de lângă Sala cu cămin a Uniunii 

scriitorilor, și publicată în 2010 în cartea „George Meniuc: Pagini de corespondenţă", apărută sub 

egida Muzeului Literaturii Române „M. Kogălniceanu" din Chişinău. Iată ce-i scria G. Meniuc la 

Moscova lui N.Romanenco, pe data de 6 iulie 1986: „Un tânăr, Matei Valeriu, mi-a trimis un 
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manuscris. Versuri. ÎI cunoşti, ai relaţii cu el. Manuscrisul arată cum nu trebuie să înceapă un 

literat. Ba mai mult. Am rămas cu impresia că el n-are talent, scrie sec şi-l pastişează pe Nichita 

Stănescu, fără a poseda ceva, o trăire şi gândire a sa. De obicei, aşa încep grafomanii, încât nu 

mai ştii cum să scapi de ei" (p. 359-360).  

Două luni mai târziu Meniuc din nou îi scria lui Costenco: „A trecut pe la mine Matei ca să-şi ia 

manuscrisul. Părerea mea despre debutul său ţi-am trimis-o în copie. El a venit la mine „numai 

pentru cinci minute" (pentru că îl aştepta sora, în altă zi n-a binevoit să vină). El n-are vocaţie, 

poet n-are să fie niciodaţă, dar cu manuscrisele lui are să umble pe la Uniune şi redacţii. Îi 

trebuie biletul de scriitor în buzunar. Ştiu că îl simpatizezi, îl susţii, îi telefonezi şi la Chişinău. 

Mie mi-a lăsat o impresie negativă [...]” (p.363). 

 
Nici viitoarea carieră a lui V.M. n-a fost trecută cu vederea în acea corespondență: „În ce 

priveşte cine îţi va lua locul la Uniunea Scriitorilor (din URSS – n.n.), chestiunea mă lasă 

indiferent. Eu poate voi mai trăi un an-doi şi alte probleme mă preocupă. Un Valeriu Matei sau 

altcineva, ce importă! În tânărul acesta (după părerea mea, f. capabil) am observat un tupeu 

neplăcut, asta o să-1 ajute să ajungă departe! El nu e unicul, mai sunt şi alţii pentru care modestia 

nu-i acceptabilă…” (p.364). 

Aici e de menționat sau chiar de subliniat că redactorul sau redactorița cărții de corespondență, 

sau poate machetatorul cărții la tipografie, a procedat necinstit, „redactând”, exact ca în prefața 

lui Vieru: după părerea mea, f. capabil (așa-i publicat în cartea de corespondență), ceea ce ar 

însemna că este părerea lui Meniuc, pe când în scrisoarea-document găsim alt sens: după 

părerea ta, foarte capabil, adică după părerea lui Costenco. Cuvintele de mai departe despre 

tupeul neplăcut confirmă concluzia mea. 

Pe tema pastișatului cei interesați de istoria literaturii române din Basarabia se pot documenta din 

următoarele surse bibliografice: 1. Tiberiu Manolache. Ne-„Facerea” Poemelor. („Sfatul 

Țării”, 5 februarie 1994); 2. Andrei Hropotinschi. Scriitorul total Valeriu Matei(1). 

„Moldova Literară”, 21 august 1996; 3. Andrei Hropotinschi - Tiberiu Manolache. 
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Scriitorul total Valeriu MATEI (2). „Moldova Literară”, 4 septembrie 1996; 4. Emilian 

Galaicu-Păun. "Carte (de recitire), cinste cui te-au scris". Emilian Galaicu-Păun. Poezia de 

după poezie. Ultimul deceniu. Editura Cartier. Chișinău, 1999, p.128-132; 5. Mircea V. 

Ciobanu. Despre polemici, CV-uri şi subsolurile Lubeankăi. Jurnal de Chișinău, 7 decembrie 2012; 

6. Stan Escu-Cimbirschi. Texte alese hazardat, interpretări personale, subtilități subversive 

(vezi: http://www.romaniidinjurulromaniei.ro/investigatii/1690/texte-alese-hazardat-

interpretari-personale-subtilitati-subversive/).

