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Sud-estul Ucrainei nu se astâmpără 
 
 

În data de 6 aprilie, în marile centre 
industriale din estul Ucrainei forţele prorusești, 
apreciate la nivel oficial ca separatiste, au trecut 
la ofensivă. Au folosit metode preluate de la 
revoluţionarii eurointegraţionisti din regiunile 
apusene ale Ucrainei, prin care aceştia au reuşit 
să răstoarne regimul Ianukovici. În Lugansk, 
protestatarii au pus stăpânire pe filiala Băncii 
Naţionale a Ucrainei (ştire dezminţită mai târziu) 
şi pe sediul Direcţiei Regionale a Serviciului de 
Securitate al Ucrainei (SSU), fiind eliberate şase 
persoane învinuite anterior de separatism. În 
timpul acţiunilor ofensive au avut de suferit nouă 
persoane. Protestatarii ar fi intrat în posesia unor 
arme de foc din arsenalul Direcţiei Regionale a 
Serviciului de Securitate al Ucrainei. 

În Harkov, forţele proruseşti au ocupat sediul 
Administraţiei Regionale şi l-au menţinut pe 
parcursul zilei de 7 aprilie. Au reuşit, spre seară, 
să-i alunge din piaţă din faţă pe eurointegra-
ţionişti, care aveau acolo mitingul lor. Ei se 
pronunţau împotriva federalizării Ucrainei, 
pentru supravieţuirea ei ca stat unitar. Ciocnirile 
s-au soldat cu jertfe printre participanţi. 

O evoluţie încă mai gravă au avut-o 
evenimentele din 6-7 aprilie din oraşul Doneţk. 
Acolo, protestatarii de orientare prorusă la fel 
au cucerit sediul Administraţiei Regionale, 
după care nou-creatul Consiliu al Poporului a 
declarat constituirea Republicii Populare 
Doneţk. Protestatarii ar fi vrut introducerea, în 
regiunea Doneţk, a unui contingent al forţelor 
de conciliere, din partea Federaţiei Ruse. 

În seara zilei de 7 aprilie a devenit 
cunoscută crearea a încă unei republici – 
Republica Populară Harkov – ca stat suveran. 
Hotărârea respectivă ar urma să fie legiferată în 
cadrul unui referendum regional. 

Actuala conducere de la Kiev a calificat 
evenimentele din Doneţk, Harkov şi Lugansk 
ca pe o a doua fază a expansiunii Federaţiei 
Ruse asupra Ucrainei, apreciind că ele au fost 
inspirate şi organizate de emisarii Moscovei.    
În opinia Kievului, finanţarea acţiunilor sub-
versive au asigurat-o structurile subordonate 
ex-preşedintelui Ianukovici şi celor doi fii ai 
acestuia – refugiaţi în Rusia. Liderii ucraineni, 
vorbind toţi ruseşte, au început să se deplaseze 
cu regularitate în regiunile din est. 

 
 

A făcut-o, pe 6 aprilie, ministrul de interne, 
Avakov, declarând apoi că sediul Administraţiei 
de stat din Harkov a fosi eliberat de „ocupanţi”. 
De fapt, nu fusese eliberat nici pe 7 aprilie. 

Intenţiona să vină la Doneţk, cu explicaţiile 
şi argumentele sale, premierul Iaţeniuk, dar 
până în seară zilei de 7 aprilie încă nu ajunsese. 
A venit, în schimb, Iulia Timoşenko, ca 
întotdeauna convingătoare şi expansivă. 

În regiunile de sud-est au fost aduse noi 
subunităţi ale trupelor Ministerului de interne şi 
Gărzii Naţionale. Mediile ruseşti de informare 
relatau despre implicarea unor mercenari străini 
în acţiunile de suprimare a protestelor. În 
dimineaţa zilei de 8 aprilie, protestatarii au fost 
nevoiţi să părăsească sediul Administraţiei 
Regionale din Harkov. 70 de persoane au fost 
arestate. Cei din Doneţk, după tratativele 
purtate, au depus armele şi au cedat autorităţilor 
sediul Direcţiei Regionale a SSU. 

