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   ÎN ACTUALITATE    PE UN PICIOR DE PLAI

   PĂMÂNTENII NOŞTRI

   Cartea despre Hagi-Curda – 
prezentată la Iaşi

CORESPONDENTUL NOSTRU
Ultima vizită a delegaţiei ASTRA în regiunea 

Odesa a avut loc în vara trecută, fi ind prilejuită 
de dezvelirea bustului lui M. Eminescu în oraşul 
Odesa, bust pe care l-au adus, de la Botoşani, tot 
astriştii, în anul 2003.

   La recenta reuniune de la Iaşi au partici-
pat şi reprezentanţii comunităţii româneşti din 
regiunea Odesa: Petru Şchiopu, preşedintele 
Societăţii ecologice „Ialpug” din Babele, raio-
nul Ismail, şi Tudor Iordăchescu din Hagi-
Curda, acelaşi raion, autor al cărţii Hagi-Curda 
(Camâşovca). Un sat românesc din Basarabia 
istorică. Lucrarea dumnealui a fost prezentată 
publicului adunat cu prilejul reuniunii mem-

brilor ASTREI. E, poate, pentru prima oară 
când un autor din sudul Basarabiei a prezentat 
în România lucrarea sa, consacrată satului său 
de  baştină, în care locuieşte şi munceşte de o 
viaţă. Lucrul acesta l-au subliniat în alocuţiunile 
lor participanţii la reuniune, pronunţându-se pe 
marginea cărţii despre Hagi-Curda.

   Dna Areta Moşu a dat citire celor scrise de T. 
Iordăchescu în adresarea sa către cititori: „Vreau 
să spun tuturor să se ştie: noi, fraţilor, încă n-am 
murit cu toţii, iar de-om muri, pentru moartea 
noastră cineva va trebui să răspundă în faţa Celui 
de Sus. Este cu adevărat ceva de neînţeles, absurd. 
Toate popoarele bat la uşa noii Europe, iar noi, 
comunitatea românească din sudul Basarabiei, 

ne pomenim uitaţi cu desăvârşire, rămaşi în urmă 
de carul istoriei”.

   Lansarea cărţii Hagi-Curda (Camâşovca). 
Un sat românesc din Basarabia istorică a avut 
loc în aprilie 2011 la Chişinău, în cadrul ediţiei 
a 15-a a Salonului Internaţional de Carte pentru 
Copii şi Tineret, împreună cu alte câteva lucrări, 
sub genericul „Românii din jurul României”. 
Gazdă a fost Biblioteca Municipală „Bogdan 
P. Haşdeu”.

   Cartea lui T. Iordăchescu a mai fost 
prezentată în noiembrie, anul trecut, la Ismail, 
în cadrul Festivalului de poezie „Pavel Boţu”, cu 
participarea unor scriitori şi oameni de cultură 
de la Chişinău şi Galaţi. 

Sărbătoare 
la Satul 

Nou, raionul 
Sărata

CORESPONDENTUL NOSTRU

 Localitatea Satul Nou (Novosiolov-
ca) din raionul Sărata ocupă un loc 
de frunte printre aşezările Basarabiei 
istorice, populată compact de către 
conaţionalii noştri. Artiştii amatori de 
aici – laureaţi ai numeroaselor festiva-
luri şi concursuri – sunt cunoscuţi nu 
numai în regiunea Odesa. Au concertat 
şi la Kiev şi peste hotarele Ucrainei. 
Localurile Casei de Cultură şi Şcolii 
Medii Generale, întreţinute în stare 
aproape exemplară, trezesc legitima 
mândrie a localnicilor. 

   Satu Nou este singura aşezare rurală din 
regiunea Odesa unde se înalţă bustul poetului 
român M. Eminescu. Îl găsim, alături de bustul 
lui T. Şevcenko, în faţa clădirii şcolii, care, din 
păcate, şi-a pierdut statutul de şcoală naţională, 
predarea făcându-se aici nu numai în limba 
română.

   Satnoienii de prin părţile Săratei – 
descendenţi din mândra Bucovină – sunt 
oameni gospodari, care ştiu în egală măsură a 
munci şi a se veseli, scoţându-şi în lume roadele 
muncii. Lucrul acesta le-a reuşit de minune la 
sfârşit de aprilie, când în localitate a avut loc 
Sărbătoarea vinului. La ea au participat gospo-
darii satului şi oaspeţi din vecinătate, cu vinuri 
produse în gospodăriile lor, colective artistice 
de amatori, reprezentanţi ai autorităţilor raio-
nale şi ai mediilor de informare.

   Vinurile scoase în public puteau Ĵ  degustate 
de toţi doritorii. Calităţile lor au fost apreciate 
de un juriu special, care i-a desemnat pe cei 
mai buni meşteri-viniĴ catori, menţinându-i cu 
cadouri şi diplome de merit.

   Programul manifestării din 28-29 aprilie 
a mai cuprins evoluările artiştilor amatori. Ca 
întotdeauna, au excelat gazdele – cu cântece 
şi dansuri (Ansamblul „Mărţişor”, condus ani 
la rând de regretatul Nicolae Plăcintă). L-am 
revăzut în scenă pe feciorul său, Iurie – continua-
tor al dinastiei Plăcintă, descendent din Slobozia 
Mare, R. Moldova.

   Nu mai puţin interes printre participanţi 
la Sărbătoarea vinului au trezit bucatele spe-
ciĴ ce locului, pregătite în aer liber în nişte 
ceaune impunătoare: tradiţionalul curban 
şi sfânta mămăliguţă. Din ele s-a făcut parte 
dreaptă tuturor, spre sincera bucurie a nume-
rosului public. Toţi au rămas încântaţi de ospi-
talitatea localnicilor, adresându-le cuvinte de 
recunoştinţă. 

   La sfârşit de martie, la Iaşi a avut loc adunarea generală a Despărţământului „Mihail Kogâlniceanu” al 
Asociaţiei ASTRA, condusă de dna Areta Moşu. De circa 15 ani astriştii ieşeni conlucrează cu organizaţiile 
non-guvernamentale ale românilor din regiunea Odesa, în special, cu Asociaţia „Valul lui Traian”. An de 
an, cu concursul ASTREI, în sudul Basarabiei vin colective artistice din România, copiii sud-basarabeni 

participă la acţiunile din taberele de vară în România şi R. Moldova.

Ţambalagiul Sergiu Creţu
VADIM BACINSCHI 

 Câmpia sudică, din stânga Dunării 
de Jos, împresurată de vetrele noastre 
strămoşeşti, a dat culturii naţionale 
nenumărate personalităţi de primă 
mărime despre care, din păcate, la 
baştina lor, adică în sudul Basarabiei, 
se ştie puţin de tot – aproape nimic. E 
vorba de personalităţi care au activat 
nu cu secole şi secole în urmă, ci de con-
temporanii noştri.

   Negreşit, dintre aceştia face parte şi Sergiu 
Creţu, interpret la ţambal, originar din satul Fur-
manca, raionul Chilia. În acest ianuarie, pe data 
de 5, dumnealui a împlinit 65 de ani. Felicitările 
noastre! Felicitările şi aprecierea noastră, pentru 
că în persoana lui, celui crescut pe malul lacului 
Chitai, arta muzicală a Republicii Moldova s-a 
îmbogăţit cu un notoriu interpret, adică cu un 
interpret renumit. Aşa scria despre el criticul 
muzical Ion Păcuraru: „Sergiu Creţu este un 
notoriu interpret la ţambal din Republica Mol-
dova (excelent instrumentalist, autor de inspirate 
creaţii pentru ţambal şi orchestră, precum şi de 
minunate aranjamente şi prelucrări de melo-
dii de origine populară, animator şi dirijor de 
orchestră)”. O caracteristică foarte cuprinzătoare, 
cu care s-ar putea mândri orice artist.