 
 

Și unica piesă a lui V. M., „Prologul” (semnată și de S. Saca ), a fost dovedită ca pastișă după 

opera lui Radu Boureanu. Cu toate acestea, lucrarea dată a avut parte și de o cronică favorabilă 

scrisă de criticul Mihai Cimpoi, și publicată în ziarul „Moldova socialistă” din 9 decembrie 

1987, după care a mai urmat o recenzie, a Angelinei Roșca, publicată în revista „Nistru”, nr. 11, 

1988, p.155, în care se sublinia: „Se întâmplă lucruri paradoxale. Oamenii sunt într-atât de 

însetați de istoria Patriei lor, încât sunt gata să aplaude până și la un spectacol ca „Prologul”, care 

n-are nimic comun nici cu istoria, nici cu arta”... Dacă ar fi să-l credem pe V.M. el s-a lăudat 

într-un interviu pentru săptămânalul Alianța Moldova Noastră, din 25.08.2006, că a mai scris o 

piesă sugerată de învinuirea lui Grigore Eremei că V.M. i-a sustras agenda atunci când i-a 

cotrobăit cabinetul pe 23 august 1991. Iată ce spunea V.M.: „Acesta mă acuza de faptul că în 

acea zi de 23 august eu i-am sustras, chipurile, agenda. M-am gândit: Eremei deținea toată 

http://www.jc.md/author/jurnaldechisinau/
http://www.romaniidinjurulromaniei.ro/investigatii/1690/texte-alese-hazardat-interpretari-personale-subtilitati-subversive/
http://www.romaniidinjurulromaniei.ro/investigatii/1690/texte-alese-hazardat-interpretari-personale-subtilitati-subversive/


15 
 

puterea pe care ar putea-o avea vreodată un om și din toate acestea el dorea să-și recupereze doar 

agenda... Nimic de zis: era o idee minunată pentru o piesă despre un tiran! Și eu am scris-o, lucru 

pentru care îi sunt recunoscător până azi lui Eremei”). Am îcercat să găsesc și să parcurg și eu 

acea piesă despre presupusul dictator Grigore Eremei dar n-am avut acest noroc: piesa dată n-a 

văzut-o nimeni și, se pare, nici n-a fost scrisă...  

Nu doresc să intru mai adânc în aceste ape poetico-dramaturgice... Totuși, mă voi referi la un caz 

elocvent în acest sens și pe care nimeni nu l-a observant. 

În luna iunie a anului 1991, Parlamentul de la Chișinău a organizat o conferință internațională cu 

tema „Pactul Molotov-Ribbentrop și consecințele lui pentru Basarabia”, unul dintre organizatori 

era însuși V.M. După acea conferință s-a publicat o carte intitulată „Pactul Molotov-Ribbentrop 

și consecințele lui pentru Basarabia. Culegere de documente” ( Chișinău, Editura Universitas, 

1991). V.M. semnase pentru această carte o prefață de două pagini, text pentru care își atribuise 

drepturile de autor. Dar cartea mai consta și din 42 de documente selectate, traduse și redactate 

de istoricii Ion Șișcanu și Vitalie Văratec. Ei își atribuiseră dreptul de autor la acest 

compartiment. Numai că atunci când V.M. și-a înaintat candidatura la titlul de membru de 

onoare al Academiei Române a uitat să specifice acest lucru, atribuindu-și dreptul la întreaga 

carte. Mai mult, peste 21 de ani de la acea conferință, în anul 2012, V.M. a reeditat acea carte 

(trecând pe primul loc numele lui Ribbentrop), cu titlul „Pactul Ribbentrop-Molotov și 

agresiunea sovietică împotriva României. Culegere de documente (1939-1991)”, la editura 

ploieșteană LIBERTAS, incluzând în ea încă vreo 16 documente pe lângă cele 42 din prima 

ediție și 10 caricaturi cu Hitler și Stalin din presa vremii și a lumii. În plus, volumul include și 