În 9 aprilie, ministrul de interne, Avakov, a 
declarat că soluţionarea crizei din regiunile de 
sud-est – fie pe calea tratativelor, fie prin forţă – 
se va produce în următoarele 48 de ore. Un 
lucru rămâne cert la momentul scrierii acestor 
rânduri: pentru sud-estul (cu preponderenţă 
rusofon) al Ucrainei prezenţa Federaţiei Ruse în 
Crimeea este şi va fi un factor destabilizator 
greu de contestat. 
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DE LA VALURILE  
LUI TRAIAN LA 

VALURILE ANTIPUTIN 
 

Cunoaştem cu toţii valurile de apărare construite în primele 
secole ale erei noastre în sud-estul Europei, inclusiv în Basarabia. 
Românii le zic valurile lui Traian, slavii au pentru ele alte denumiri. 
De atunci au trecut secole, s-au rânduit mai multe perioade 
istorice. Am ajuns în mileniul al III-lea, stăpânind cele mai 
avansate tehnologii de tot felul. Dar iată că intervin azi nişte 
împrejurări critice şi mintea omenească, pentru a le înfrunta, se 
întoarce cu milenii în urmă. 

Aceste constatări se impun oarecum de la sine, după ce afli 
că, în luna martie curent, în regiunea Doneţk, pe toată întinderea 
frontierei ruso-ucrainene, ucrainenii au săpat un şanţ adânc de     
2 metri şi lat de 4 (valul de pământ, înalt de vreo 2 metri, se află în 
teritoriul ucrainean). Au făcut-o pentru a se apăra de eventuala 
înaintare a trupelor Federaţiei Ruse. Ideea săpării acestui şanţ cu 
val de apărare i-a aparţinut oligarhului S.Taruta, după numirea sa 
în funcţia de guvernator al regiunii Doneţk. Multimilionarul Taruta 
ajunge la cârma Donbasului cu misiunea de a pune capăt 
acţiunilor de protest proruseşti şi, implicit, de a-şi proteja 
capitalurile (întreprinderile) ce îi aparţin în această regiune. Valul 
este realizat din mijloacele fratelui lui Taruta, businessman şi el. 
Guvernatorul Donbasului declară pentru mediile de informare că 
şanţul proaspăt săpat nu va soluţiona toate problemele frontierei 
ruso-ucrainene, dar va securiza într-o anumită măsură segmentul 
din regiunea Doneţk al acesteia. 

Pe la sfârşitul lunii martie, conducerea regiunii Herson, 
învecinată cu Crimeea, declara că ar vrea şi ea să sape un şanţ 
cu val de apărare între Ucraina şi teritoriul anexat, după aşa-
numitul referendum din 16 martie, de către Federaţia Rusă. 

Pe 26 martie, O. Turcinov, preşedintele interimar al Ucrainei, a 
susţinut ideea săpării unor şanţuri antitanc pe toată întinderea 
frontierei terestre între Ucraina şi Federaţia Rusă. Dânsul a 
estimat că ideea respectivă nu este „proastă” dacă apără ţara de 
agresiunea din exterior. 

Am putea să ne întrebăm: cu ce denumire au să rămână în 
istorie aceste şanţuri şi valuri de apărare, ridicate în estul Ucrainei 
în deceniul al doilea al secolului XXI? Poate, urmaşii le vor 
cunoaşte ca pe „valurile antiputin”? 
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Lugansk 

Donețk 

46 de persoane au vrut să 
devină preşedinte al Ucrainei 

 

În Comisia Electorală Centrală de la Kiev au fost depuse cereri din 
partea a 46 de persoane care intenţionau să-şi înainteze candidaturile 
pentru postul de preşedinte al Ucrainei în cadrul alegerilor din 25 mai. 
Dintre acestea, doar opt au fost înaintate din partea unor partide sau 
forţe politice. Ceilalţi doritori de a conduce ţara intenţionau să participe 
la scrutin individual, ca persoane private. Intenţionau, pentru că de la 
depunerea cererilor până la înregistrarea oficială în postură de candidat 
la preşedinţie mai urma o procedură obligatorie, pe care, din câte s-a 
dovedit mai târziu, nu toţi au reuşit s-o treacă. 

