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SFINŢIREA BISERICII 
DIN HAGI CURDA 

 

Pe 16 iulie 2011, la Hagi Curda, raionul Ismail, a avut loc 
sfinţirea bisericii cu hramul Sf. Apostoli Petru şi Pavel şi  
Sf. Ierarh Nicolae a Comunităţii creştin-ortodoxe din localitate, 
subordonată canonic Mitropoliei Basarabiei. Evenimentul a 
decurs în mod civilizat şi fără excese. Acesta ar fi, poate, 
bilanţul principal al evenimentului, dacă punem la socoteală 
nenumăratele acte de intimidare a membrilor Comunităţii din 
partea neprietenilor Mitropoliei Basarabiei, de până acum. 

Pe 15 iulie, seara, am auzit zvonuri despre nişte autocare 
cu cazaci ce urmau să vină a doua zi la Hagi Curda şi despre 
o acţiune de protest din partea clerului de la Ismail (Episcopia 
Odesei şi Ismailului). Bine că autorităţile raionale au reuşit se 
asigure ordinea publică: posturi de miliţie au fost puse la 
intrare în sat şi la intersecţiile drumurilor principale. 

Ne amintim că sfinţirea locului pentru noua biserică a avut 
loc pe 30 noiembrie 2006. În răstimpul ce s-a scurs, în 
centrul satului s-a ridicat un locaş de toată frumuseţea, prin 
sprijinul financiar acordat de Consiliul Mondial al Românilor – 
organizaţie condusă de Nicolae Popa. Înălţarea noii biserici a 
fost însoţită de numeroase probleme cu care s-a confruntat 
Comunitatea creştin-ortodoxă, în primul rând epitropul Vasile 
Iordăchescu. Dumnealui a mişcat înainte, cu îndârjire şi 
bărbăţie, construcţia bisericii, lucru ce i-a reuşit în cele din 
urmă, ce-i drept, cu preţul propriei sănătăţi. După sfinţirea 
bisericii, Vasile Iordăchescu a trebuit să fie spitalizat. 

Slujba de sfinţire a noului locaş a fost oficiată de un sobor 
de preoţi în frunte cu ÎPS Petru, Arhiepiscop al Chişinăului, 
Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor, sosit de la 
Chişinău împreună cu mai multe feţe bisericeşti. 

Tot de la Chişinău la Hagi Curda a venit un autocar cu 
credincioşi, tineri şi tinere, ziarişti, oameni de cultură. Anevoios 
a fost drumul spre Hagi Curda parcurs de două autocare din 
România. În vama ucraineană de la Reni ele au stat o 
jumătate de zi şi au ajuns la faţa locului abia după-amiază, 
când programul manifestării propriu-zise luase sfârşit. Pentru 
oamenii de cultură, ziariştii români, porniţi spre Hagi Curda, 
formalităţile vamale şi controlul din frontieră au fost ceva mai 
mult decât simple proceduri. Ajunşi la destinaţie, ei au stat la 
masă şi imediat au luat-o înapoi spre casă. 

În faţa celor prezenţi, în aer liber, a evoluat cu un mic 
program de concert Ansamblul Folcloric „Dor Basarabean” 
din Erdec-Burnu, raionul Ismail. La ceremonia sfinţirii au 
participat preoţi ai Mitropoliei Basarabiei, sosiţi din raioanele 
de sud ale Republicii Moldova, credincioşi şi intelectuali din 
sudul Basarabiei, reprezentanţi ai organizaţiilor publice ale 
etnicilor români din regiunea Odesa, reprezentanţi ai 
Consulatului General al României de la Odesa. 

Amintim cititorilor: Comunitatea creştin-ortodoxă „Sf. Apostoli 
Petru şi Pavel” din satul Hagi Curda (Camâşovca), raionul 
Ismail, a fost înregistrată oficial la Administraţia Regională de 
Stat Odesa în data de 26 martie 2003. Certificat de 
înregistrare nr. 230 A – 2003. 

Vadim BACINSCHI 
 

Mai de multe ori trec cu gândul la viaţa nu prea uşoară a 
ţăranului hagicurdean, la viaţa buneilor şi străbuneilor noştri, 
despre care am dori să ştim mult mai mult, decât ce ne-au 
povestit părinţii, fraţii şi surorile mai mari. De aceea am să 
încerc să las în rândurile acestea mai multe momente din 
viaţa noastră, a generaţiei de acum mature, pentru generaţiile 
viitoare. Şi, ca exemplu, am să mă opresc la mai multe 
întâmplări din viaţa mea, fiind şi eu membru al comunităţii 
noastre hagicurdene. 

Prima mea amintire din viaţă este de pe vremea de după 
foamete, când, fiind copil, cu picioruşele goale, îmbrăcat cu o 
cămeşiucă scurtă, stăteam pe lejanca din cuhnea noastră unde 
ne-am născut toţi fraţii şi surorile. Iată, parcă o văd, intră mâca 
(mămâca) Mărica, mama tatei. Cu o mână ţine pestelca, cu 
alta scoate o bucăţică de mălai şi mi-o întinde. Era atât de 
gustos, că mi s-a întipărit pentru totdeauna. Mălaiul, făcut din 
făină de popuşoi şi bostan, copt pe tigaie în cuptor, pentru noi, 
copiii de prin sate, era ca şi ciocolata în zilele de azi. 