   Furmanca, satul de baştină al lui Sergiu Creţu 
e situat pe malul de est al lacului Chitai, într-
un veritabil cuib de sate moldoveneşti: la câţiva 
kilometri spre sud e localitatea Chitai (Cervonîi 
Iar), iar pe malul opus al lacului – Ceamaşirul, 
unde s-a născut poetul Pavel Boţu. Apropo, alt 
neîmplinit poet basarabean – Vitalie Tulnic – e 

originar din Enichioi (Novosiolovka), cu care 
Furmanca se învecinează dinspre nord-est.

   Tradiţia muzicală a acestui colţ de Bugeac, 
cu toate infl uenţele şi interpătrunderile pe care le 
presupune o zonă multietnică, şi-a pus amprenta, 
desigur, asupra copilului primilor ani de după 
război. Sergiu Creţu studiază pentru început 
la Şcoala Muzicală din Slobozia, apoi la Cole-
giul „Ştefan Neaga” din Chişinău. O pregătire 
temeinică, nu numai ca interpret la ţambal, dar 
şi în domeniul armoniei, orchestraţiei, îl aşteaptă 
la Institutul de Arte „Gavtiil Muzicescu” din 
Chişinău, unde studiază între anii 1966-1971. 
Va evolua mai apoi în orchestrele de muzică 
populară „Fluieraş” şi „Folclor”, creându-şi un 
stil interpretativ aparte descendent dintre apele 
zbuciumate de la Dunăre, unde, de câteva veacu-
ri, muzica populară românească a avut-o alături 
pe cea bulgărească, găgăuzească, ucraineană. 

   Despre stilul ţambalagiului din Furmanca, 
I. Păcuraru scria aşa: „Ţambalul lui sună expre-
siv, moale, catifelat, de parcă emiterea sunetului 
nici nu s-ar produce prin percutarea corzilor 
cu ciocănelele. Interpretul ştie să obţină tim-
brul şi valenţele de care are nevoie, iar tehni-
ca lui avansată întotdeauna este subordonată 
necesităţilor de a exprima mesajul autentic: 
dorul, diversele stări de bucurie, melancolie, 
voie bună, etc”.

   Aprecierile muzicologului I. Păcuraru 
însoţesc două CD-uri cu genericul „Niciodat-
aşa dor mult”, apărute mai mulţi ani în urmă, cu 
melodii interpretate la ţambal de către S. Creţu, 
acompaniat de orchestra de muzică populară. 
Melodii în total sunt 32 şi ele, din câte citim 
în adnotaţie, „constituie o experienţă unică şi 
rodul unei munci îndelungate şi asidue de aran-

jament, prelucrare sau compoziţie pentru ţambal 
şi orchestră a valoroaselor creaţii...”.

   ...Prin creaţia sa, maestrul Sergiu Creţu are 
putea fi  o adevărată carte de vizită (culturală, 
naţională, în primul rând) a Furmancăi şi a părţii 
celea de Basarabie. Sincer vorbind, nu ştiu pe cât 
este el de cunoscut şi apreciat la baştina sa. În 
presa regională de la Odesa am întâlnit nu numai 
o dată în ultimii ani scriindu-se  despre Furman-
ca, sau Furmanovca, precum i se spune. Când 
venea vorba despre pesonalităţile originare de 
aici, pe prim-plan era pus mareşalul Timoşenko, 
comandant de armată sovietic, cunoscut din cel 
de al doilea război mondial. Cititorului i se 
sugera astfel ideea că localitatea respectivă este 
o vatră de ruşi sau ucraineni.

   Cine ştie, poate, peste o perioadă de timp, 
statisticile ofi ciale o vor prezenta anume aşa. De 
mai mulţi ani, în şcoala medie din Furmanca pre-
darea nu se face în limba română. Au înlocuit-o 
rusa şi ucraineana. De altfel, ca şi în satul vecin, 
Chitai şi în atâtea altele din sudul Basarabiei, 
unde limba maternă a băştinaşilor a ajuns în 
rolul de cenuşăreasă. Prin înstrăinarea de ea, 
confraţii noştri, inclusiv cei din Furmanca, se 
înstrăinează şi de adevăratele valori ale neamului 
în diverse domenii: literatura, cultura, artă. Din 
acest punct de vedere, ţambalul lui Sergiu Creţu, 
mânuit cu rară măiestrie de către acesta, răsună 
ca un îndemn. Este îndemnul de a ne păstra 
moştenirea rămasă de la străbunei, de a nu o 
înlocui cu pseudovalori, cu amatorism, provenit 
din lipsa de cultură. Piesele sale  folclorice „Hora 
pe loc”, „Sârba cu noroc”, „Joc moldovenesc”, 
„Voiniceasca”, „Brâul”, „Busuiocul” ş.a. fac parte 
din acest îndemn, ce va rămâne întotdeauna 
actual. Mulţi ani înainte, maestre!  



ANEXIUNEA DIN 1812 ŞI REGIMUL RUSESC
În 1774 Ruşii, la sfârşitul unui lung război împotriva Imperiului Otoman, se mărginiseră să ceară dreptul unei vagi protecţiuni asupra „Bisericii” 

ortodoxe din Turcia. În 1793, părăsind marele proiect al Caterinei 11, care sperase să poată împărţi cu împăratul Iosif provinciile creştine ale Sul-
tanului, ei trebuiră să se oprească pe Nistru. În 1806, pro tând de nestabilitatea graniţelor în epoca napoleoniană, plină de năvăliri şi de schimbări 

ISTORIE

     De această dată ele erau bine 
hotărâte să nu mai iasă din această 
provincie, de atâtea ori năvălită şi 
apoi părăsită. Astfel, pe când la înce-
put ei vorbeau de libertăţi şi de integri-
tatea teritoriului moldovean, iar mai 
târziu căutară să-şi câştige un partid 
printre indigeni – în timpul celui 
de-al doilea războiu căutaseră, după 
cum am spus, să proī te de numele lui 
Cantemir, promiţând ţării un Domn 
nou de veche origine moldovenească, 
- în 1809 ei neglijară tot ce ar ī  putut 
să le câştige simpatiile, ī ind siguri de a 
deveni în curând stăpânii. O mărturie 
contemporană spune: „Nu se poate 
exprima prin cuvinte modul în care se 
poartă trupele cu locuitorii ţării. Jaful 
lor este aşa de groaznic, încât nimeni nu 
e sigur de averea lui. Ţara este obligată 
de a furniza proviziunile necesare, dar 
comandanţii le vând şi locuitorii tre-
buie să le înlocuiască din nou”. Cine 
nu era favorabil proiectelor ruşilor 
era executat „ca trădător ţării” şi se 
căuta un călău care să vrea să execute 
pedeapsa capitală. Cei mai mari boieri 
fură insultaţi, bătuţi, târâţi de barbă 
până în camera Consiliului, urmăriţi 
în justiţie, pentru că trăsura lor a izbit 

un oī ţer beat. Mitropolitul însuşi, un 
preot venerabil considerat ca un sfânt, 
Veniamin, fu supus cercetărilor. Acuma, 
oī ţerii începeau să ia cu arendă moşiile 
moldovenelor pe care le pofteau, după 
cum se vede în părţile Hotinului. În 
sudul Basarabiei fură stabiliţi mii de 
bulgari, în luna iulie 1811, cu privilegii 
cu totul speciale.

   În 1811, după ce tabăra Marelui 
Vizir Ahmed fu făcută prizonieră, prin 
surprindere, într-o insulă a Dunării, 
lângă Giurgiu, începură negocierile de 
pace cu delegatul Sultanului. Ambasa-
dorul rus la Constantinopol, Italinski, 
secondat de Sabaneev şi de interpretul 
Iosif Fonton, ceru posesiunea întregii 
Moldove orientale, până la Siret. El fu 
refuzat. La Constantinopol se aştepta 
ofensiva, de mult timp promisă, a lui 
Napoleon. Cu toate acestea fu oferită 
graniţa Prutului. Ruşii se încăpăţânau 
totuşi să vrea Siretul. La Constantino-
pol se dorea să se păstreze măcar acele 
cetăţi care rezistaseră atâta timp expan-
siunii moscovite: Ismail, Chilia, ca şi 
gurile Dunării.