Tabloul colectiv al candidaţilor la preşedinţie este foarte pestriţ, chiar 
pitoresc. De la ultranationaliştii Iaros şi Teagniboc până la multimi-
lionarii Rabinivici şi Poroşenko. De la inepuizabila Iulia Timoşenko, 
ieşită nu demult din puşcarie, până la liderul comuniştilor, Simonenko, 
radicalul Leasko şi regionalii Tighipko, Dobkin şi Tariov, confraţii de 
partid de mai ieri ai lui Ianukovici (Partidul Regiunilor). De la Dart 
Weider, reprezentant al Partidului Internet, până la Iuri Boiko, fost 
vicepremier în guvernul lui Azarov. A renunţat să candideze la 
preşedinţie boxerul Kliciko.  
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Aşa este: am împlinit, la începutul lui noiembrie 2013, 55 de 
ani, dintre care 33 i-am consacrat jurnalismului. Din aceşti 33,  
23 de ani am fost şi sunt alături de problemele conaţionalilor din 
regiunea Odesa, în special, din sudul Basarabiei. Probleme legate, 
în primul rând, de păstrarea identităţii lor etnice, mai precis, de 
pierderea acestei identităţi. 

 

(urmare din nr. 11(16), noiembrie 2013 şi  
nr. 1(18), ianuarie 2014) 

 
 

Am să pun capăt aici acestor consemnări. În final, aş vrea să mă 
refer la ceea ce numeam mai înainte, pe timpul sovieticilor, „factor 
uman” – o calchiere a rusescului „celoveceskii factor”. Nu în sens 
larg, ci raportat la comunitatea românească din regiunea Odesa, mai 
precis la cei care mai doresc să facă ceva, ca etnici români, pentru 
această comunitate. I-aş numi lideri, dar nu îndrăznesc, fiindcă a fi 
lider înseamnă a avea în urma ta o mulţime, un grup de oameni ale 
căror interese le reprezinţi şi care, la rândul lor, îţi împărtăşesc 
convingerile, te susţin şi te ajută. 

În sudul Basarabiei, cei care, ca români, încearcă să facă ceva 
pentru supravieţuirea comunităţii lor, sunt, mai curând, nişte figuri 
solitare, tratate cu suspiciune, în cel mai bun caz. În cel mai rău – cu 
dispreţ şi ură. Dispreţul şi ura, de regulă, pornesc de la cei care le 
sunt consăteni, vecini, cunoscuţi. 

 

Nu suntem nici inadecvaţi, nici handicapaţi 
 

Îmi aduc aminte de cele povestite, mai mulţi ani în urmă, de o 
doamnă de la Ismail care era deputată la nivel local sau deţinea o 
funcţie în organele puterii locale. Ea îmi povestise despre impresia 
pe care, în una din sedinţe sau cu alt prilej, i-o lăsase dl. Petru 
Şchiopu, fost primar de Babele, actual preşedinte al Societăţii 
Ecologice „Ialpug”. El, de ani de zile, reprezenta interesele etnicilor 
români din satul Babele. Atunci venise la raion cu nişte probleme ale 
comunităţii şi încerca să apere interesele conaţionalilor. Doamna 
respectivă îmi mărturisi că P. Şchiopu îi făcu impresia unui om… 
inadecvat. Adică, dacă eşti ignorat, dacă insişti, dacă nu te dai înjosit 
şi desconsiderat, atunci, în ochii unora, tu eşti un inadecvat. Adecvat 
ai fi dacă n-ai deschide gura şi n-ai ridica capul. 

Cu vreo 5-6 ani în urmă i-am însoţit prin raionul Ismail pe 
ziariştii bucureşteni Simona Lazăr şi Valentin Ţigău. 

Am fost la Erdec Burnu, Ismail, apoi la Bebele. Mai târziu am 
aflat că pe urmele noastre (ne luaseră urma, ca la vânătoare) 
porniseră mai mulţi reprezentanţi ai Administraţiei Raionale, în 
frunte cu vicepreşedintele acesteia, dl. Cepoi. Au dat de noi la şcoala 
din Babele, în cabinetul doamnei Maria Pascali, directorul şcolii. 
Cepoi ne-a luat la întrebări şi a insistat să părăsim localul şcolii. Am 
încercat să protestez şi să-i aduc argumente. La care dumnealui mi-a 
reproşat că nu am linişte în suflet, făcând aluzie că aş face parte din 
aceeaşi tagmă… a inadecvaţilor. 