Declarația de Independență a R. Moldova, probabil pentru a ne aminti cine pretinde că este 

autorul acestui document epocal, dar și pentru ca volumul cărții să pară mai mare. În această 

ediție, pe foaia de titlu se menționează: „Selecția, traducerea și îngrijirea textelor, prefață și note 

de V.M., membru de onoare al Academiei Române”, astfel, drepturile de autor aparținând, 

evident, doar unuia dintre autorii din anul 1991, acesta fiind nimeni altul decât V.M. Au rămas 

cu buzele umflate, Ion Șișcanu și Vitalie Văratic sau, poate, cedarea acestor drepturi le-a fost 

răsplătită cu generozitate? Nu se știe însă cât vor costa aceste drepturi, atunci când deținătorii lor 

din 1991 vor descoperi acest furt intelectual, cartea fiind de negăsit în bibliotecile și librăriile din 

R. Moldova, este ascunsă de public pentru ca să nu iasă la iveală acest furt intelectual (Probabil 

din aceleași considerente, și alte cărți semnate de V.M. nu sunt de găsit nici în librării, nici în 

biblioteci). 

E de menționat, de asemenea, că în iunie 1991 V.M. a adunat de la participanții la acea 

conferință comunicările lor, amăgindu-i că Parlamentul de la Chișinău va finanța publicarea lor 

într-un volum. Nici azi, după 25 de ani, volumul promis nu a mai văzut lumina tiparului și nici 

măcar comunicările nu li s-au întors autorilor. Am așteptat și eu să apară acest volum ca să-mi 

împrospătez memoria cu prețioase informații de la conferință, în primul rând cu cele din 

comunicarea marelui nostru istoric și patriot, prof. Gh. Buzatu, care a așteptat 22 de ani, până în 

ultima clipă a vieții sale, volumul promis sau măcar textul comunicării sale la conferința de 
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pomină. Marele patriot a plecat la Domnul fără a-și vedea publicată comunicarea, iar „micul 

organizator” de pe Bâc își trăiește viața în alte interminabile și rentabile promisiuni. 

Și retipărirea la Chișinău a volumului ieșean al lui V.M., „Elegiile fiului risipitor”, cu titlul 

„Cruciada Balcanică”, poate fi considerată ca un autoplagiat, ambele ediții având același număr 

de pagini și, practic, aceleași poezii (doar 40 de poezii noi, 10 la sută, din circa 400 inserate în 

volum, 360 fiind preluate din „Elegiile fiului risipitor”), modificată fiind doar foaia de titlu pe 

care apare editura chișinăuiană, „Mesagerul”, proprietate privată a familiei Matei, în loc de 

editura ieșeană, Princeps Edit. 

La Salonul Internațional de Carte din anul 2015, organizat de Biblioteca Națională a R. Moldova, 

V.M. a prezentat o nouă carte autoplagiată, întitulată Ecuațiile disperării, apărută la Editura 

bucureșteană Tracus Arte, carte premiată de către Ministerul culturii, condus de consăteanca 

soției sale. Această carte „nouă” cu poezii istorice, include doar trei poezii nepublicate până 

acum, din totalul de 174 de poezii. În ultimii cinci ani, 2010-2015, V.M. a tipărit trei cărți (2010, 

2013, 2015) cu aceleași poezii, trei cărți autoplagiate și toate premiate… 

 

*    *    * 

 

Pe data de 20 iunie 2013, V.M. s-a grăbit să șocheze mapamondul cu o „proprie descoperire 

științifică”, anunțată în săptămânalul „Literatura și arta”, cu următorul text-aviz:  

„Cum arăta Spătarul Nicolae Milescu? 

Această întrebare și-au pus-o pe parcursul a peste 330 de ani nu doar istoricii și cercetătorii 

literari, ci și pictorii sau sculptorii care și l-au imaginat pe cel dintâi mare enciclopedist al 

culturii noastre în fel și chip. Iconografia imaginară a Spătarului cunoaște zeci de interpretări. 

Se știe însă că, în 1676, în timp ce conducea cea dintâi solie oficială rusească la Împăratul 

Chinei, Spătarul Milescu / Nicolai Spafarij s-a învrednicit de onoarea de a fi pictat de pictorii 

oficiali ai bogdohanului. Lucrarea aceasta a fost considerată pierdută timp de mai bine de trei 

veacuri. Astăzi publicăm chipul Spătarului Milescu, fragment din pictura chineză de la 1676, 

descoperită de scriitorul și istoricul Valeriu Matei în Marea Britanie. Așa arăta Spătarul 

Milescu în 1676, când împlinise 40 de ani. 