   Retractările se lungiră până la 
sfârşitul anului şi congresul devenea 
„indescifrabil” pentru consulul Franţei 

la Bucureşti. Cu toate acestea Turcii vor-
beau de intenţiunea lor de a reîncepe 
războiul, „căci Dumnezeu este mare”. 
Dar Ruşii fură acei cari reluaseră ofen-
siva pentru a forţa mâna adversarilor 
lor. Din partea Turcilor se aştepta mereu 
intervenţia franceză, care trebuia să se 
producă fără greş în primăvara anului 
1812. Sultanul era hotărât, - după cum 
o pretinde ambasadorul regelui Saxoniei 
– să ī e în fruntea armatei sale.

   Dar, cum Ţarul trimisese acum, ulti-
matumul său lui Napoleon, cerându-i să 
părăsească teritoriile ocupate în Germa-
nia (25 Martie), el crezu necesar să se 
supună în forţa necesităţilor acestei noi 
atitudini. Consimţi să renunţe la gurile 
Dunării, dar voia întregul teritoriu 
dintre Prut şi Nistru, pe care îl făcea să 
treacă sub numele înşelător de Basara-
bia, nume aplicabil numai, după cum 
am mai spus-o, de mai multe ori, regiunii 
sudice a provinciei. Cum ambasadorul 
Franţei, de mult timp aşteptat, generalul 
Andreossu, nu sosea încă, fu necesar ca 
aceste condiţii să ī e acceptate. Amiralul 
Ciceagov veni la Bucureşti pentru a cere 
un răspuns prompt, sub ameninţarea de 
a face să înainteze Ĭ ota Mării Negre şi 
de a răscula pe Greci şi pe alţi ortodoxi.

   Alexandru 1 era cu atât mai hotărât 
să isprăvească, cu cât i se raporta despre 
„ororile” purtării trupelor ruseşti în pro-
vinciile ocupate. Pentru a nu lăsa noului 
rival meritul de a smulge Turcilor pacea 
voită de Ţar, Cutuzov comandantul şef 
al armatei de la Dunăre, se grăbi s-o 
încheie. El ceru plenipotenţiarului turc 
să semneze preliminariile, ceea ce fu 
admis.  

Imagine de arhivă
Fragment preluat din:

Nicolae IORGA. Din luc-
rarea Adevărul asupra trecutu-
lui şi   prezentului Basarabiei, 
Bucureşti, 1940, p. 52-56.
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SCHITUL DE LA BORISĂUCA
PAVEL PELIN

   În prima jumătate a seco-
lului 20, în spaţiul judeţelor 
Cetatea Albă – Ismail, îşi 
înălţau clopotirea spre cer trei 
mănăstiri cu reşedinţa la Ismail 
– „Cetatea” şi  „Sfântul Nicolae”, 
înĴ inţate la începutul veacului 
17 de călugări veniţi din mun-
tele Athos, precum şi „Ador-
mirea Maicii Domnului”, zidită 
de voevodul Ţării Româneşti 
Constantin Brâncoveanu şi 
închinată Sfântului Mormânt 
din Ierusalim. De asemenea 
schiturile monastice “Tera-
pont” de lângă comuna Satu 
Nou, Reni, Borisăuca de pe 
malul pustiu al lacului Sasâc 
şi „Episcopul Iustian”, situat 
între comunele Alexandreni 
şi Dumitreşti... Alături de ele 
– încă 25 catedrale urbane de 
la Cetatea Albă la Ismail, 135 
parohii rurale cu 135 biserici. 

 Dintre ele 29 deserveau tot 
atâtea sate româneşti: Averes-
cu, I. G. Duca, Pocrovca Nouă, 
Barta, Cartal, Câşliţa-Prut, Cuza 
Vodă, Giurgiuleşti, Sloboziea, 
Borisăuca, Citai, Ceamaşir, 
Eschipolos, Antoneşti, Caplani, 
Carahasani, Corcmaz, Faraoni, 
Moldova, Olăneşti, Palanca, 
Purcari, Răscăeţi, Slobozia 
Hănăsei, I. G. Vodă, Frumuşica 
Nouă, Frumuşica Veche, Zoreni; 
18 sate mari cu populaţie majo-
ritar românească: Lărjeanca, 
Anadol, Satul Nou, Baccealia, 
Caracica, Dumitreşti, Furman-
ca, Hagi-Curda, Neruşai, Tuzla, 
Han-Căşla, Mânja, Ştefăneşti, 
Tudora, Volintiri, Caira, Noul 
Caragaci, Sărăria, Taşlâc; 12 

parohii deserveau tot atâtea sate 
în care românii erau minoritari, 
conlocuind cu ucraineni, ruşi şi 
bulgari: Broasca, Duluchioi, 
Câşliţa-Dunăre, Hasan-Aspaga, 
Şabo, Corneşti, Gura-Roşie, 
Ţaricanca Nouă, Akmanghit, 
Şagani, Tatar-Bunar, Tarutino. 
În aceeaşi geograĴ e existau: 26 
sate bulgare; 6 sate găgăuze; 15 
sate ucrainene; 9 sate ruse; 3 sate 
cu populaţie mixtă bulgari-ruşi; 6 
sate cu populaţie mixtă bulgari-
găgăuzi.

   (Datele sânt selectate din 
“Anuarul Episcopiei Cetăţii Albe 
– Ismail. 1923 - 1936”, editat în 
1936 la tipograĴ ea “ Centrala” 
din Ismail).

   Astăzi  în spaţiul basara-
bean încorporat în regiunea 
Odesa au rămas doar 19 şcoli 
moldoveneşti. Ultima încercare 
de a extermina încă o şcoală 
moldovenească a avut loc anul 
trecut, 1990, în vară, la Borisăuca, 
raionul Tatarbunar. Instigatorii 
acestei mârşave acţiuni, nevero-
simele mai ales după dezgheţul 
uman şi politic din 1985, sunt un 
grup de doamne venite din patru 
vânturi şi aciuate aici pe diferite 
căi. Aici, la Borisăuca, locul sfânt 
al Schitului de maici, întemee-
at la 1914 de băştinaşii Marin 
Sozon şi Petre Ochişor.

   SĴ nţit în 1933 cu hramul 
“Naşterea Maicii Domnului” şi 
cu o biserică cu hramul „Schim-
barea la faţă”. Schitul avea 12 

monahii, 16 surori rasofoare şi 
15 surori de ascultare, îndrumate 
de stareţa Aglaia Lucian.

   Spre deosebire de sĴ ntele 
călugăriţele care umblau pe la 
case  cu misii creştineşti, doa-
mnele venite din patru vân-
turi au început a colinda pe la 
gospodării nu cu numele pruncu-
lui Isus pe buze , ci cu neagra ură 
faţă de şcoala moldovenească de 
aici: hai s-o închidem, să nu mai 
alerge odraslele noastre blonde 
până la şcoală rusă din Tatarbu-
nar, să deschidem la Borisăuca 
şcoală rusească.

   Ciudată, deşi, de fapt, legitimă 
coincidenţă cu vorbele primului 
paraşutist al Armatei Roşii căzut 
din cer, în 1940, drept pe gardul 
Schitului din Borisăuca. Întâmpi-
nat lângă prag de maica-stareţă 
Aglaia, paraşutistul a întrebat-o 
cu degetul pe trăgaciul automa-
tului: „Это что здесь такое, 
мамаша”. “ E o sfântă mănăstire”, 
- ar Ĵ  răspuns cuvioasa Aglaia. 
“Монастырь? В Советском  
Союзе таких заведений не 
водится. А это значит, что 
и здесь таких заведений нет. 
Забирай шмотки, мамаша, 
и тикай отсюда. Здесь 
будет народный туалет на 
освобожденном берегу озера 
Сасык”... Astăzi Schitul, după ce a 
trecut prin ce a vrut paraşutistul, 
a devenit, în sfârşit, întâi sanato-
riu, apoi dispanser de vindecat 
beţivii.

