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A opta minune a lumii...

Se scrie și se vorbește mult despre cele șapte minuni ale lumii, dar despre a opta care le și întrece 
se scrie mult mai puțin. Iar a opta minune a lumii este – Femeia!

În poezia Adio poetul național Mihai Eminescu exprimă un mare adevăr:

Și când în taină mă rugam
Ca noaptea-n loc să steie,
În veci alături să te am,
             Femeie!

Tot despre Ea a scris istoricul Gheorghe Bezviconi:

„Femeia basarabeană…
Necunoscută în trecut, neînțeleasă nici astăzi, învăluită într-o taină ademenitoare a vremii.
Dorul ei întristat, păstrat de la asuprirea păgână…
Modestia ei nobilă, moștenită din ermitajul oriental…
Sufletul ei înălțător, plin de tărie și jertfă, creat printre lipsurile unei vieți, pitorești și patriarhale 

totuși, din satele Basarabiei, printre acele datine și obiceiuri, de care numai ea își mai dă seama.”  
 Din trecutul nostru, 1934, nr. 11-12 

Femeia mi se pare zămislită din instinct, perseverență, tenacitate și un incurabil optimism.
Copiii mici se învârt în jurul mamei ca puii în jurul cloștii. Și totul, am impresia, se rotește ca într-

un vals, gravitează în jurul femeii: bărbatul, gospodăria, satul, țara, globul și chiar universul…
Căci Ea prima deslușește primul zvâcnet al pruncului de sub inimă, prima aude strigătul nou-

născutului și tot Ea, cu bocetul ei tânguios, ne petrece pe ultimul drum, pe drumul veșniciei…
Moda se schimbă, se schimbă epocile, neschimbat rămâne rolul femeii de a ne naște, de a ne 

crește, de a ne admira sau probozi și de a ne petrece pe ultimul drum.
Femeia de la apariția ei și până astăzi continuă să fie un mister. Oricât au încercat savanții să-i 

afle secretul, n-au reușit, așa cum n-au putut-o descrie în totalitate prozatorii și poeții lumii. Pictorii 
mari și cineaștii vestiți i-au prins chipul, dar sufletul, sufletul a rămas nedescifrat…

Poate și de aceea universul se rotește nu în jurul ei, ci în jurul unei enigme:

Ți-am scris despre lună și stele,
Ți-am scris de iubire și vis,
Rămân însă mii de cuvinte
Despre care încă n-am scris…

P.S. Autorul exprimă sincere mulțumiri celor care au contribuit la apariția acestei cărți,
medicilor: Raisa Cușnir, Valeriu Cușnir, Vitalie Cușnir, Valeriu Cușnir-jr.,  
omului de suflet Gheorghe Sârbu și regretatului director al Bibliotecii Naționale a RM, Alexe Rău.
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O icoană a mișcării feministe

Oricine, oricât, oriunde va scrie despre mișcarea feministă din Basarabia nu va 
putea ocoli acest nume.

Elena Alistar, una dintre cele două femei-deputat în Sfatul Țării, a avut 
și câteva materiale memorialistice care au fost bine primite la momentul 
apariției, iar astăzi reprezintă un material foarte prețios pentru cei care vor 
să cunoască adevăratul curs al evenimentelor din perioada 1906-1918.

Datele ei biografice le-am inclus în enciclopedia Generația Unirii, de 
unde și reproducem: 

Elena  A L IS TA R (1873, Vaisal, jud. 
Ismail, azi Vasilievka, r-nul Bolgrad – 1955, 
Pucioasa, jud. Dâmbovița, reîn humată la Ci-
mitirul „Bellu” din București). Româncă basa-
rabeancă.

Pă r inț i i :  Vasile (preot) și Elisa veta Bălan.
Stud i i :  școala primară din satul Congaz, 

jud. Cahul și Școala Eparhială de Fete din Chi-
șinău (1882-1890), Facultatea de Me di cină a 
Universității din Iași (1909-1916), unde a sosit la 
invi tația lui Constantin Stere, iar Vasile Stroescu 
i-a asigurat o bursă pentru doi ani de studii.

Învă ț ă toa re  în  s ate le :  Văleni, jud. 
Cahul (1890-1891), Roșu, jud. Cahul (1891-

1893), Zârnești, jud. Cahul (1893-1897), Re-
zeni, jud. Chișinău (1904-1916).

La 19 august 1914 este arestată, fiind acu-
zată de agitație pro românească și timp de 45 
de zile se află în penitenciarul din Chișinău. 
Eliberată din lipsă de probe, se retrage la Iași. 
La 16 august 1916 este mobilizată ca medic 

militar. În toamna acelu iași an se angajează 
în calitate de medic la spitalul din Costiujeni 
(28.X.1916 – 1.XII.1918). Participă la fon-
darea Partidului Național Moldovenesc din 
Basa rabia, în luna aprilie 1917.

Întemeiază Liga Culturală a Femeilor din 
Basarabia, din par tea căreia este aleasă, mai 
apoi, devine deputat în Sfatul Țării.

Mandat validat de la 21. XI. 1917 până la  
27. XI. 1918. În Sfatul Țării a activat în Comi-
sia I de redactare și în Comisia școlară.

La 27 martie 1918, a votat Unirea Basarabi-
ei cu România. La momentul validării manda-
tului era în etate de 42 de ani. Era medic la 
spitalul din Costiujeni și locuia în Chișinău 
pe str. Meș ceanskaia 20. Membră a Par tidului 
Național Moldovenesc, iar în Sfatul Țării a 
făcut parte din fracțiunea „Blocul Moldove-
nesc”. În 1917 a fondat și a condus: So cietatea 
Culturală „Făclia” a Femeilor Studente la Me-
dicină, Liga Femeilor Moldovene ș.a.
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