S-a făcut tot posibilul pentru a-i prezenta opiniei publice ca pe 
nişte inadecvaţi pe soţii Ştefan şi Zinaida Pinteac, din Frumuşica 
Veche, raionul Sărata. Ei, ani la rând, au ţinut piept atacurilor celor 
care văd în români doar duşmani şi cotropitori şi au încercat să-şi 
apere propriile convingeri vizavi de limba română şi de tot ce este 
românesc. Au plătit scump amândoi pentru că nu s-au lăsat călcaţi în 
picioare. Dl. Ştefan a ajuns invalid, doborât de o boală grea. D-na 
Zinaida, numai ea ştie prin câte a trecut şi cât a suferit. 

 
Ciudaţii de noi... 

 

De-a lungul anilor am întâlnit şi am însoţit prin Odesa şi 
sudul Basarabiei o mulţime de delegaţii culturale sosite din 
România, ziarişti, echipe de filmat pe care îi interesa destinul 
actual al comunităţii româneşti din regiunea Odesa. Astăzi, 
generalizând, constat că cei sosiţi, cu mici excepţii, priveau 
existenţa comunităţii româneşti din Basarabia istorică şi a unor 
reprezentanţi ai acesteia, luaţi în parte, ca pe ceva ce ţine de 
domeniul exoticului sau, dacă vreţi, al neverosimilului. Chipurile, 
ca să vedeţi, acolo, în regiunea Odesa, mai există nişte tipi care 
îşi spun români şi care încearcă să facă ceva, ca români. Nişte tipi 
ciudaţi, care mai mişcă încă, se mai zbat… 

Aşa este: suntem ciudaţi. Unul dintre aceşti „ciudaţi” – Tudor 
Iordăchescu din Hagi Curda, raionul Ismail – a cheltuit câteva mii 
de grivne din pensia sa de bătrâneţe, bătând drumul Chişinăului, 
pentru a edita acolo o carte despre istoria baştinei sale. 

Alt „ciudat” – Valeriu Cojocaru, din Satu Nou, raionul Reni – 
a murit fără ca să-şi vadă tipărite într-o carte studiile sale despre 
istoria malului stâng al Dunării de Jos şi fără ca să fie apreciat de 
consătenii săi la valoarea pe care a avut-o ca om de cultură. 

Pomeneam mai sus de nişte mici excepţii . Dintre ele fac parte 
personalităţi ca regretatul Constantin Mălinaş, de la Oradea, care a 
scos de sub tipar patru cărţi ale autorilor din sudul Basarabiei, 
doamna Areta Moşu de la Iaşi şi dl. Tudose Tatu din Galaţi care, de 
ani buni, sunt alături de comunitatea românească sud-basarabeană, 
ajutând-o şi îmbărbătând-o. 

 

Excepţiile de aceea şi sunt excepţii, pentru că sunt puţine la 
număr. Ei bine, personalităţile nominalizate mai sus au văzut şi văd 
în românii din regiunea Odesa nu nişte tipi ciudaţi şi exotici, ci 
oameni de cultură şi de omenie, care trebuie ajutaţi în ceea ce fac. 
Ajutorul trebuie să se manifeste în fapte concrete, nu în sfaturi şi 
indicaţii teoretice despre ce şi cum trebuie făcut. 

Mi-l aduc aminte, în context, pe un om de cultură, originar din 
sudul Basarabiei, stabilit cu traiul departe de hotarele Bugeacului. Ne 
întâlnim rar şi am observat că de fiece dată el vine cu consideraţiile 
sale teoretice despre cum ar trebui să-şi construiască activitatea 
comunitatea românească de la baştina sa. Tot generalizări şi 
observaţii şi nici o aluzie măcar la ceva concret, cu ce ar putea el 
personal contribui, să zicem, la înviorarea vieţii culturale a 
comunităţii sau în alt domeniu. Aş vrea să zic, în final: Fraţilor, 
întindeţi-le celor care vă sunt dragi şi la care tineţi atât de mult 
(dacă ţineţi cu adevărat) o mână de ajutor! Cât mai aveţi cui o 
întinde… Lăsaţi la o parte reflecţiile teoretice şi indicaţiile 
diriguitoare pentru perspectivă! Perspectiva ar putea să nu mai 
existe! 