   Spre cinstea oameni-
lor din Borisăuca încercarea 
banditească, dirijată din umbră, 
n-a reuşit.

 Mândră şi unical înşiruită 
aşezare pe malul Sasâcului, 
Barisăuca este o notă aparte în 
polifoniea caracterului naţional. 
Un ţăran de aici, Petru Golovatâi, 
îmi povestea odată că, ani la 
rând, se visează noaptea cerb. 
L-am întrebat: “Visurile te bucură 
sau te chinuie?”. Mi-a răspuns 
peste limita întrebării: “Mă visez 
cerb  rătăcind prin păduri care 
la noi nu cresc. Cad, peste mine, 
munţi pe care niciodată nu i-am 
văzut. Spre dimineaţă Cerbul mă 
scoate, adormit, din casă. Mă 
duce la Ghiol, pe ţărm şi mă culcă 
cu tâmpla peste meduze... Şi iar 
adorm, somnul somnului din 
mine. Apoi cerbul mă părăseşte. 
Calcă peste adâncuri şi se duce, 
ca Mesia, lăsându-mă pustiit în 
faţa apelor... Mă trezesc cu inima 
grea...”.

   Cu murul strâns în haina 
blândă a mătreţii marine, Sasâ-
cul, negreşit, şi-a păstrat darul de 
a ocroti Borisăuca de uneltirile 
celui viclean. Satul continuă să 
rămână o inimă a istoriei noas-
tre, unică, poate, ce se mai zbate 
pe malul Sasâcului, În scoarţele şi 
lăicerele sale, în prosoape şi pra-
pore vom vedea, măestrit aduse 
cu Ĵ rul şi acul, brazi şi păltinaşi, 
râuri repezi de munte, căprioare 
cu ochi măşcaţi, ciobanaşi 

rătăcind cu turmele printre 
gruiuri... Sunt, toate, semnele 
paşnicei ţări care, încă în evul 
mediu, au încântat suĶ etul voe-
vodului Dragoş. Ţara care începe 
Sus, la Munte, şi se împlineşte Jos, 

la Vâlcu şi Cetatea Albă. Ţara care 
ne-a lăsat, pe malul înalt al unea 
din ultimele sale Ape – semnul 
creştinesc al prigonitului Schit 
Borisăuca.  

  

NOTĂ: născut pe 4 octombrie 1948 la Satu Nou, raionul Sărata, publicistul şi scriitorul 
Pavel Pelin a fost printere primii care, după 1990, a abordat în presă de limbă română de la 
Chişinău tema conaţionalilor noştri din sudul Basarabiei    ( regiunea Odesa ).

   Articolul Schitul de la Borisăuca este unul din cele publicate de el cu 20 de ani în urmă 
într-o ediţie specială a ziarului „Viaţa satului“.

  V E TRE STRĂ MO ŞEŞTI

   S A C I I 
   Un ţăran bătrân, care toată viaţa a lucrat pământul, a fost prins 

cu un sac de cartoĩ  furaţi  şi dus la judecată. În drum a mers liniştit, 
nu s-a opus nimănui şi n-a rostit o vorbă la adresa cuiva. Judecătorul, 
un bărbat gras, cu boabe de sudoare pe faţa roşie, rămânea uimit de 
răspunsurile moşului, căruia nici prin gând nu-i trecea să se apere 
ori să-l învinuiască pe careva de fapta sa. Se ţinea drept şi calm, de 
parcă la judecată îl rugase cineva să povestească cum şi-a peţit baba 
în tinereţe.

   - Te mai întreb o dată: e adevărat că ai furat sacul acesta cu cartoĩ ?
   - Sacul nu, domnule, sacul e al meu. Eu numai cartoĩ i i-am furat.
   - Ai remuşcări, te căieşti?
   - Nu prea.
   - De ce?
   - Dacă îmi daţi voie, vă lămuresc printr-un exemplu.
   - Spune...
   Judecătorului îi era interesant ce gânduri se cuibăriseră în capul 

neobişnuit al ţăranului.
   - Domnule judecător, închipuie-ţi mata că mergi pe drum, ajungi 

într-un loc unde nu te aude nimeni. Şi cum mergi aşa, dai de doi saci. 
În unul e soveste, multă soveste, un sac plin, iar în celălalt – puzderie 
de bani. Pe care l-ai alege mata?

   - Pe cel cu soveste, zise judecătorul, triumfând de parcă săvârşise 
cine ştie ce ispravă.

   - Atunci mie-mi rămân banii. Eu îi iau, pentru că am o casă 
de copii şi de nepoţi şi ĩ ecare vrea mâncare. Dumneatale îţi trebuie 
soveste să judeci oamenii cu dreptate, iar eu soveste am destulă. Bani 
nu am, ĩ indcă nu mi-i dă statul nici pe cei câştigaţi.

Boabe de sudoare izvorau pe faţa judecătorului şi curgeau şiroaie, 
dar el nu avea timp să le şteargă. Încerca să rămână la fel de calm ca 
ţăranul. După ce a chibzuit cum se cuvine, i-a dat drumul acestuia 
cu tot cu sac şi cu cartoĩ .   

Eufrosinia COJOCARU,  
învăţătoare în clasele primare din satul Barta, raionul Reni

ISTORII  DE VIAŢĂ. DIN POŞTA REDAC ŢIE I



   Episcopul Melchisedec 
Ştefănescu

    VADIM BACINSCHI 
Fără îndoială, episcopul Mel-

chisedec Ştefănescu – primul 
ierarh al Bisericii Ortodoxe 
Române ales membru al Aca-
demiei Române – face parte 
dintre marii bărbaţi ai neamu-
lui nostru, viaţa şi activitatea 
cărora trebuie să ī e cunoscute 
azi prin părţile Ismailu-
lui, Chiliei, Cetăţii Albe sau 
Tatarbunarului. Cunoscute 
şi chiar studiate în şcolile cu 
predare în limba română, câte 
au mai rămas în acest colţ 
de ţară. Pentru că e vorba de 
personalităţi deosebite, aportul 
cărora în patrimoniul cultural, 
spiritual al naţiunii române a 
fost apreciat înalt de generaţiile 
trecute.

   Unii dintre ei, cum ar ĩ  Mel-
chisedec Ştefănescu, în anumite 
perioade ale vieţii, au fost legaţi 
nemijlocit de Basarabia istorică, 
cea dintre Dunăre, Nistru şi 
Marea Neagră. Cu atât mai 
regretabil este faptul că despre ei 
în comunitatea românească de 
aici astăzi nu se ştie nimic. Mari 
oameni de cultură, personalităţi 
enciclopedice, ei nu pot ĩ  trecuţi 
în categoria „românizatorilor”, 
cum ar face-o cu uşurinţă azi 
cineva pe la Odesa.

   ...Interesul nostru pentru 
figura episcopului Melchise-
dec îl trezeşte, întâi de toate, 
următoarea împrejurare: timp 
de 15 ani (din 1864 până în 
1879) el s-a aĪ at în fruntea Epi-
scopiei Dunării de Jos a Bisericii 
Ortodoxe Române. Înĩ inţată 
la 17 noiembrie 1864, această 
Episcopie îşi avea reşedinţa în 
oraşul Ismail, iar în componenţa 
sa intrau nu numai pământurile 
Basarabiei istorice, ci şi judeţele 
Covurlui şi Brăila, din dreapta 
Dunării (România).

   Melchisedec Ştefănescu con-
duce cu Episcopia, practic, până 
la momentul după care sudul 
Basarabiei (de la Valul lui Traian 
Inferior, până la mare şi Dunăre), 
prin Tratatul de pace de la San 
Stefano, din februarie 1878, 
revine din nou Rusiei. 