Detalii asupra acestei descoperiri… veți putea afla dintr-un studiu al lui Valeriu Matei, pe care-l 

vom publica în unul dintre numerele urmatoare ale revistei”. 

Cum și era de așteptat, n-a urmat nimic după acest aviz. Cititorii săptămânalului LA și azi 

așteaptă informații despre „descoperirea epocală” a lui V.M. 

Despre existența acestei pânze chinezești cu Milescu Spătarul, de la 17 iulie 1676, ne-a anunțat 

pentru prima dată acum trei decenii Nicolae Dabija în splendida sa carte, „Pe urmele lui Orfeu”, 

apărută în anul 1986, (apoi și în alte două ediții, din 1990 și 2015). După cum vedem V.M. a 

mers mai departe, probabil, într-o vizită la fiică-sa, în Marea Britanie, revenind acasă, la 

Chișinău, cu o „capodoperă chinezească”, fără a ne mai da și alte amănunte despre locul unde s-a 

păstrat trei secole la rând această „capodoperă” și dacă în genere există acest loc undeva în 

Marea Britanie. 
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Am văzut la expoziția de La Rond copia color a acelei „opere” chineze, am studiat-o amănunțit 

și pot spune cu precizie: 1. „Descoperirea” dată nu-i altceva decât o xerocopie color a unei 

reproduceri tipărită într-o revistă învechită; 2. În imagine bietul spătar Nicolae este cam dărâmat 

la 40 de ani, pare a fi un cerșetor, fundalul e cu totul aiurit; 3. Lipsește un înscris anexat în sec. 

XVII pe suprafața tabloului!, pentru că pe orice pictură chinezească apar scurte texte cu 

hieroglifele chinezești. Procedeul folosit de V.M. se cheamă ...abureală, în așteptarea unei decizii 

favorabile privind Premiul Național, pe care V.M. îl aștepta a doua sau a treia oară. Ne mirăm că 

fratele lui V.M., pictor profesionist, tânăr artist al poporului, i-a permis să iasă cu această 

minciună în presă. 

Multiplele păcate de acest gen nu i-au încurcat lui V.M. să ocupe un loc călduț de membru de 

onoare al Academiei Române, ca istoric și scriitor (nu ca poet!), neavând vreo lucrare 

științifică în domeniul istoriei sau vreo lucrare solidă care să-l caracterizeze ca scriitor, ridicând 

lunar o indemnizație de membru de onoare de 500 de euro, plus pașaport diplomatic lui și soției 

sale, numere diplomatice de înmatriculare a automobilelor sale etc.  

Însă nici acel loc de membru de onoare nu l-a satisfăcut pe V.M. și-i dă zor cu demersurile la 

conducerea AȘM ca să-l facă și membru titular al AȘM, ca să scape de chinul facerii tezei de 

doctorat, și azi prelungind drumul anevoios de doctorand (a treia oară!), deja la AȘM, unde un 

timp, acest „doctorand” la filologie cu studii istorice, a ocupat și funcția de vicedirector al 

Institutului de Filologie, al cărui director este chiar finul său la o neinspirată cununie/nuntă, din 

anul 2000, de la hotelul „Moldova”. De la doctoratul moscovit el zice că a fost exlus încă din 

1983, iar pe cel de la Iași sub conducerea regretatului profesor C. Ciopraga l-a cedat cu succes 

propriei soții… Așa, deci, trei înscrieri la doctorat și nicio disertație scrisă!!! Cum e posibil să te 

lauzi cu o memorie de invidiat și să nu poți aduna în această memorie un text științific de 150-

200 de pagini scrise de propria mână? Probabil, s-a convins și V.M. că elaborarea unei teze de 

doctorat e mai dificilă decât să citești o carte de istorie și s-o povestești la zeci de emisiuni sau 

vernisaje de fotografii la monumentul Marelui Ștefan, în fața câtorva invitați.  