Vadim BACINSCHI 
 

 

 

 

Astăzi, în sudul Basarabiei, nici oamenii de litere 
şi nici profesorii de istorie nu se preocupă de a lăsa 
urmaşilor mărturii scrise pe hârtie despre destinul 
neamului. O fac, cu îndârjire şi pasiune, oameni de 
cu totul ale profesii, foarte departe, prin preocupările 
lor obişnuite, de istorie, de arta scrisului, dar foarte 
aproape de durerile comunităţii româneşti din sud. 

Astfel, neobositul Tudor Iordăchescu, pensionar 
din Hagi Curda, raionul Ismail, a terminat lucrul 
asupra ediţiei a doua, revăzute şi completate, a cărţii 
sale Hagi Curda (Camâşovca). Un sat românesc din 
Basarabia Istorică. Prima ediţie a apărut în 2011 la 
Editura „Prometeu” din Chişinău, în cadrul unui 
proiect coordonat de către dr. Vasile Şoimaru. 

Lucrarea a fost lansată la Chişinău, Bucureşti, 
Iaşi, Ismail. Noua ediţie va cuprinde noi materiale 
documentare, selectate de autor, despre crimele 
regimului comunist totalitar împotriva românilor sud-
basarabeni în perioada sovietică. Se vor lărgi aria şi 
spectrul amintirilor autorului despre consătenii săi şi 
despre viața de odinioară de la baştina sa. Noua 
ediţie a cărţii lui Tudor Iordăchescu ar vrea să 
reflecte mai deplin tocmai viziunea autorului asupra 
problematicii abordate, nu intenţiile şi sfaturile (fie şi 
binevenite) ale cuiva. 

Poetul popular Anatol Manole, născut, de altfel, şi 
el la Hagi Curda, a reuşit, în sfârşit, să-şi vadă adunate 
cele mai reuşite poezii într-un volum intitulat Grădina 
mamei. Spunem „în sfârşit” fiindcă de poezie este 
pasionat de mai bine de jumătate de viaţă, având, ca 
studii, doar opt clase făcute în perioada sovietică. 

  

A participat, începând din 1996, la primele ediţii 
ale Festivalului de Poezie sud-basarabeană „Pavel 
Boţu”, organizate mai întâi la Ceamaşir, raionul  
Chilia, apoi la Universitatea din Ismail. Versurile i-au 
apărut în culegerile colective Ieşire din Anonimat 
(Râmnicu Vâlcea, 2000), Vagonul „Basarabia”, 
rătăcit în stepa sudică (Cluj, 2001), în periodice din 
Ucraina şi din România. 

În prefaţa volumului Gradina mamei citim: 
„Pentru el (pentru Anatol Manole – n.n.), retrăirile 
legate de destinul său omenesc, de casa 
părintească, baştină şi mamă fac corp comun cu 
cele ce ţin de soarta neamului, a pământurilor 
Basarabiei istorice. Foarte departe de politică, de 
orice mişcări naţionale sau social-politice, autorul 
intuieşte durerile cele mari ale neamului…”. 
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Tudor Iordăchescu  
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CA SĂ ŞTIM ŞI SĂ 
TRAGEM CONCLUZII 

(GÂNDURI LA 55 DE ANI) 
 

46 de persoane au vrut să 
devină preşedinte al Ucrainei 

 
(urmare din pagina 1) 

 
Forţa sa politică – „UDAR” – a decis că îl va 

susţine pe Petro Poroşenko, „regele” bomboanelor 
din Ucraina, care (subliniem) nefiind român, are, 
totuşi, rădăcini basarabene. 

Unul dintre potenţialii candidaţi, medicul Olga 
Bogomolet, nici nu avea suma necesară                  
(2,5 milioane de grivne) pe care trebuia în mod 
obligatoriu să o depună, ca şi toţi ceilalţi doritori de a 
candida. A adunat-o cu chiu cu vai, încadrându-se în 
termenul-limită prevăzut pentru această procedură. 