Copilăria hagicurdenilor a fost zbuciumată, ca la toţi copiii. 
În 1947 în sat s-au organizat colhozurile. Patru de toate. Al 
nostru se chema „28 iunie”. Primul preşedinte de colhoz a fost 
moş Ion Colesnic. De la gospodarii mai mari şi mai mici s-a 
strâns, de unde de bună voie, de unde cu forţa, tot inventarul 
agricol, pe care l-au dat colhozului. Se organizau brigăzile de 
lucru în câmp, în grădina de legume, în vie. Se puneau temelie 
fermelor de vite (vaci, porci, oi) şi păsări (găini, raţe). Aşa s-au 
adus de la raion două scroafe şi un ger şi s-a pus temelia fermei 
de porci, pe care o îngrijea tata. Când ferma a crescut numeric, 
au mutat-o la Chetriş, la vreo doi kilometri şi jumătate de la sat. 
În fiecare zi mama ne trimitea pe mine şi pe fratele Andrei să-i 
ducem de mâncare tatei. Într-o zi am hotărât să rămân acasă, 
că-i mai bine să rămâi din capul tău, decât să alergi după porci, 
căci tata ne trimitea să paştem porcii. Dis-de-dimineaţă mama 
ne hrănea, apoi punea bucatele pentru tata într-o coşolcă de 
papură şi ne trimitea la Chetriş. Eu, în acea zi, hotărât să nu plec 
cu badea Andrei, m-am sculat de la masă mai curând, sar 
coteţul, împletit din stuf, ce îngrădea iepurii din ceamuri, mă 
dau cu picioarele înainte într-o vizuină de-a iepurilor şi stau 
chitic. După ce s-au sculat de la masă, mama şi badea Andrei, 
mă strigă: Todirică, Todirică, da’ Todirică ia-l de unde nu-i. Aşa 
şi a plecat bădiţa Andrei, târând coşolca singur. 

A doua zi, bucuros că n-am fost descoperit, mă scol 
puţin mai înainte de la masă, sar coteţul şi ţuşti în borta 
iepurilor. Bădiţa însă m-a urmărit. Sare şi el coteţul şi când 
colo eu nu-s. S-a mai învârtit prin ceamuri, şi mă zăreşte 
într-o bortă de iepure. Ian ieşi, iepuroiule, îmi spune, şi eu, 
de vreau sau nu vreau, mă supun. 

Într-o zi păşteam porcii (s-o termin cu porcii şi trec la 
alte întâmplări) cu lelea Marfa a lui moş Alexei Omelcenco 
(în sat îi mai spuneau Alexei Seca). Mânând porcii spre 
fermă, după ce se săturase, o scroafă a rămas în urmă şi, 
mergând, a început să fete. Făta un purceluş şi mergea mai 
departe, iar eu îl luam şi-l puneam în poala lelei Marfa şi, tot 
aşa, strângând purcei, i-am umplut poala, că până la fermă 
lelea Marfa abia se mişca. În poală erau doisprezece purcei. 

Zbuciumaţi mai eram noi, copiii din mahala noastră. Nu 
departe, pe malul ghiolului, era brigada de legume. Irigate cu 
apă dulce de Dunăre, creşteau o frumuseţe de chiperi graşi 
de culoare roşie şi galbenă, vinete, curechi şi, desigur, roşii, 
pătlăgele noi le spunem. În anul acela pătlăgelele, inima 
boului, aşa se numea soiul, creşteau chiar pe malul ghiolului. 
De mal le despărţea doar o cărăruie îngustă ce şerpuia prin 
iarbă. Ş-apoi cum să nu te pleci să rupi o pătlăgică aşa de 
dulce şi frumoasă? Dar era un paznic – moş Vasile 
Palamarenco, îl porecleau Vasile Reapa Pâr. Avea o compor-
tare sobră şi pretenţioasă, în schimb funcţiile lui de paznic le 
îndeplinea întocmai, că nu scăpa nici un lucrător cu vreo 
legumă, dusă acasă pentru copii. 

Avea o bedarcă şi o iapă, cu care înconjura câmpurile 
colhozului în lung şi-n lat. Pe iapă o chema Reapa.  

Când întâlnea vreun lucrător pe câmp şi trebuia să-l 
controleze prin geantă, el îşi oprea iapa: pârrr, Reapa, pârrr, 
de unde şi l-a poreclit lumea Reapa Pâr. Parcă nu era atât de 
groaznic acel moş Vasile, însă colhoznicii, când auzeau de 
Reapa, fugeau care şi încotro. Dar într-o zi, văzându-l pe moş 
Vasile pe mal, păzind pătlăgelele, mai mulţi băieţi s-au 
hotărât să-l înveţe minte. Se bagă în pătlăgele, rup mai multe 
legume, ca să-l provoace să se ia după ei. Antrenaţi şi 
cunoscând malul ghiolului ca pe cinci degete, îi dau voie 
bietului paznic să se apropie de ei, alergând chiar pe coasta 
malului şi, când gata-gata să pună mâna pe ei, sar de pe mal în 
jos, că moşul s-a dus şi el de-a rostogolul peste mal. Se jeluia 
moş Vasile: nu destul că mă poreclesc Reapa, da încă şi Pâr. 
Cum am pomenit mai sus, legumele se irigau cu apa dulce de 
la Dunăre, ce curgea prin gârla Cofa în ghiol. Acum sunt staţii 
de pompare a apei, care mână apa pe toate câmpurile, dar mai 
înainte staţii nu erau. Apa se scotea din lac cu dulapurile – o 
instalaţie făcută din lemn tare, de obicei la noi se folosea 
salcâmul. Dulapul funcţiona pe baza unui fanari (aşa se 
numea) ce avea formă cilindrică, construit din bare de lemn, 
fixate la aceeaşi distanţă una de la alta. Acest fanari se punea 
în mişcare de cai sau boi înhămaţi şi, rotindu-se în jurul lui, 
punea în funcţie un val mare, instalat orizontal. La capăt ce 
avea o roată de fier cu diametrul de circa 3-3,5 metri. Pe 
această roată erau agăţate cofele, care, în drumul lor din jos în 
sus, ridicau apa din cofie (locul unde cofele se încărcau cu 
apă) şi o vărsau sus într-un uluc de lemn, pe care apa se 
scurgea într-un vad îndreptat spre câmpul de irigare. După 
anul ’41, când, retrăgându-se, armatele sovietice au luat toţi 
caii din sat, la dulapuri sau în câmp se foloseau şi vacile cu 
lapte. Dulapuri aveau numai gospodarii, deoarece era o 
construcţie complicată şi nu fiecare-şi putea construi. 