   Perioada anilor 
1857-1878, pentru 
aceste teritorii, a fost 
una cu totul deosebită: 
la Ismail şi Bolgrad 
apar, rânduindu-se, mai 
multe ziare şi reviste în 
limba română (dar şi 
în cea bulgară). Sunt 
deschise şcoli şi biseri-
ci. În octombrie 1875, 
la sĩ nţirea bisericii din 
satul Hagi-Curda (azi 
Camâşovca, raionul 
Ismail), participă episco-
pul Melchisedec. Desti-
nul respectivului locaş 
a fost şi rămâne să ĩ e 
frate cu destinul neamu-
lui nostru: comuniştii 
l-au distrus în perioada 
sovietică, iar refacerea 
lui, după 30 noiem-
brie 2006, sub păstoria 
Mitropoliei Basarabiei, 
s-a făcut în condiţii de 

veritabil martiraj. Autorităţile 
bisericeşti şi cele laice ucrainene 
s-au opus în mod deschis rezidirii 
(pe alt loc) şi sĩ nţirii bisericii din 
Hagi-Curda. Prigoanei au fost 
supuşi şi preoţii şi enoriaşii.

   ...În toamna anului 1875, 
când poposi la Hagi-Curda, 
Melchisedec era deja membru al 
Societăţii Academice Române. 
Fusese primit, prin vot unanim, în 
şedinţa acesteia din 10 septembrie 
1870, împreună ci istoricul Ale-
xandru Odobescu şi iluministul 
Petrache Poenaru.

   Din 1882 până în 1885 el 
a fost vicepreşedinte al Acade-
miei Române, iar activitatea sa 
în cadrul acestei prestigioase 
instituţii o începe în 1879, când 
Societatea Academică Română se 
transformă în Academia Română.

   Dintre multiplele sale 
preocupări, ca academician, 
primordială a fost munca de cer-
cetare istorică, fructiĩ cată prin 
numeroase comunicări ştiinţiĩ ce 
prezentate în cadrul Academiei, 
biograĩ ile unor ierarhi bisericeşti 
din secolele trecute şi contempo-
rani cu el. În cadrul Academiei, 
participă de asemenea la diferite 
dispute, este membru al unor 
comisii, conduce sesiunile secţiei 
de istorie.

   S-a scris că, de fapt, activi-
tatea lui Melchisedec Ştefănescu 
în cadrul Academiei începe după 
1879, când Episcopia Dunării de 
Jos nu mai avea sediul la Ismail. 
Fără îndoială, însă, aĪ at la Ismail 
şi ĩ ind din 1870 membru al 
Societăţii Academice Române, el 
n-a putut să nu impulsioneze, prin 
preocupările sale, viaţa culturală 
în ţinutul de la Dunăre. 

   Episcopul Melchisedec a 
rămas în istorie şi prin valoroasele 
donaţii făcute Academiei Române 
în timpul vieţii şi prin testamentul 
lăsat. A dăruit manuscrise datate 
cu sec. 17-18, biblioteca sa (opt 
dulapuri cu cărţi) şi peste 90 de 
monede vechi din aramă, argint 
şi aur.

   Se stinge din viaţă la 18/31 
mai 1892. 

   MARI PERSONALITĂŢI ALE NEAMULUI

1823-1892. 120 de ani de la trece-
rea în ne inţă
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    Născuţi în Basarabia istorică

    VADIM BACINSCHI 

Eu cu Dumitru Caraciobanu 
ne-am născut şi am trăit pe o stradă. 
Strada de la vale, de lângă bălţile 
Dunării. Pe această stradă s-au 
înşirat mai întâi casele buneilor 
noştri, Colea şi Stelea Grecu, apoi ale 
părinţilor Fiodor şi Savelie. Părinţii 
lui Dumitru se trăgeau din oameni 
bogaţi pe timpurile celea, inteligenţi. 
Badea Sava, când s-a luat cu mama 
Daşa, a trecut cu traiul la dânsa şi 
a devenit ginere, dar niciodată nu 
s-a auzit între ei vreo neînţelegere. 
Blânzi, buni amândoi. Ei întot-
deauna vorbeau cu oamenii zâm-
bind. Această trăsătură de caracter 
a moştenit-o şi Dumitru. La faţă şi 
la corp semăna cu mamă-sa. Şi la 
suĬ et, şi la toate manierele. Părinţii 
săi vorbeau şi se purtau modest. 
Erau glumeţi, dar nu aveau nici o 
apucătură de artist. De unde i s-a 
transmis lui Dumitru talentul de 
actor, cred că nimeni nu ştie.

   Curând, s-a întemeiat în 
sat colhozul piscicol „Şciors”, 
preşedintele căruia i-a propus lui 
badea Sava să dea în chirie colho-
zului o cameră pentru a deschide o 
magazie alimentară, iar vânzător 
să ī e el însuşi, stăpânul casei. Astfel 
badea Sava Caraciobanu se făcu 
vânzător văzut în sat, iar mai apoi 
– om înstărit. Dumitru, fiind 
unicul fecior, avea de toate. Când 
învăţa la Moscova, la şcoala teatrală, 
nu ducea lipsă de bani, se împărţea 
şi cu colegii lui de studii.

   Amintiri din copilărie, legate 
de Mitică, nu prea am, căci n-am 
crescut împreună şi nici nu veneam 
unul la altul în vizită. Nici părinţii 
nu veneau în  ospeţie unii la alţii. 
Pe noi ne-au apropiat, ca neam, 
anii de şcoală şi de studenţie, apoi 
anii de lucru la Chişinău şi Odesa. 
La Odesa ne întâlneam când venea 
la ī lmări la studioul de cinema de 
acolo. Eu lucram redactor la redacţia 
moldovenească a  televiziunii regi-
onale.

               *   *   *
   Şcoala din Satu Nou era şcoală 

medie şi copiii din alte sate veneau 
să-şi continue studiile după cele şapte 
clase de acasă. Cum veneau, deodată 
se şi lipeau de Vitea Ţiganu (aşa îl 
numeau pe viitorul actor, ī indcă era 
negru la faţă şi la păr, ca un ţigan). 
Se aşezau în jurul lui şi-l ascultau 
până seara târziu lângă un gard, ori 
îl invitau în căminul lor şcolăresc.

   În anii de şcoală noi am avut 
noroc de o învăţătoare de limba 
maternă – Glicheria Ivanovna – ca 

acum o ţin minte. Ea ne învăţa să 
declamăm poezii, să jucăm roluri 
în piese de teatru. Noi însuşeam 
cunoştinţele şi creşteam, ca actori, 

amândoi alături, aducând bucurie 
părinţilor şi spectatorilor din sat. 

   Dumitru cucerea publicul cu poezi-
ile lui Andrei Lupan „În loc de hăitură” 
şi „Grăchina”. Pare paradoxal, dar în 
piesele de teatru, câte au fost puse în 
scenă la noi în sat pe timpurile celea, el 
n-a participat niciodată.

             *   *   *
   Dumitru era om cu suĬ etul închis 

în sine. Nu spunea nimic despre dânsul, 
nici de bine, nici de rău. Mai mult sau 
mai puţin sincer a fost cu mine. Odată 
mi-a spus aşa: „Dacă nu exista profe-
sia de actor, nu-mi dau seama ce rol 
aş ī  jucat în viaţă”. De aceea el n-a 
ştiut nici ce rol ar ī  trebuit să joace în 
familie. Prima sa soţie, Marcela, era 
din grupa de studenţi din cadrul studi-
oului Teatrului „Luceafărul”. L-a ales 
pe Caraciobanu mai mult din simpatie 
faşă de marele actor, ca actor, decât din 
dragoste ī rească. Aşa cred eu, pentru că 
în familie îi făcea observaţii la orice pas, 
chiar înjosindu-l. 