A decis că i-a venit rândul să conducă ţara şi 
moldoveanul Vasile Tusco, până nu demult 
preşedinte al Comitetului Antimonopol al Ucrainei. 
Originar din Cioara Murzei (azi Nadrecinoe, raionul 
Tarutino), el a deţinut această importantă funcţie în 
ultimii trei ani. Anterior a mai fost deputat în 
Parlamentul de la Kiev, guvernator al regiunii Odesa 
şi ministru al afacerilor interne al Ucrainei. 

Pe 4 aprilie, Comisia Electorală Centrală a 
înregistrat doar 23 de candidaţi la postul de 
preşedinte al Ucrainei din cele 46 de persoane care 
depuseră cereri. Întâmplător sau nu, din variate 
motive, jumătate din cei care voiau să conducă ţara 
au fost lipsiţi de această posibilitate. Vasile Tusco    
n-a abandomat maratonul electoral. 

Un sondaj de opinie efectuat în Ucraina în prima 
decadă a lunii aprilie demonstra că, atunci, 21% din 
alegători erau gata să-l susţină, prin voturile lor, pe 
Petro Poroşenko şi doar 11% pe Iulia Timoşenko. 
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Apariția almanahului „Sud-Vest” se datorează 
susținerii financiare și logistice a următoarelor 
persoane: prof. Ioan BÂSCĂ, ec. Radu NEAG, 
prof. Ioan PLEȘA, dr. Gheorghe ANGHEL,           
ec. Melania FOROSIGAN, ec. Ioan STRĂJAN,    
prof. Areta MOȘU, scriitor Tudose TATU.  

 



(urmare din nr. 1(18), ianuarie 2014) 
 
Anul 1857 este marcat de două evenimente importante. Primul 

îl reprezintă ziua de 14 martie 1857, data când Societatea de medici 
şi Naturalişti din Moldova îl alege drept „membru onorariu”, adică 
membru de onoare, în limbajul academic de astăzi. Peste o 
săptămână i se face cunoscută alegerea: „Prea onorabilul meu 
domn, Societatea de medici şi naturalişti din Moldova dorind a 
numera între membrii ei pe un bărbat înzestrat de cunoştinţe şi zel 
patriotic au avut de plăcere în a ei şedinţă din 14 Martie curent a va 
alege de membru onorariu al ei. Subscrisul se grăbeşte de a vă 
trimite pe lângă aceasta cuviincioasa diplomă şi a vă exprima 
deosebita stimă cu care vă este al D-voastră supus”. A doua zi, 
corect, Gheorghe Sion achita suma de 6 galbeni, care reprezentau 4 
galbeni costul diplomei şi 2 galbeni taxa anuală. „Obrazul subţire 
cu cheltuială se ţine”, grăieşte vorba din bătrâni. 

Al doilea eveniment este preumblarea pe care o face în cursul 
lunii iunie cu Mihail Kogălniceanu în teritoriul remis Moldovei în 
urma Tratatului de Pace de la Paris din 30 martie 1856 – sudul 
Basarabiei istorice –, prin care se îndepărta, prin voinţa Europei, 
Rusia imperială de la Gurile Dunării. Preumblare pe care 
continuăm să o prezentăm. 