Cât privește obținerea noului titlu de academician al AȘM, se vede că V.M. a și smuls 

promisiunea de la președintele AȘM, Gh. Duca (care are suficiente probleme personale de 

rezolvat), pentru că alături de titlul de „academician” al AR, în cercurile științifice și culturale de 

dincolo de Prut, V.M. se prezintă deja și ca „academician al AȘM”, (un fel de „dublu 

academician”, fără treapta intermediară obligatorie de membru-corespondent. (Vezi biografia lui 

V.M. publicată în: „ANTOLOGIA poeziei universale de astăzi”, editura craioveană EUROPA, 

2014, coordonator Ion Deaconescu). Și în emisiunea „Acasă la Iurie Matei” ( Jurnal-TV din 9 

noiembrie 2014), V.M., fratele protagonistului emisiunii, a fost prezentat și ca academician al 

AȘM, „academicianul”, participant la emisiune, refuzând categoric să corecteze grava greșeală a 

tinerei prezentatoare tv. Chiar și-n biografia sa de pe Wikipedia „dublul acad.” și-a strecurat 

această minciună (https://ro.wikipedia.org/wiki/Valeriu_Matei).  

A citit oare acest „dublu acad.” Regulamentul Academiei Române și cel al AȘM, care 

permit doar membrilor titulari să se intituleze academicieni, pe când V.M. își zice „Acad.” 

de când nu era nici măcar „de onoare”… Mai mult, V.M. îi corectează pe toți care i se 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Valeriu_Matei
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adresează lui doar pe nume ca să-i zică „domnul academician”. Chiar și președintele AȘM, Gh. 

Duca, nu se sfiește să încalce regulamentul pe care l-a semnat cu propria mână, numindul pe 

V.M. „domnul academician” fără a specifica academician al cărei academii este V.M. (După 

laudele exagerate făcute recent de către V.M. la Sângerei dnei Maria Duca-Cocoș putem oare 

trage concluzia că însetatul de titluri științifice a și devenit membru-corespondent al AȘM și noi 

încă nu știm?). 

Privitor la așa-zisul „doctorat întrerupt” la Moscova, în 1983, am putea să-l credem pe V.M. că l-

a făcut dacă l-ar fi continuat în perioada 1983-1987, când a fost șef de secție la Muzeul Regional 

Moscova, sau după 1990, când devenise deputat. Zicea doar că mai avea de scris 30 de pagini: 

dacă din 1983 până azi scria câte o pagină anual (!!!), azi disertația era gata. Însă, de atunci V.M. 

n-a scris nicio pagină de disertație, niciun articol științific, ca să nu mai zic de vreo 

monografie etnologică, pentru că munca științifică este mult mai grea decât cea de „poet genial și 

inegal”. Și când te gândești că și pe genialul Mihai Eminescu îl regăsim în lista membrilor de 

onoare ai Academiei Române, alături de „dublu acad.” V.M., îți vine a cânta imnul delegației 

sovietice la Festivalul cubanez (1978), „Куба, любовь моя”!!!  

 

- Va urma –  

 

Vasile ȘOIMARU 

 

Nota redacției: – Textul acestei investigații era bun de tipar de ceva timp numai că din motive 

obiective și subiective până în această clipă nu ne-am hotărât să-l publicăm. O facem acum, în 

prima zi a Anului Nou chinezesc al Cocoșului de Foc, 28 ianuarie 2017, în memoria unui partid, 

înființat în anul Cocoșului, 1993 (desființat 9 ani mai târziu), care și-a ales sigla, Cocoșul, și 

lozinca electorală: „Ascultați ce spune moșul: oameni buni, votați Cocoșul!”, un partid cu 

intelectuali și gospodari culți în rândurile sale, formațiune rămasă curată până în clipa 

accederii la guvernare, în martie 1998, și comercializării posturilor de miniștri care-i revenise 

conform algoritmului, unor oameni străini idealurilor noastre sfinte, unii dintre care la învestire 

nici nu puteau citi textul jurământului. 

Blogul nostru își asumă toată responsabilitatea pentru publicarea acestei investigații și pentru 

posibilile defăimări la adresa lui V.M., cel care de obicei renunța să invite în instanță pe 

„defăimătorii” săi, menționând de fiecare dată, că nu dorește să coboare la nivelul lor și să le 

facă publicitate pe gratis. Dar dacă va dori să ne invite în instanță pentru cele zece momente 

deloc neglijabile din biografia sa vom veni la prima chemare.  

RJR 

http://www.romaniidinjurulromaniei.ro/investigatii/ 