   O dată l-am întâlnit ţinând în 
mână un buchet de Ĭ ori. Mă privi 
zâmbind, cu ochi blânzi, semiînchişi, 
ca întotdeauna, şi-mi spuse: „Mă duc 
la Marcela, la spital. A făcut avort. 
Vezi, ea a ucis un om, iar eu mă duc s-o 
întâlnesc cu Ĭ ori...”. Spunând asta, din 
nou m-a acoperit cu privirea sa blândă, 
privire care avea să zică: „Nu am nici o 
pretenţie faţă de tine şi faţă de nimeni”. 
Cu astfel de ochi blajini, blânzi şi 
mereu zâmbind au privit lumea tatăl 
şi mama lui Dumitru Caraciobanu, 
care n-au avut niciodată duşmani şi 
pe nimeni n-au duşmănit. Părinţii 
Marcelei se înţelegeau de minune cu 
părinţii lui Caraciobanu, dar fantezia 
tinerelor talente a fost mai mare decât 
înţelepciunea familială. În curând, ei 
s-au despărţit.

                 *   *   *
   Dumitru a rămas ī del teatrului 

„Luceafărul” la Chişinău, unde s-a 
căsătorit cu colega sa de scenă, Ecaterina 
Malcoci – una dintre vedetele teatrului, 
şi ca talent, dar şi ca frumuseţe. Noua 
căsătorie nu-i aduce fericire familială. 
Marea actriţă Malcoci îl face să sufere, 
manifestându-şi în faţa lui mai mult 
talentul teatral decât dragostea de suĬ et. 
Dragostea ei ī rească i-a venit abia 
atunci când l-a pierdut.

   Cu câteva luni înainte de moartea 
lui Dumitru, am avut ocazia s-o văd 
ultima dată pe Ecaterina în camera ei 
de la cămin. Fugise de acasă nu atât de 
soţ, cât de mese întinse cu băuturi şi de 
permanenţii musaī ri, care veneau la 
actor ca la teatru şi se socoteau onoraţi să 
stea cu el la taifas. Unii dintre ei se pre-
zentau publicului teatral ca rude apro-
piate ale lui Caraciobanu. O dată, când 

Amintiri despre Dumitru Caraciobanu,
   (22 aprilie. 75 de ani de la naşterea marelui actor)

   Dumitru Caraciobanu (22 aprilie 1937 – 14 octombrie 
1980). Actor de teatru şi cinema. Născut la Satu Nou, raio-

nul Reni, în familia lui Savelie şi a Dariei Caraciobanu. 
Studii teatrale la Moscova. În 1960 vine la Chişinău şi se 

încadrează în trupa Teatrului „Luceafărul”, în scenă căruia 
îşi făureşte o legendară carieră (60 de roluri). Se produce în 
mai multe fi lme artistice. Decedează prematur la Chişinău 
şi este înmormântat în cimitirul din Satu Nou, la baştină.

m-am prezentat şi eu, ca verişor, unul 
n-a avut răbdare şi a întrebat: „Măi, da 
câţi verişori are Caraciobanu?”.

                 *   *   *
   Am hotărât să plecăm la baştină 

cu trenul „Chişinău – Reni”. În tren, 
printre multe discuţii, ţin minte că mi-a 
spus: „Acum eu am un scop: să devin 
artist al poporului”. A vorbit şi despre 
femei, dar în privinţa lor era dezamăgit. 
Nimic concret nu a putut spune nici 
despre Ecaterina Malcoci. N-am văzut 
niciodată să-şi arate deschis dragostea 
faţă de ea: s-o sărute, s-o mângâie, 
de exemplu. Dumitru ştia să cânte şi 
deseori, în petreceri, interpreta melodia 
„Iubesc femeia”. Era greu de înţeles care 
femeie anume. Posibil, fantezia lui de 
actor l-a făcut să-şi creeze în sine un 
chip de femeie, pe care nu a avut noroc 
s-o întâlnească. La întrebarea de ce 
are uneori gâlceavă cu Malcoci, mi-a 
răspuns: „Ea se face mare actriţă. Ea zice 
– eu îs Malcoci! Iar eu îs Caraciobanu!”.

   Ajunşi noi acasă, părinţii lui 
Dumitru ne-au pregătit o masă 
copioasă, ca întotdeauna, bucuroşi că 
după un timp îndelungat, fără nici o 
veste de la el, în sfârşit îl văd acasă. Eu, 
bucuros că am împlinit porunca lor, se 
vede, am început să mă laud, pentru 
că l-am auzit pe Dumitru spunându-
mi atunci: „Ai, mă, nu te mai fă şi tu 
erou...”

                 *   *   *
   La moartea tatălui său, Mitică a 

dovedit să vină în sat tocmai când pe 
răposat îl citea popa în biserică. Cu 
ī rea sa sensibilă de actor, a rămas în 
faţa sicriului împietrit, ca o statuie, 
nepronunţând nici o vorbă, uitând să 
aprindă măcar o lumânare. Din această 
cauză lumea l-a vorbit de rău. El însă, 
căzuse atunci într-o depresie totală. 
Întorcându-se la Chişinău, i-a spus unui 
coleg: „Dacă a murit tata, mor şi eu”. 
Peste câteva luni aşa şi s-a întâmplat. 
L-au găsit mort în vestibulul casei lui. 
Prima variantă a cauzei morţii a fost 
că el, coborându-se de la etajul opt cu 
liftul, jos a ameţit şi s-a lovit cu capul 
de un calorifer.

                 *   *   *
   Mama lui, ţaţa Daşa, nu excludea 

varianta că a fost ucis de cineva, el ī ind 
credul şi naiv.

   ...Ana, sora lui Dumitru, se anga-
jase la lucru în Ismail şi n-a dorit să 
se mai întoarcă în sat. A vândut casa  
părintească, a cumpărat o jumătate de 
curte cu casă la Ismail şi a luat-o pe 
mamă-sa la ea. O dată, stând de vorbă 
cu ţaţa Daşa în acea curte cu Ĭ ori de 
pomi fructiferi înĬ oriţi, i-am văzut 
ultima oară zâmbetul blajin. Atunci ea 
a rostit, nu ştiu – cu tristeţe sau cu bucu-
rie, următoarele: „Cine ştie când am 
să-i fac şi eu Anişoarei o sărbătoare...”. 
Zicând acestea, zâmbetu-i a continuat 
să fâlfâie pe faţa ei atât de asemănătoare 
cu faţa lui Dumitru. 

Din amintirile lui Vladimir Cara-
ciobanu, verişor cu D. Caraciobanu
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   Despre mareşalul Averescu, la Odesa 
 Ziarul „Odesskie izvestia“ a publicat în numerele din 29 şi 31 martie 

curent un articol semnat de A. Filipenko despre mareşalul Alexandru Aver-
escu, fost prim-ministru al României în perioada antebelică. Născut pe 9 
martie 1859 în comuna Babele (azi Oziornoe, raionul Ismail - nota red.), 
el a rămas în istorie, în primul rând, ca ilustru comandant de oşti şi strateg 
militar.

   S-au făcut câteva încercări (ultima în 2009, când s-au împlinit 150 de ani 
de la naşterea-i) de a instala la Babele un monument lui Averescu. Încercări 
nereuşite, pentru că autorităţile ucrainene au fost împotriva mareşalului român, 
aducându-şi aminte: Bucureştiul actual vrea să redobândească Basarabia, „româ-
nizând” în stânga şi-n dreapta tot ce-i pică înainte între Reni şi Cetatea Albă.

   Articolul despre Al. Averescu, din Odesskie izvestia reĪ ectă în linii mari, în 
mod obiectiv, viaţa şi activitatea sa. Se remarcă, printre altele, că dânsul „...n-a 
fost nici ideologul României Mari”, nici „cuceritorul Basarabiei”, nici „părtaşul 
fasciştilor”, deşi a acţionat în numele României Mari, a contribuit la integrarea 
Basarabiei în componenţa ei şi a încheiat înţelegerea cu Italia fascistă”.