În anul 1859 colaborează la ziarul „Românul”, publicând 
diverse articole printre care se remarcă cel ce îl prezintă pe 
Alexandru Ioan Cuza, în data de 15/27 ianuarie 1859. Dar până 
atunci avem a mai spune că, în anul 1860, editează „Revista 
Carpaţilor”. A apărut la Bucureşti, în perioada 1 ianuarie 1860 – 15 
decembrie 1861, Gheorghe Sion având conducerea sa. Alături de 
el, autor al celor mai multe dintre articole, i-a avut pe corifeii 
literaturii române de atunci, anume pe scriitorul Nicolae Filimon, 
autor al inegalabilului roman modern Ciocoii vechi şi noi, pe poetul 
şi istoricul Alexandru Odobescu, pe fabulistul Alexandru Donici şi 
pe renumitul pictor Theodor Aman. Alţi colaboratori ai revistei 
anului 1860 au fost P. Vioreanu, I. Ionescu, I. Barasch, E. About, 
Al. Papiu-Ilarian, M. Zamfirescu. În anul 1861, acestora li se 
adaugă I. Misail, I.N. Găiseanu, C. Steriad, H. Grandea, Iustin Pop, 
Iulia Aricescu, N.M. Philemon, Gr. Ştefănescu. În primul număr al 
revistei, în articolul intitulat Introducere, directorul publicaţiei 
contura direcţia editorială ce avea să fie urmată. Gheorghe Sion 
vorbea despre proorocul Moise, istoricul elen Homer, poeţii 
germani Schiller şi Goethe, marele dramaturg englez Shakespeare, 
inegalabilul poet italian al Renaşterii, Dante Alighieri, filozofii 
francezi Rousseau şi Voltaire, poetul rus Puşkin, drept nişte icoane 
pentru naţiunile din care proveneau. La noi, peste puţini ani avea să 
devină Eminescu. Gheorghe Sion spunea că fiecare dintre ei şi-a 
promovat şi perpetuat în spirit naţiunile din care făcea parte. 
Conform propriilor sale spuse, fondatorul revistei declara că va 
urma aceleaşi principii, deoarece „tot românul simte nevoe de a se 
cultiva, a se lumina, şi a se întări spre a fi mândru şi de sine, şi spre 
a pregăti o viaţă mai frumoasă şi mai durabilă posterităţei sale, o 
viaţă intelectuală, demnă de spiritul secolului în care trăim”. Un 
crez de la care nu a făcut rabat. În anul 1861 este numit membru la 
Curtea Criminală, respectiv Tribunalul Principatelor. În anul 
următor va fi mutat la Curtea Apelativă, secţia I. 

Tot în acest an, 1862, în data de 30 iulie, Asociaţiunea transilvană 
pentru literatura română şi cultura poporului român, pe scurt ASTRA, 
societate existentă şi astăzi, al cărui preşedinte era Andrei Şaguna, îl 
va alege pe Gheorghe Sion „membru onorariu”. La 1863, ca urmare a 
emiterii Legii secularizării averilor mănăstireşti, votată la 17/29 
decembrie 1863, lege fundamentală alături de reforma agrară adoptată 
de Alexandru Ioan Cuza pentru modernizarea ţării, împreună cu C. 
Bilciurescu primeşte o misiune importantă. Aceea de a asigura 
documentele şi obiectele preţioase aflate în proprietatea mânăstirilor 
Zlătari, Sărindar, Sf. Ioan, Sfinţii Apostoli şi Stavropoleos din 
Bucureşti. În luna martie a anului 1866 este numit director general al 
Monopolului Tutunului din Bucureşti. Tot în acest an este însărcinat 
cu inventarierea averii palatului Cotroceni. În anul 1868 este primit în 
rândurile membrilor Academiei Române. Poetul avea să ţină 
discursul de recepţie analizând viaţa şi opera fabulistului Alexandru 
Donici, colaboratorul său de la „Revista Carpaţilor” . Răspunsul la 
discursul de recepţie academică avea să fie rostit de istoricul, omul de 
cultură şi politicianul V.A. Urechia: „Şi când ecoul răguşit al 
grădinilor repercuta trivialităţi şi indecenţe ca acestea noul nostru 
coleg tot mai găsi în inima sa puteri ca să intoneze un sublim cântec: 
«Mult e dulce şi frumoasă/ Limba ce vorbim/ Altă limbă armonioasă/ 
Ca ea nu găsim/ Saltă inima-n plăcere/ Când o ascultăm/ Şi pre buze 
aduce miere/ Când o cuvântăm». Şi autorul acestui cântec, care 
răsună acum cu fală oriunde e o serbare a minţii şi inimii române, 
autorul acestui cântec care întreabă: De ce limba strămoşească să n-o 
cultivăm? Răspundeţi astăzi domni academici dând salutare de bună 
venire, şi respundeţi: Vino între noi şi la lucru! ca să cultivăm acea 
limbă ce ai cântat; vino ca în unire să repetăm lumii române acest 
refren al tău: O! Vorbiţi scrieţi româneşte/ Pentru Dumnezeu!”. 