Când au venit sovieticii şi s-au format colhozurile, acele 
dulapuri care erau în afara satului au fost luate la colhoz, apoi 
cu timpul au început să se construiască staţii motorizate, acum 
electrificate, şi dulapurile au dispărut. Acum se mai pot vedea 
locurile cofiilor, săpate cândva în mal, de unde se scotea apă 
pentru câmpuri. 

 

Tudor IORDĂCHESCU 
 (va urma) 
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„ȘTEFANE, MĂRIA TA,  
TU LA PUTNA NU MAI STA...” 

 
2 iulie 1504 a fost zi de plângere pentru întreaga Moldovă şi 

pentru întreg neamul nostru. Marele Ştefan a răposat în Cetatea 
Sucevei. A închis ochii pentru ultima dată în viaţa lumească, lăsând 
în urma sa frumoasă moştenire celor care îi deplângeau trecerea în 
nefiinţă. Nicicând nu fusese Ţara Moldovei mai mândră, statornică 
în toate cele bune şi plăcute Celui-de-Sus ca în timpul domniei sale. 
Salba de biserici şi mănăstiri cu care o împodobise Ştefan, 
rânduielile cele drepte pe care le întărise întru propăşirea norodului, 
dar şi brâul de cetăţi care stăteau pavăză în faţa nepoftiţilor care se 
năpustiseră spre Moldova din toate părţile – Apus, Miazăzi, 
Miazănoapte şi Răsărit –, toate îl arătau pe gospodarul chibzuit, care 
înţelesese să-şi ridice neamul şi să-l întărească în credinţă, dar şi pe 
luptătorul încercat şi prevăzător, care ştia meşteşugul războiului. 

După cum arăta marele nostru istoric N. Iorga, perlele lăsate 
moştenire de Ştefan au fost risipite, una câte una, de către urmaşi. 
Hotarele Moldovei au fost călcate de vrăjmaşi, rămaşi, de multe ori, 
nepedepsiţi, iar ţara nevoită adesea să se închine oftând, gândind cu 
durere la cel care nu mai era… 

Numele său a ajuns să întruchipeze o epocă, devenită, treptat, 
adevărat reper în istoria neamului nostru. Zidurile cetăţilor de 
altădată s-au ruinat ori au fost dărâmate. Locurile cele sfinte au fost 
batjocorite şi pângărite de venetici. Ţara a ajuns să fie împărţită de 
vecini hrăpăreţi şi dornici de mărire cu orice preţ, deşi se ţineau de 
creştini pravoslavnici, ca şi moldovenii. Însă amintirea faptelor lui 
Ştefan a rămas şi s-a întipărit adânc în memoria urmaşilor săi, fiind 
îndemn şi pildă de luptă împotriva tuturor duşmanilor care s-au 
ridicat asupra neamului nostru. 

I s-a spus „cel Mare” şi a devenit şi „Sfânt”. Pentru că poporului 
din care a plecat aşa i-a apărut. Pentru că faptele sale frumoase, 
plăcute lui Dumnezeu şi folositoare celor de-un neam cu el, au fost 
mai tari decât scăderile sale lumeşti. Pentru că acest neam al său se 
află în mare suferinţă şi are atâta nevoie de el… 

 
 

Mircea-Cristian GHENGHEA 
 

sud-vest 2 

Cetatea de scaun a Sucevei  
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MĂRTURII DE EPOCĂ DESPRE 
SFINŢII BRÂNCOVENI 

(documentar) 
 

Acest grupaj de mărturii a fost citit de maestrul Victor 
Rebengiuc în data de 15 august 2007, după Acatistul şi 
Vecernia în care au fost pomeniţi Sfinţii Martiri Brâncoveni,  la 
Biserica „Sf. Gheorghe Nou” din Bucureşti. 

 

Scrisoarea baronului Hochpied: „La 26 august, într-o 
dimineaţă, cu un ceas înainte de amiază, din porunca 
Sultanului, [Brâncoveanu] a fost luat pe neaşteptate din 
închisoarea sa de la Şapte Turnuri. Şi a fost dus, ca un făcător 
de rele, numai în cămaşă, cu patru fii şi un ginere – boier din 
Principat –, care mergeau toţi înaintea lui, pe jos, în oraş. Şi 
aşa a fost adus lângă Marele Serai, înaintea chioşcului 
împărătesc, pe malul apei. Acolo stătea Sultanul cu Marele 
Vizir, care ieşise tocmai din Divanul cel mare”. 

Anton Maria del Chiaro – secretarul Cancelariei 
Voievodului: „Imbrohorul (funcţie de comis trimis de sultan în 
Ţările Române cu mari misiuni), după ce comunică lui 
Brâncoveanu gravele acuzaţii din partea sultanului, ascultate 
cu demnitate de el, ordonă supunerea lui, ca şi a fiului cel 
mare, la grele torturi, pentru a smulge mărturisirea averii lor. 
După ce mărturisiră toate, după cinci zile, duminică în 26 
august, de Adormirea Sfintei Fecioare [stil vechi], în prezenţa 
sultanului, care sta la o anumită distanţă, imbrohorul supuse pe 
Voievod la un nou interogatoriu, la care Brâncoveanu răspunse 
fară frică, după care, la un semn, se apropie gealatul (călăul)”. 