   În ĩ nal citim: „Posibil, dacă nu s-ar ĩ  activizat părtaşii „reunirii” Basarabiei 
cu România, disputele în jurul lui Averescu ar purta alt caracter, iar problema 

despre înveşnicirea memoriei generalului n-ar ĩ  atât de sensibilă. Deocamdată, el este privit în contextul tendinţei României 
de a-şi lărgi inĪ uenţa asupra Moldovei vecine şi a raioanelor de sud ale regiunii Odesa şi ne aduce aminte de discuţiile în 
jurul „memorialului şoimilor” din Lvov, sau de discuţiile „istorice” cu Rusia vizavi de Vygovski şi Mazepa”.

   Să reţinem, în ĩ ne, că pe 9 martie 2012 s-au împlinit 153 de ani de la naşterea lui Al. Averescu. Odesskie izvestia 
a consemnat aniversarea. Lucru îmbucurător, mai ales în contextul actual al relaţiilor ucraineano-române, când Odesa 
oĩ cială vorbeşte deschis despre o expansiune ideologică a României asupra sudului Basarabiei şi despre „românizarea” 
moldovenilor din ţinut. Acestor relaţii publicistul Artiom Filipenko le-a consacrat mai multe articole de sinteză, publicate 
în presa regională din ultimii ani.

   A. Filipenko este autorul unei cărţi, în limba rusă, despre mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni, apărută în 2009, 
la editura BMB din Odesa (Первый архипастырь, 142 pag.).   

   În imagine: mareşalul Alexandru Averescu

   TRECUTUL PREZENT. 
PERSONALITĂŢI LEGATE DE ŢINUTURILE NOASTRE  OCUPAŢII TRADIŢIONALE

   MEŞTERI FÂNTÂNARI DIN CARAGACI 
   Erau câţiva meşteri de beciuri, pivniţe 

şi fântâni pentru apă de băut, care au lăsat 

lucruri durabile în sat. Mai Ĵ ecare gospodar 

are o fântână, chiar două, şi au apă sălcie, 

sărată sau dulce. Cea din curte foloseşte 

la băut, udat Ķ orile, pentru păsări, porci şi 

tot ce se învârte pe lângă casă, iar a doua 

pentru adăpatul animalilor ( cai, vaci, oi ), 

care la Caragaci stau în hărman, a doua 

ogradă din spatele casei, unde se aĶ ă şi 

nătreţul şi grajdul.

   Caragaceanul îşi face fântâna în curte 

sau în gard cu vecinul său. Adâncimea lor 

variază între 8-16 m, iar în unele locuri 

depăşesc 20 m. Cea mai mare adâncime a 

unei fântâni a fost atinsă în punctul Kozlov-

schi – 30 m, apoi la Borisanca – 22 m şi la 

moşia Zubăcenilor – 20 m. Toate fântânile 

cu adâncimi mari se aĶ ă în afara satului, iar 

apa se scoate cu calul.

   Când se alege locul unde se va săpa 

fântâna, se pune masa încărcată cu mânca-

re şi băutură. Dacă la cină se adună multă 

lume, se spune că fântâna va avea apă 

multă. Dacă mesenii sunt veseli şi apa va Ĵ  

bună. Dacă pe stradă trece vreo tânără, este 

chemată la masă şi i se închină şervetul de 

pe masă, faţa de masă Ĵ ind a fântânarului. 

Se spune că tânăra ar Ĵ  soţia meşterului 

Manole.

   Iată o învoială pentru construirea 

fântânii:

   “Eu, Luchian Dan, din satul Mahala, 

districtul Ismail, căci de am nevoie, nesi-

lit de nimeni dau de bună voie ginerelui 

meu Toader Domnaru, şaizeci de prăjini 

pentru arătură cu tot cu lunca din capăt, 

care se mărgineşte la răsărit, soare răsare, 

cu drumul tătarului, la soare apune cu 

Vasile Gherasim, la soare amiază cu Neculai 

Harabor, pentru a-mi face o fântână chiar în 

capul locului din luncă, să Ĵ e pomenire a 

mea şi a nevestei mele Smaranda.

   Eu, Toader Domnaru, mă oblig a-i face 

fântâna pe locul unde s-a hotărât, iar dacă 

nu mă ţin de cuvânt să Ĵ u înlăturat de pe 

pământ.

   Făcut 23 martie 1873, de faţă sunt mar-

tori Ion Bălan şi Vasile Herghelegiu.”

   Înainte de a-şi face fântâna, caragacienii 

consultă oamenii de specialitate în săpatul 

fântânilor, fântânari, cum le zic oamenii 

satului.

   Se alege locul, se face tocmeala. 

Săparea unei fântâni reprezintă o obligaţie 

rituală a oricărei familii. Locul fântânii este 

ales cu cumpănă de alun stropit cu sângele 

unei găini care a fost sacriĴ cată pe locul 

unde se va săpa fântâna. Când se sapă 

fântâna, femeile însărcinate ocolesc cu grijă 

locul, de teamă ca umbra lor, proiectată 

peste gura gropii, să nu Ĵ e săpată, fapt care 

ar conduce la pierderea fătului sau chiar la 

moartea mamei.

   Cel mai bătrân fântânar este socotit 

Dumitru Neamţu poreclit şi “Perjă”, scump 

la vorbă dar foarte bun la suĶ et. Când i 

se cerea părerea zicea:  “Da, am să te ajut, 

dar ai răbdare!” Când vine să-ţi cerceteze 

locul  este ajutat de nepotul său care ţine 

în mână, stângaci, o creangă de lemn tânăr 

ce nu a făcut rod încă.

   Amândoi pornesc încet prin curte în 

zorii zilei, fac dese popasuri, că bătrânul e 

slăbit, iar când creanga intră în vibraţie, la 

început mai încet apoi mai tare ( se poate 

observa de către oricine ), însemnează locul 

unde apoi se sapă.

   Bătrânul spune, uitându-se în pământ: 

„Văd apă păzită de un şarpe cu şapte 

capete, iar cu un ban de argint îi tai capul 

şi-l îngropi. În loc de cruce îi pui un căţel 

de usturoi”.

   Spune bătrânul că Dumnezeu l-a 

înzestrat cu trei daruri: de a descoperi 

izvoare, de a înţelege limba vieţuitoarelor 

de pe pământ şi de a auzi cum creşte iarba.

   Înainte de a începe fântâna, moşul 

merge la biserică şi se mărturiseşte pentru 

curăţarea suĶ etului. El ţine canon şi nu se 

atinge de corp de femeie până când nu dă 

de apă, făcând-o să Ĵ e din belşug şi limpe-

de. Mai avem meşteri fântânari din Cara-

gaci, cei mai renumiţi Ĵ ind Neculai Zubac, 

Hârjăucă Leova, Palamarciuc Chiroşcă, 

Dănilă Dârcaci, Birigica cu cei 6 feciori ai lui 

şi Gusan Ioan.

   Am văzut că pe locuri unde se sapă 

fântâna, se pune un şervet curat, un colac 

sau o pâine, o sticlă de vin şi alte bunătăţi 

de mâncare, pe care le primeşte în dar 

fântânarul.

   Fântânarul, când dă de apă, umple 

prima căldare, o lasă să se limpezească sub 

privirea curioşilor, apoi o dă proprietarului 

fântânii. Acesta, făcându-şi semnul crucii 

sărută cana cu apă, gustă, apoi o întinde 

către soţie şi la toţi ai casei, care aprobă că 

apa e bună, iar fântânarii sunt răsplătiţi cu 

o fâşie de pânză ţesută de gospodină, lungă 

cât e fântâna de adâncă.

   Se fac glume la adresa gazdei că e 

zgârcită, că n-a măsurat pânza, că fântâna 

este mai adâncă decât lungimea pânzei, 

ajutoarele fântânarului se prefac că varsă 

apa din căldare, cerând un bacşiş, la care 

gazda se învoieşte şi întinde masa cu mân-

care şi băutură din belşug.

