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B i b l i o tec a  Ş t i i n ţ i f i că  

a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 



    Parlamentul Republicii Moldova, la propunerea Ministerului 

Culturii şi Guvernului, a declarat anul 2014 Anul Dumitru 

Matcovschi.  Proiectul  de hotărîre în acest sens a fost 

aprobat la 7 noiembrie 2013.  

 

          „Toate meritele deosebite ale poetului sunt nemăsurabile 

şi în acest an am putea să arătăm cel puţin o parte din 

respect faţă de poet“, a declarat Premierul Iurie Leancă. 



Când mă voi trece-n umbră, 

         dar mă voi trece, ştiu, 

                să nu-mi aduceţi doctori 

                      în casă şi-n pustiu. 

                          Departe şi de lume,  

                                  dar şi de paradis, 

                                         lăsaţi-mă anume 

                                               la masa mea de scris... 
 

 

 

 

„Suntem ca nişte frunze duse de valuri…”   
                                                                Dumitru  Matcovschi 



            „Numele lui va dăinui mereu peste secole ca unul 

dintre cei mai de seamă Oameni ai neamului nostru, un 

mare şi înflăcărat patriot. Fapta sa pe plan naţional, 

sacrificiul său este şi va rămâne pe viitor un îndemn şi o 

chemare la lupta pentru dreptate şi adevăr, iar opera sa, 

poeziile şi cîntecele sale vor trăi veşnic în inimile 

viitoarelor generaţii ale spiritualităţii româneşti” 

Nicolae Cazacu 



APRECIERI ŞI DISTINCŢII 

 1986 – Medalia „Pentru merite în muncă” 

 1989 – Scriitor al poporului 

 1990 – Laureat al premiului de Stat al R.S.S. Moldoveneşti   

                pentru culegerea  de versuri „Soarele cel mare” 

 1993 – Premiul Uniunii Scriitorilor din Moldova pentru cartea  

               „Descîntece de alb şi negru” 

 1995 – Membru titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.  

                Laureat al săptămînalului „Literatura şi arta” pentru anul                                

                1994 

 1996 – Cavaler al Ordinului Republicii Moldova  

 1997  – Laureat al Festivalului Internaţional de poezie „Nichita   

                 Stănescu” 

 1999 –  Premiul de  Excelenţă al Uniunii Scriitorilor din Moldova  

 



 2000  – Cavaler al Ordinului Steaua României în grad de   

                 Comandor 

 2003 – Premiul Mare la Concursul Naţional de   

                 dramaturgie pentru piesa „Bastarzii” 

 2008 – Uniunea Teatrală din Republica Moldova îi acordă premiul  

                „Opera Omnia” 

  2009 – Titlul şi panglica de Cetăţean  de  Onoare al oraşului       

                  Chişinău cu ocazia aniversării a 70  de ani de la naştere  

 2011 – Ordinul Meritul Cultural în grad de   

                 Mare Ofiţer, categoria A „Literatură”, de către  

                 preşedintele României, Traian Băsescu 

 2012  –Cavaler al Ordinului „Meritul Cultural”   

 



OPERA 

Eu cad. Să plîng? Să nu mă bucur? 

Dar am şi eu, nu am înger păzitor? 

Şi frunzele îngălbenitele se scutur 

Toamna tîrziu, cînd vine vremea lor... 



Sărut, femeie, mîna ta 

Întotdeauna muncitoare, 

Atît de mică şi de floare, 

Sărut, femeie, mîna ta. 

Ca o aripă ce-a zburat 

Şi-a obosit neobosită, 

Să odihnească liniştită, 

Ca o aripă ce-a zburat... 



Mă bucur că am mamă şi am tată, 

mă bucur că am fraţi şi am surori, 

că am o horă, am o doină, o baladă, 

că am un codru cu privighetori… 



Cerul tău, Moldova, e de-albastru, 

E de verde frunza ta oricînd, 

Un pămînt mai scump pe lume nu e, 

Nici mai dulce nu e un pământ... 



Trăiesc în clipă, în această clipă 

Vid nesfîrşitul, nesfîrşit de vid. 

Ca pasărea cu-o singură aripă, 

De zbor, de nor, de dor  

am obosit...  



E viaţa de cînd este 

Un nesfîrşit poem 

În care se adună 

Iubire şi blestem. 

E viaţa de cînd este 

Un dor nepotolit 

De răsărit de soare, 

Dar şi de asfinţit... 



Eu mă grăbesc, tu te grăbeşti, el se grăbeşte. 

Îmbătrînesc, îmbătrîneşti, îmbătrîneşte. 

Ce am iubit? Ce n-am iubit? Ca-ntr-o poveste, 

Simplă de tot, scurtă de tot viaţa ne este... 

Bucuraţi-vă, prieteni, de prieteni şi de fraţi,  

Bucuraţi-vă de-un nume ce vi-i dat ca să-l purtaţi. 

Bucuraţi-vă de-un cîntec, de-un amurg cu flori de tei,  

Bucuraţi-vă o viaţă de lumina dragostei...  
 



S-a ratăcit în vreme, 

s-a preschimbat în stea, 

sărmana şi icoana 

copilăria mea; 

ca pomul din cîmpie 

bătut de vînt pustiu, 

s-a scuturat de floare, 

duruta să mi-o ştiu. 

Un glas.. Şi astăzi plînge 

cu murmur de izvor. 