Ambasadorul Andrea Memmo către dogele Veneţiei: 
„Duminică de dimineaţă i-a fost tăiat capul bătrânului 
principe al Ţării Româneşti, tuturor fiilor lui şi unui boier 
care îi era vistier. Însuşi Sultanul a venit să fie de faţă la o 
astfel de jalnică privelişte”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ambasadorul francez la Constantinopol, Des Alleurs, 

către Ludovic al XIV-lea: „După audienţa acordată trimisului 
Suediei, sultanul intră în caiuc şi merse la unul din seraiurile 
ce le are pe canalul Mării Negre. Acolo, pe ţărmul mării, i se 
dădu să vadă decapitarea a patru fii şi o rudă a voievodului 
Valahiei, în faţa acestui nefericit principe, care, la urmă, suferi 
şi el acelaşi supliciu”. 

Del Chiaro: „Când Brâncoveanu îl văzu [pe gealat] că se 
apropie cu sabie în mână, făcu o scurtă rugăciune şi se 
adresă fiilor săi cu următoarele cuvinte: „Fiii mei, fiţi curajoşi! 
Am pierdut tot ce aveam în această lume; cel puţin să 
salvăm sufletele noastre şi să ne spălăm păcatele cu 
sângele nostru”. 

Des Alleurs: „Li s-a propus la toţi iertarea, dacă ar fi 
voit să îmbrăţişeze religia mahomedană. Toţi au refuzat cu 
tărie, afară de cel mai tânăr dintre feciori, care, văzând 
capetele fraţilor săi că se rostogolesc la pământ, zise că el 
vrea să se facă turc”. 

Călătorul francez Aubry De La Motraye – în slujba 
regelui Carol al XII-lea al Suediei: „Gâdele i-a pus pe toţi să 
stea în genunchi, la o oarecare depărtare unul de altul, şi să-şi 
scoată căciulile de pe cap. Şi după ce le-a îngăduit să facă o 
scurtă rugăciune, a tăiat mai întâi, dintr-o singură lovitură de 
sabie, capul clucerului, [...] şi apoi al fiului mai mare. Dar când 
ridică sabia ca să taie capul celui mai tânăr, în vârstă de 16 
ani, acesta, cuprins de frică, ceru să i se cruţe viaţa, primind în 
schimb să se facă musulman. Atunci, tatăl său, dojenindu-l şi 
îndemnându-l mai bine să moară de o mie de ori dacă s-ar 
putea, decât să se lepede de Iisus Hristos, numai pentru a trăi 
câţiva ani mai mult pe pământ, acesta [Matei] spuse gâdelui: 
Vreau să mor creştin, loveşte! – şi îndată gâdele îi reteză 
capul, ca şi celorlalţi. În sfârşit îl decapită şi pe tată”. 

Baronul Hochpied: Apoi l-a tăiat şi pe domn, chinuindu-l 
mult. Capul rămase atârnând de trup, şi aşa a murit. Cele 
şase trupuri chinuite au fost duse pe străzi. Ele au fost ţintuite 
de poarta cea mare a Seraiului, pentru a sta acolo, ca trupurile 
unor făcători de rele, în vileagul tuturora. Însă seara au fost 
aruncate în mare. 

 

(continuare în pagina 4) 
 

 

„Ce de lucruri n-ar ști să 
povestească de-ar avea grai ruinele 
acestea? Când te gândești că a fost 
atâta viață aici... Inimi care s-au 
iubit, ochi cari-au plâns, viteji cari 
și-au vărsat sângele pe zidurile 
acestea...” 

 

(Alexandru VLAHUȚĂ, 1901) 

Cetatea Hotin  

Cetatea Soroca  

Cetatea Orhei  

Cetatea Tighina  

Cetatea Albă  

Cetatea Chilia  

Cetatea Neamțului  Sfânta Mănăstire Putna  



(urmare din numărul precedent) 
 

Mentalitatea populaţiei era marcată atât de politica de 
rusificare dusă de guvernul ţarist, cât şi de nivelul de trai 
foarte scăzut. Au avut de suferit tradiţiile şi obiceiurile 
româneşti, iar modul de viaţă s-a modificat, imitându-l pe cel 
rusesc sau ucrainean, în numeroase localităţi. În raportul 
Regionalei Basarabene trimis Adunării generale de la Turda 
(1929) se arată: „Avem de luptat cu trei rele: 1) Greutăţile 
materiale; 2) Indiferentismul cras al celor chemaţi să sprijine 
cultura naţională a provinciei noastre. În Basarabia acestea 
sunt considerate calităţi şi virtuţi; 3) Acapararea economică, 
fapt aproape îndeplinit, care roade tenace la romanitatea 
viitoare a Basarabiei”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rămânând în cadrul problemei naţionale, se remarcă 

faptul că ASTRA a iniţiat contacte, prin intermediul 
conferinţelor, cu minorităţile etnice din regiune, îndeosebi cu 
polonezii şi ucrainenii. Totuşi, chiar anumite societăţi 
culturale aparţinând minorităţilor promovau idei antiromâneşti 
şi aveau „tendinţe centrifugale”. Din acest motiv, filiala 
basarabeană a propus să se reglementeze prin lege chestiunea 
propagandei naţionale, aşa încât toate asociaţiile culturale să 
colaboreze pentru slujirea patriei. Astriştii au observat că 
propaganda culturală de stat era prea rigidă şi, de multe ori, 
formală şi ineficientă. În cuprinsul său se distingeau evident şi 
interese de partid, ceea ce determina pe mulţi membri ai altor 
partide politice să rămână indiferenţi la interesul naţional. 
Onisifor Ghibu a propus în 1927 ca Ministerul Instrucţiei să 
facă abonamente, în mod obligatoriu, la ziare şi reviste 
româneşti tuturor şcolilor, judecătoriilor, primăriilor, unităţilor 
militare şi de jandarmi, spitalelor din Basarabia. 