   Sunt invitate neamurile şi vecinii.    

Spre seară fetele de măritat se furişează la 

fântână, beau apă nouă, se spală pe faţă, nu 

se şterg şi pleacă spre casă cu gândul că vor 

avea noroc să se mărite mai repede, având 

suĶ etul curat ca apa limpede a fântânii.

   Flăcăii vin şi ei la fântâna nouă, se fac 

că fură apă, o duc la fete de măritat şi cântă:

“Vă aducem apă nouă de la Nistru

Să vă stropim ograda, să vă vină peţitori 

frumoşi

Ca un Făt-Frumos.”

   Când fântânarii, după o trudă grea 

de săptămâni de lucru nu dau de apă, iar 

plata nu este cea dorită după împăcăciunea 

făcută, ei spun oftând: „s-a dus totul pe apa 

sâmbetei”. Fântâna este lăsată în părăsire, 

blestemul cade pe o femeie  gravidă, 

căreia îi este interzis a se uita într-o fântână 

nesĴ nţită.

   Despre fântâna unde se îneacă o Ĵ inţă 

omenească, se spune că a fost blestemată 

de fântânar, că nu i s-a respectat înţelegerea 

la tocmială. 

 Din cartea lui Petru UJEUCA  „Caraga-
ci – sat românesc din Bugeac“ 

      Alexandru Sturdza: 220 de ani de la 
naştere 

 Alexandru 
Sturdza es te 
născut pe 18 noi-
embrie 1791 la 
Iaşi, în familia 
Sultanei şi a lui 
Scarlat Sturdza. 
Maică-sa – fiică 
a domnitoru-
lui Constantin 
Moruzi, taică-său 
– fiu al marelui 

vornic Dimitrie Sturdza. La 1812, Scarlat Sturdza va 
deveni, pentru un an de zile primul (şi ultimul) guverna-
tor civil ne- rus al Basarabiei, anexate de Imperiul Rus.

   De Alexandru ne aducem aminte din mai multe motive: 
aproape jumătate din viaţa sa el a locuit în oraşul Odesa; în 
sudul Basarabiei, la Manzăr (azi Lesnoe, raionul Tarutino), 
s-a aĪ at moşia familiei sale, unde el s-a şi stins din viaţă pe 
13 iunie 1854. În ĩ ne, dar nu în ultimul rând, dânsul a fost 
o personalitate marcantă a epocii în care a trăit: diplomat, 
teolog (apărător al ortodoxiei), scriitor şi publicist (îi aparţin 
peste 80 de lucrări) bun cunoscător al limbilor moderne şi al 
celor vechi, mecenat. În Odesa s-au păstrat şi funcţionează 
până azi două biserici construite din banii săi.

   Al. Sturdza a fost printre fondatorii Societăţii de Istorie şi 
Antichităţi din Odesa, membru al Societăţii Arheologice din 
Atena, şi al Academiei de Istorie din Madrid, vicepreşedinte 
al Societăţii Imperiale pentru Agricultură din sudul Rusiei.

   ...Primele cunoştinţe de carte le capătă în sânul familiei 
sale, care se stabileşte în Rusia. Urmează studiile în Ger-
mania. În 1809, la doar 18 ani, intră în slujbă la Colegiul 
Afacerilor Externe al Rusiei şi în următorii câţiva ani publică 
primele sale articole în domeniul ĩ lozoĩ ei. În 1812 este 
numit secretar şi traducător pe lângă amiralul Pavel V. Cicia-
gov, comandant-şef al Moldovei, Valahiei şi Flotei Mării 
Negre. În perioada 1814-1818 este angajat în ambasadele 
Rusiei la Viena şi Paris.

   Cariera diplomatică a lui Al. Sturdza ia sfârşit odată 
cu demiterea din funcţia de Ministru al Afacerilor Exter-
ne a Imperiului Rus a lui Ionnis Kapodistrias grec de 
naţionalitate, care îi era prietin şi cu care îl legau planuri 
politice ambiţioase. Cum scrie memorialistul şi omul politic 
rus F. Vighel, Al. Sturdza “nu-şi ascundea dorinţa de a vedea 
Moldovlahia ţară aparte, cu Basarabia, Bucovina şi Transil-
vania alipite la ea”. Despre el , ca despre un “mare patriot 
basarabean, care visa Unirea tuturor Românilor”, va scrie 
mai târziu istoricul basarabean Ştefan Ciobanu.

   În 1822, după ce I. Kapodistrias îşi dă demisia, Sturdza, 
împreună cu soţia sa Elizaveta, ĩ ica unui renumit medic 
neamţ, se stabileşte cu traiul la Odesa. Tot aici locuia sora 
sa, Ruxanda, căsătorită cu contele A. Edling.

   Odesa cunoştea pe atunci o perioadă de înĪ orire 
deosebită. De câţiva ani oraşul avea statut “porto-franco”, 
aceasta inpulsionând comerţul şi activitatea economică în 
ansamblu. Din 28 iulie 1823, guvernator al Novorosiei şi 
Basarabiei devine M. Voronţov, de numele căruia este legată 
prosperitatea nemaivăzută a ţinutului şi a Odesei.

   Cu ce se ocupă pe atunci Alexandr Scarlatovici? Putem 
presupune că de-a lungul anilor 20-30, pe lângă preocupările 
sale intelectuale, legate de literatură şi ĩ lozoĩ e, le-a mai avut 
şi pe cele moşiereşti, ca proprietar şi ca unul din conducătorii 
Societăţii Imperiale pentru Agricultură din sudul Rusiei, 
împreună cu cumnatul său, contele Edling.

   În continuare, Al. Sturdza editează cărţi, colaborează 
cu ziarele din Odesa. În 1834, bunăoară îi apar almanahul 
“Подарок бедным” şi lucrarea “ La queteuse”, în limba 
franceză. Concomitent, ia amploare activitatea sa de bine-
facere. Pe 9 mai 1844, se deschide Mănăstirea de maici 
“Sf. Arhanghel Mihail”, cu azil pentru copii orfani, unul 
din ctitorii căreia (împreună cu sora sa, Ruxanda), a fost 
Alexandru.

   În 1844 decedează Ruxanda. În cimitirul de la Bolşoi 
Fantan, unde este ea înmormântată, Sturdza construeşte din 
banii săi o biserică sĩ nţită pe 4 august 1846.

   În 1850, în zona de litoral, apar încă o biserică şi un 
azil pentru nevoiaşi, construite de el. În popor locaşului i 
se spunea “biserica lui Sturdza”. Spre mare ducea o stradă 
ce de asemenea îi purta numele.

   Ambele biserici s-au păstrat până azi, au fost restaurate şi 
funcţionează. În incinta Mănăstirii “Sf. Arhanghel Mihail”, 
după inaugurarea  Muzeului “Odesa creştină”, lângă scările 
acestuia, la intrare, a fost dezvelit bustul lui Al. Sturdza.

   ...Aşa, cu gândul şi cu grija pentru cele veşnice, remarca-
bilul mecenat şi om de cultură pleacă în veşnicie pe 13 iunie 
1854, la Manzăr, pe moşia rămasă de la soră-sa, Ruxanda. 
Este înmormântat la Odesa, în cimitirul de la Bolşoi Fantan, 
care va ĩ  distrus de bolşevici după revoluţia din 1917. Astăzi 
pe locul respectiv stau case de locuit. A supravieţuit numai 
biserica.

   De Al. Sturdza azi în Odesa ne amintesc bustul pomenit 
mai sus, o fundaţie de binefacere ce îi poartă numele, o carte, 
în limba rusă, despre dânsul şi timpurile în care a trăit. E 
puţin? Cam puţin, totuşi. În mod sigur, opera sa literară şi 
ĩ lozoĩ că aşteaptă încă să ĩ e valoriĩ cată.  

   În imagine: Alexandru Sturdza
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