E glasul tău, măicuţa, 

e-o lacrimă de dor... 



TRADUCERI 

Opera lui Dumitru Matcovschi este tradusă în mai multe limbi: rusa, franceza, 

ucraineana, belorusa, lituaniana, letona, polona, bulgara, kirghiza etc.  





ÎN MUZICĂ 

Noi am trăit şi ne-am grăbit, 

Am semănat, am secerat, 

Cu lumea am îmbătrînit, 

Dar nu e nimeni vinovat. 

Precum o ramură de tei 

Floarea de dor s-a scuturat 

Şi a rămas doar umbra ei, 

Dar nu e nimeni vinovat...  





PREZENŢE ÎN ANTOLOGII 



Doamne sfinte, luminează 

jelea noastră, îndurarea, 

să ne fie casa casă, 

blîndă vorba şi cîntarea. 

Să ne împăcăm de toate 

cele rele şi cu dor 

să trăim frate cu frate 

neamul moldovenilor... 



         „Dumitru Matcovschi a colindat toate tărîmurile 

Universului, a văzut toate culorile, a ascultat muzica de 

sfere şi frunza codrului bătrîn, lacrima iubitei şi suspinul 

pruncului, dar mai ales durerea pămîntului străbun, 

rămînînd mereu aproape de sfintele porunci ale datinei, de 

testamentul vechi şi mai nou al clasicilor şi vorbindu-ne 

nouă cu glasul cunoştinţei de neam în „limba maternă ca 

floarea eternă”: Statornice clopote sună,/ Învie Stihie 

rebel,/ Să-nvingă păgîna minciună/ Şi lacrima stearpă la 

fel. Acesta este crezul de luptă dreaptă, cinstită, bărbată a 

poetului Dumitru Matcovschi, aşa cum a vrut să ni-l 

dăruiască milostivul Dumnezeu sub soarele neamului”   

Agnesa Roşca 

 



REFERINŢE CRITICE 



       „Dumitru Matcovschi cultivă în permanenţă o poezie marcată de conflicte 

adeveritoare complexităţii originare a lucrurilor, faptelor, fenomenelor, 

evenimentelor, înainte de toate, bineînţeles, a fenomenelor psihice, a sufletului şi 

mentalităţii omului”    (Ion Ciocanu) 



      „Dumitru Matcovschi este, înainte de toate, un poet al dorului, al dorului înţeles 

ca un sentiment profund complex şi profund românesc, al dorului confundat cu 

marile aspiraţii ale omului din spaţiul mioritic: dor de viaţă şi patrie, dor de neam şi 

grai, dor de casă părintească  şi strămoşi, dor de femeie şi natură, dor de adevăr 

şi dreptate, dor de bine şi frumos, dor de omenie şi demnitate”      (Mihail Dolgan) 





     „Cuvîntul, pentru Dumitru Matcovschi, înseamnă 

totul, începutul tuturor începuturilor, temelia tuturor 

temeliilor, nădejdea tuturor nădejdilor. Scriitorul se 

zideşte zi de zi în silabe, în cuvinte şi în sintagme, 

trăieşte timpul real şi cel imaginar în discursul direct, 

în monolog, în metaforă, în dialog cu lumea şi cu 

propria conştiinţă”                       (Haralambie Corbu) 

                     
                                                               



PREZENŢE ÎN SURSE DE REFERINŢE 



PREZENŢE ÎN CALENDARUL NAŢIONAL 



PREZENŢE ÎN PUBLICAŢII PERIODICE 







      „A greşi e omeneşte, nu? Totuşi, pun mai 

sus de toate adevărul. Şi ca principiu de 

bază al existenţei umane, şi ca principiu de 

bază al artei”        

                                     (Dumitru Matcovschi) 





PREZENŢE  ÎN BIOBIBLIOGRAFII 

...Am trăit o viaţă, iată. 

Bine-rău, cum am putut. 

Ce n-aş da – încă o dată 

s-o trăiesc, de la-nceput. 

Ca un om, ca fiecare. 

Rar, măcar din cînd în cînd, 

la masa de sărbătoare,  

să mai plîng şi să mai cînt. 



PREZENŢE ÎN INTERNET 





RESURSE ELECTRONICE 

 http://www.moldovenii.md/md/people/99 

 http://festivaldumitrumatcovschi.din.md 

 http://ro.wikipedia.org/wiki/Dumitru_Matcovschi 

 http://www.poeziile.com/autori/Dumitru-Matcovschi/index1.php 

 http://www.cuvintul.md/article/2608 

 http://www.istoria.md/articol/527/Dumitru_Matcovschi,_biografie 

 http://www.youtube.com/watch?v=wrdxUCacJ6I 

 http://www.youtube.com/watch?v=KmZaAE7WHvk 

 http://www.moldova.org/tag/dumitru-matcovschi 

 http://www.versuri-si-creatii.ro/poezii/m/dumitru-matcovschi-6zuttcu 

 http://alecurusso.blogspot.com/2014/01/anul-dumitru-matcovschi.html 

 http://ortodox.md/tag/dumitru-matcovschi 

 http://russkaia.agonia.net/index.php/author/0002668/index.html 

 http://agepi.gov.md/md/news/detail.php?ELEMENT_ID=27706 
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          „Aş vrea, când mă voi preface în ţărâne, pe crucea mea 
de piatră un singur cuvânt să fie dăltuit: s ă r a c u l...” 

                                                                                     Dumitru Matcovschi 
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