Publicaţiile româneşti editate dincolo de Prut sunt, după 
1918, puţine, principalele motive fiind dificultăţile financiare, 
obstrucţionarea apariţiei lor de către anumite persoane 
influente şi lipsa de interes manifestată de majoritatea 
populaţiei faţă de tipărituri. În mod firesc, având în vedere 
perioada de debut, au existat anumite „stângăcii” în ceea ce 
priveşte elaborarea conţinuturilor, modul de exprimare ş.a. 
Însă trebuie subliniat faptul că aceste ziare sunt primele care 
utilizează alfabetul latin şi slujesc, cu mult patriotism şi elan, 
cauza naţională. Marele om politic şi de cultură Pan. Halippa 
remarca direcţia pe care trebuia să o urmeze presa basarabeană 
şi anume lupta „contra marelui duşman al neamului românesc 
din Basarabia: întunericul”. 

În oraşul Chişinău a apărut publicaţia „Ardealul 
(Transilvania)” în intervalul 1 octombrie 1917 – 24 ianuarie 
1918, condusă de Onisifor Ghibu (director) şi I. Matei 
(secretar de redacţie). Această „gazetă săptămânală pentru 
românii transilvăneni aflători în Rusia”, după cum se specifica 
pe prima sa pagină, îi avea printre colaboratori pe George 
Coşbuc, Al. Vlahuţă, Ion Agârbiceanu şi Octavian Goga. Între 
24 ianuarie – 20 noiembrie 1918 ea poartă titlul „România 
Nouă”, apoi îşi întrerupe apariţia din motive financiare. 

La 1 iunie 1926 ea reapare ca „ziar naţional independent” 
şi îşi propunea sprijinirea tradiţiilor şi culturii române şi o 
bună informare a cititorilor moldoveni. 

Majoritatea ziariştilor era formată din scriitori autohtoni; 
dintre colaboratorii importanţi îi amintim pe: arhiepiscopul 
Gurie, Pan. Halippa, Ştefan Ciobanu, Ion Pelivan. Din 
celelalte provincii româneşti au contribuit cu articole mai 
mulţi intelectuali, cele mai ilustre nume fiind Nicolae Iorga, 
Mihail Sadoveanu, Emil Isac, Ion Nistor, Tiberiu 
Brediceanu, Ion Agârbiceanu şi Octavian Goga, ultimul fiind 
secretarul literar al ASTREI şi prietenul lui Onisifor Ghibu. 
În redacţie s-a format o adevărată şcoală de gazetărie, în 
cadrul căreia tinerii învăţau pe parcurs de la cei cu 
experienţă. Chestiunea de fond, ce constituie principala 
preocupare a revistei, este problema naţională, tratată pentru 
prima dată într-o publicaţie basarabeană în mod integral. 
Articolele şi micile studii referitoare la istoria provinciei şi 
rolul ei în evoluţia neamului românesc relevă că Basarabia 
este parte integrantă a ţării noastre. Mentorul revistei, 
Onisifor Ghibu, sublinia în memoriile sale (Trei ani pe 
frontul basarabean): „În adevăr, România Nouă a înălţat şi a 
întărit sufletul românesc al acestei provincii, făcându-l să 
bată din nou la fel cu al restului ţării. Ea a ridicat privirile 
cititorilor şi peste meschinele interese ale politicii de partid, 
şi peste barierele provinciale şi a dus cu un pas înainte 
unitatea sufletească, pe care atâţia o proslăvesc în discursuri, 
dar pentru care, de fapt, atât de puţin se face în mod concret. 
În jurul „României Nouă” s-au adunat fără nicio rezervă 
bărbaţi din toate partidele politice, ca în faţa unui altar sfânt 
al tuturora, scriind despre toate chestiunile de ordin public, 
cu obiectivitate şi cu dragoste de ţară şi de adevăr”. 

În acelaşi an (1926) vede lumina tiparului ziarul „Cuvânt 
Moldovenesc”, care avea subtitlul: „Gazetă săptămânală cu tot 
felul de învăţături şi ştiri din toată lumea, tipărită pentru 
trebuinţele norodului moldovenesc din Basarabia de către 
Asociaţiunea ASTRA basarabeană”. Timp de 6 ani, până la 14 
august 1932, redactor a fost Nicolae Furca, care s-a străduit să 
imprime o linie obiectivă, fără false artificii ziaristice, pentru o 
corectă informare a cititorilor, chiar dacă mijloacele financiare 
avute la dispoziţie erau foarte reduse. Din conţinutul său se 
remarcă numeroasele articole culturale, politice, economice, 
precum şi cele care conţin sfaturi practice şi medicale. În 
primii ani apăreau des anunţuri în favoarea învăţământului 
românesc, de genul: „Români, daţi-vă copiii la şcoală!” sau 
„Români, daţi-vă fetele la şcoală!”, ştiut fiind faptul că 
numărul analfabeţilor din această provincie era foarte mare. O 
altă constantă a gazetei a constituit-o latura antibolşevică pe 
care a cultivat-o cu fervoare, descriind întâmplări din lumea 
imperiului comunist de dincolo de Nistru şi arătând modul de 
viaţă al celor nevoiţi să trăiască în acel sistem totalitar. Cele 
două publicaţii, „România Nouă” şi „Cuvânt Moldovenesc”, 
au avut, în general, aceeaşi platformă, cu alte cuvinte au 
colaborat pentru binele românismului, fără să existe o 
rivalitate bazată pe orgolii. 

Tragicul an 1940 a însemnat, odată cu ocuparea Basarabiei 
de U.R.S.S., şi sfârşitul activităţii Regionalei, prin interzicerea 
oricărei forme de propagandă proromânească de autorităţile 
sovietice. Conducerea Asociaţiunii s-a solidarizat cu locuitorii 
din nefericita provincie, protestând în numeroase cazuri faţă 
de cedarea acestui teritoriu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Astfel, redacţia revistei „Transilvania” se arăta indignată 

de destinul acestor compatrioţi: „Sute de mii de români din 
aceste provincii, părăsite fără luptă şi fără onoare, şi-au lăsat 
agoniseala unei vieţi, şi-au frânt rosturile unei existenţe pentru 
a lua drumul pribegiei, sub privirea năucă de durere a 
milioanelor de fraţi, rămaşi să poarte jugul amarnic al 
străinului. Şi pentru ca paharul să se umple până la vârf, mânia 
lui Dumnezeu ne-a bătut frântura de ţară, rămasă liberă, cu 
urgia celui mai cumplit cutremur pe care l-a cunoscut Europa 
în ultimele veacuri”. 

Dând dovadă de omenie, Comitetul Central a acordat, 
la apelul lansat de ziarul „Universul”, suma de 10.000 de 
lei refugiaţilor basarabeni. De asemenea, la Adunarea 
generală de la Sibiu (8-9 septembrie 1940) s-a hotărât ca 
numărul viitor al revistei „Transilvania” să fie dedicat 
Basarabiei şi Bucovinei. 

 

Dragoș-Ștefan PETRESCU 
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ASOCIAȚIUNEA ASTRA,  
„O ACADEMIE MILITANTĂ” ÎN BASARABIA (1919-1940) 

Onisifor Ghibu 

talente sud-basarabene  
 
 
Valentina GROZAVU 
(Satu Nou, raionul Reni) 

 
OM CU STEA 

 
Sunt prin lume călător, 
N-am aripi, dar pot să zbor. 
Zbor ca gândul pân-la stele 
Şi pân-dincolo de ele. 
 
Totul e o întrebare. 
Care-i rostul cel mai mare? 
Soarele-i lumina vieţii,  
Semnul sfânt al dimineţii. 
  
Mai sunt sensuri încă, oare? 
Luna cea din depărtare 
Şi-un Luceafăr lângă ele, 
Ce-i simbolul limbii mele. 
 
Cred în lună, cred în stela, 
Ştiu ce-nseamnă dragostea, 
Cred în pace pe pământ, 
Cred în tot ce este sfânt... 
   
Şi crezând, crezând în stea, 
Mă alătur eu de ea. 
Bine-ar fi să fie-aşa: 
Să avem toţi câte-o stea. 

 
 

* * * 
 
 

Vera BALICA-BOINEGRI 
(Babele, raionul Ismail) 

 
TU CERE 

 
Tu cere pământului soare 
Şi mie o rază, măcar. 
Din nalt curcubeu, o culoare, 
Cu negură zile – mai rar. 
 
Tu cere pădurii verdeaţă 
Şi mie o frunză, măcar, 
O creangă cu semne de viaţă, 
Cu trăsnete zile – mai rar. 
 
Tu cere fântânilor apă 
Şi mie o cană, măcar, 
De setea cea mare, mă scapă. 
Cu arşiţă zile – mai rar. 
 
Tu cere câmpiilor roadă 
Şi mie-o fărâmă, măcar, 
O pâine, sătul să mă vadă, 
Cu secetă zile – mai rar. 
 
Tu omului cere iubire 
Şi mie oleacă, măcar. 
Din singurătate ieşire, 
Cu zile triste – mai rar. 
 
Tu cere, că eu pentru tine, 
Voi cere mereu să rămâi, 
Aici, doar în suflet, cu mine, 
Fiinţa măreaţă dintâi. 

 



MĂRTURII DE EPOCĂ DESPRE 
SFINŢII BRÂNCOVENI 

 
(urmare din pagina 2) 

 
De care neauzită tiranie crudă s-au mirat nu numai creştinii, dar 

şi între turci s-au observat murmurări mari, toţi blestemând aceasta 
şi strigând că este o sălbăticie neomenoasă şi care nu s-a mai auzit 
în această ţară. Nu numai că era duminică în ziua când s-a împlinit 
această execuţie crudă, dar era şi marea sărbătoare pe care o 
sărbează grecii în cinstea Maicii Domnului sau Înălţării Fecioarei. 
Lucrul pare a-l fi făcut înadins vizirul spre a-şi arăta dispreţul pentru 
creştini, dintru a căror lege era principele mort. Care creştini, prin 
aceasta, pe neaşteptate, au şi fost tulburaţi în închinăciunile lor”. 

Aubry De La Motraye: „După aceea, trupurile au fost aruncate 
în mare, iar capetele duse şi expuse în faţa porţii celei mari a 
Seraiului, şi au rămas acolo timp de trei zile. Aşa s-a sfârşit acest 
principe nefericit, după ce a cârmuit Ţara Românească 26 de ani”. 

Ambasadorul polonez Goltz la Constantinopol: „Trupurile lor 
fură azvârlite spre vederea norodului, de dimineaţa şi până 
seara, apoi împrăştiate în apele Pontului Euxin. Niciodată istoria 
nu a avut parte de un atât de sângeros măcel şi lumea întreagă 
se înfioară încă de groaza de a fi văzut pe acest sărman 
principe, după ce şi-a petrecut cea mai mare parte a zilelor în 
bogăţiile şi slava lumii, dându-şi în final duhul sub tăişul sabiei, 
înotând în sângele întregii sale familii”. 

Del Chiaro: „După tragedie, Sultanul se îndepărtă, iar capetele 
celor ucişi fură purtate prin oraş, pe prăjini. Se strânsese multă lume 
în jurul scestor cadavre, iar marele vizir, temându-se de vreo 
răscoală, căci înşişi turcii se îngroziseră de atâta nedreptate, 
ordonă aruncarea cadavrelor în mare, de unde, pe ascuns, fură 
pescuite de câţiva creştini şi îngropate într-o mănăstire numită 
Halchi, nu departe de Constantinopol. În ce chinuri se zbătea 
nenorocita Doamnă când i se aduse vestea uciderii iubitului ei soţ şi 
a scumpilor ei fii, îşi poate oricine imagina! Eu, care în patru ani 
neîntrerupţi am avut onoarea de a fi în intimitatea acestor prinţi,   
nu-mi pot aminti această teribilă tragedie fără a vărsa lacrimi”. 
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Nu îngheţase, iar drumurile nepietruite făceau ca roţile 
căruţelor să intre în noroi până la butuc. Eu aş fi putut merge 
cu vaporul până la Vâlcov, Veneţia Românească, iar de acolo 
pe mare cu caiacul până la Galileşti, dar era prea complicat şi 
trebuia ca împreună cu Iancu să împărtăşim aceeaşi soartă ca 
şi până acum. Ne-am interesat cum putem ajunge în comunele 
unde urma să facem apostolat. Era marţi şi nu puteam pleca 
spre şcoli decât vineri, când era zi de târg şi oamenii veneau 
cu produse agricole şi făceau diferite cumpărături. Ce să 
facem, unde să dormim, unde să mâncăm, din ce bani? Iată 
doar o mică şi nenorocită propoziţie cu semn de întrebare la 
capăt. Nu ne-a dat prin gând să ne ducem la primărie, la 
directorul unei şcoli sau, în cel mai rău caz, la poliţie. Mai 
aveam fiecare în buzunar mai puţin de o sută de lei. Încotro, 
Doamne? Iar Dumnezeu ne-a îndreptat  paşii spre hanul unui 
grec numit Condorupis. Vad de oameni şi căruţe, turn Babel 
cu toate limbile răsturnate de prin localităţile judeţului. Ne 
uitam la ei, ei la noi şi speram să găsim pe cei de trebuinţă.   

[...] Căminul cultural avea o activitate foarte frumoasă 
datorită harnicului învăţător Munteanu Teofan. Conducea un 
cor care era prezent şi la biserică. Se dădeau piese de teatru la 
care contribuiau elevii şcolilor secundare, când veneau în 
vacanţă. Majoritatea erau în limba ucrainiană. Am cunoscut şi 
m-am împrietenit cu mulţi dintre aceştia. Îmi amintesc de 
Tcacenco Pavel, un eminent elev, fraţii Belâi, Poznei - care se 
ţinea numai de pozne – Ciurmarenco, fraţii Feodorov Neculai 
şi Petru, seminarişti. Şi-au schimbat numele în Teodoru pe 
timpul guvernului Ion Antonescu, care cerea acest lucru.  Am 
mai cunoscut un ofiţer aviator, Ivancinco Nicolae, Colea, care 
avea o verişoară de-o frumuseţe rară, dar pe care tatăl n-o lăsa 
să vorbească mai cu nimeni. Mai erau elevele de şcoală 
normală Locvinov Matrona şi Smirnov. De asemenea Fenea 
Carà, elevă de liceu, care îmi făcea scrisori de dragoste şi le 
punea pe fereastră la nenea Ivan. Când veneam acasă, soţia lui 
nenea Ivan îmi spunea, cu înţeles, în limba rusă: Uite iar a 
venit poşta la fereastră. Fenea era nepoata lui moş Evtuh Carà, 
moldovean desnaţionalizat şi în acelaşi timp ucrainizat. Nu-i 
era ruşine să spună că de fel e moldovean, iar asta o făcea, 
desigur, în ucraineană. 

[...] Comuna Galileşti nu avea alte sate în componenţa sa 
şi era mare şi frumoasă şi cu oameni harnici şi înstăriţi. Îmi 
plăceau mult corurile de tineri şi tinere care se strângeau la 
poarta unuia dintre ei, pe băncile special puse şi cântau pe mai 
multe voci, la care, după terminarea cântecului, răspundea un 
alt cor din altă parte a comunei şi apoi altul. 

Nu înţelegeam ce cântă dar armonia vocilor era minunată. 
Nu mai ştiu dacă era sau nu cârciumă în sat dar era un grec 
care avea prăvălie mai spre jumătatea drumului dintre centru 
şi marginea satului. Nu ştiu ce vindea dar ce ştiu sigur era că 
avea trei fete care, vorba românului, picau din picioare de 
frumoase ce erau. Erau toate aşa, nici şatene, nici brunete, dar 
aveau nişte ochişori, guriţe şi năsucuri, de te trânteau jos. Pe 
deasupra mai şi vorbeau perfect româneşte. Am intrat eu în 
vorbă cu ele, dar ele cu mine nu, aşa că am scăpat de oboseala 
unor drumuri. Economie de pingele. 

[...] La 1 octombrie s-a eliberat un post la Spasca, o 
comună din partea de est a judeţului, spre hotarul cu judeţul 
Cetatea Albă. Urcă-te Costică la bampor şi dă-i bici până la 
Chilia Nouă şi-apoi cu telegarii până la Spasca. Două zile de 
drum, amintirea ca un fum.  

Directorul şcolii era învăţătorul Ignatie Maximovici 
Cravcenco, un om bun, blând, nu prea tare în cunoştinţe 
pedagogice. Doamna Cravcenco o femeie minunată şi o 
mamă pe măsură pentru cei doi fii Vitea, elev în cursul 
superior la seminar şi Saşa, elev la şcoala normală. Spre 
bucuria mea l-am întâlnit acolo pe Luca Guţaga, învăţător fără 
diplomă de capacitate, fiindcă nu luase examenul din iunie. 
Era numit învăţător suplinitor. Am stat amândoi în gazdă la o 
bătrână care avea două fete: Haşa şi Nataşa. Notar era un rus 
în jur de 30 de ani, Andrei Vorobiev, Andriuşa, un om vesel, 
sociabil. Prieten. Prin sat trecea Valul lui Traian care, atunci 
când ruşii luaseră din nou Basarabia, despărţea satul în două. 
Două ţări vecine în acelaşi sat! Partea de nord cu şcoala, la 
români, partea de sud, cu primăria, la ruşi. Cap şi pajură! 

Luca Guţaga era român din judeţul Ismail, din satul 
Pocrovca Nouă. Ne înţelegeam ca fraţii: ne certam, ne 
împăcam, că atfel nu se putea pentru nişte chiriaşi într-o odaie 
cât un chibrit, cu patul de câteva scânduri aninate pe doi pari, 
aplecaţi şi ei ca să fie loc şi de-o masă. Mai era un taburet şi 
un primus pentru mâncare, aceeaşi, veşnicul scrob. 

 

Constantin BRUMĂ 
 

(articol publicat în „Revista română”,  
anul XIX, nr. 2(72), Iași, iunie 2013, p. 32-33) 
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Dintr-o foarte interesantã carte pregătită de scriitorul 
Aurel Brumă, intitulată Vieți între două refugii. Cartea 
părinților, în care este evocată, de către părinții săi, viața din 
sudul Basarabiei în perioada interbelică, extragem câteva 
fragmente. După cum spune în prefață Nicu Gavriluță: „Cu 
dragoste și respect fiul scriitor a pipăit litera tatălui și 
cuvântul mamei, încercând în această primă editare să lase 
cât mai amplă respirația documentului, a vieții trăite, tușele 
de abstractizare fiind ușoare, fluide”. 

La sud spre est 
Toamna lui 1929. [...] Ne-am urcat în tren cu banii cusuţi 

în căptuşala hainelor. De la Galaţi iată-ne coborînd de pe 
vapor la Ismail unde nu cunoşteam pe nimeni, nimeni. Pe 
stradă se vorbea mai mult ruseşte. Oraşul, mai mare ca 
Tecuciul, foarte curat, cu multe parcuri şi biserici, aşezat pe 
partea stângă a Dunării. La revizoratul şcolar sunase demult 
ora închiderii aşa că am luat direcţia căminului învăţătorilor. 
Căminul avea mai bine de 20 de paturi într-o sală mare peste 
care era stăpân un profesor de muzică, Colurub. Acest cămin 
era de fapt proprietatea Asociaţiei Judeţene a Învăţătorilor, dar 
devenise adăpostul celor fără posturi care aşteptau să fie 
numiţi în învăţământ din zi în zi, iar ziua era mereu înserată. 

[...] Din 10 noiembrie fusesem evacuaţi din cămin, aşa că 
singura soluţie ne-a oferit-o chioşcul unde vara cânta muzica, 
în parcul central din faţa bisericii numită Sobor iar noaptea 
făceam noi serenade de lunateci. Noroc că aveam  paltoanele 
şi căciulile. Dormeam iepureşte de teamă să nu vină cineva să 
ne fure lădiţele cu lucruşoare. Dimineaţa le luam în cârcă ca 
pe sfintele moaşte şi iar ieşeam la plimbare, la îndoit de oase 
după atâta directă îndreptare pe scândurile podinei muzicale. 
Masa era conform vecinătăţii, ecumenică: apă, pâine, mere 
sau prune uscate. Ei, şi ce-i cu asta?  Nu eram noi tineri şi plini 
de speranţe şi siguri că după azi vine şi mâine?... 

[...] Şi iată-ne pe bampor în drum spre posturi, siguri pe 
noi, cu ordinele de numire în buzunar. Am ajuns în Chilia 
Nouă, acolo unde cu sute de ani în urmă, marele domn al 
Moldovei, Ştefan, fusese rănit la picior, rană ce până la urmă 
i-a cauzat moartea. 

*** 
Din Chilia Nouă Iancu mai avea de mers încă 40 kilometri 

până în  Enichioi, o comună foarte mare cu populaţie bulgară, 
iar eu în comuna Galileşti, tot mare, mare ca şi drojdia 
speranţelor noastre, cu ucrainieni harnici şi gospodari. 

 
 
 

memoria pământului strămoșesc 
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Sud-Vest. Almanah istorico-cultural în limba română pentru cititorii din sudul Basarabiei 
 poate fi descărcat de pe blogul Despărțământului ASTRA „Mihail Kogălniceanu” Iași 

www.astraculturalaiasi.wordpress.com  
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