La 3 Mai 1878, Gheorghe Sion este invitat să participe la 
serbările latine care urmau să se desfăşoare la Montpellier, Franţa, 
cu care ocazie avea să scrie poezia La Roumanie prend la parole 
(România ia cuvântul). În sfârşit, în data de 2 decembrie 1888, 
Societatea Academică „Junimea” din Cernăuţi îl alege drept 
„membru onorific”. Gheorghe Sion avea sa moară în data de             
1 octombrie 1892. Ultimii ani de viaţă aveau să-i fie marcaţi de 
moartea fiului său Demir Sion, la vârsta de doar 23 de ani, autor al 
lucrării Stiinţa şi Economia Politică, publicată postum, cu o prefaţă 
de G. Găvănescu. 

 

Iată, în continuare, activitatea literară a lui Gheorghe Sion: 
Suvenire de călatărie în Basarabia Meridională, Bucureşti, 1857; 
Safir piatra preţioasă, proză, Iaşi, 1857; publică poezii şi diferite 
articole în „Foaie pentru minte”, nr. 1, 19, 20, 21, 31 din 1858; Istoria 
generală a Daciei de Dionisie Fotino, traducere din limba greacă, 
Bucureşti, 1859; Poetul de pe Milcov în „Revista Carpaţilor”, II; 
Bucovina, în „Revista Română”, 1862; Istoria politică şi geografică a 
Ţării Româneşti scrisă în greceşte de Tunusli, traducere, Bucureşti, 
1863; Noul Testament, traducere, Iaşi, 1863; Un ceai ştiinţific, în 
„Atheneu român”, anul II, Bucureşti, 1869; 101 Fabule, dedicate 
reginei Elisabeta, Bucureşti, 1869 (a doua ediţie, Bucureşti, 1886); 
Influenţa morală, piesă închinată lui V. Alecsandri, Bucureşti, 1869; 
Phedra de Racine, traducere în „Revista Contimporană”, 1874, II; 
Athala de Racine, traducere, Bucureşti, 1875; Horaţiu de Corneille, 
traducere, Bucureşti, 1875; La Plevna, dramă într-un act, Bucureşti, 
1878. La sfârşitul acestui volum sunt publicate şi două imnuri: Steaua 
României şi Crucea Roşie; Râsul Doamnei, poezie în „Literatorul”, I, 
1880; La Macedoromani, în „Album Macedo-român”, Bucureşti, 
1880; Ruy Blas, traducere fragment în „Literatorul”, II, 1881; Notiţe 
despre Bucovina, Bucureşti, 1882; Scrisoare lui Macedonschi, în 
„Literatorul”, III, 1882; Socrate şi femeia sa, compunere după 
Theodor de Bannville, Bucureşti, 1886; Sărutarea, comedie într-un 
act, compunere după Theodor de Banville, Bucureşti, 1888. Urmează 
apoi cunoscuta sa operă memorialistică, Suvenire contimporane, 
Bucureşti 1888. Volumul a fost reeditat de Petre V. Haneş, cu o 
prefaţă şi indice de cuvinte şi forme, Bucureşti, 1915; De la 
Tobolsc până în China, note de călătorie de spătarul Nicolae 
Milescu, 1675, traducere după un text grecesc cu o notă a 
traducătorului, prezentată în şedinţa Academiei Române din 30 
martie 1888, în „Analele Academiei Române”, seria II, I-X, 1887-
1888, memoriile Secţiei Istorice; Candidaţii şi deputaţii , comedie     
într-un act; Operele principelui Demetriu Cantemir, tipărite de 
Societatea Academică Română, Tom V, publicate şi însoţite de o 
prefaţă şi un glosar de G. Sion. 

De la Gheorghe Sion a rămas o bogată corespondenţă cu mari 
personalităţi româneşti contemporane însumată în două volume, din 
care primul îi are pe P. Mavrogheni, Alecu şi Costache Hurmuzachi, 
Ioan Maiorescu, N. Ionescu, D.A. Sturdza, Aslan, Baligot de Beyne. 
Volumul al doilea e reprezentat de scrisorile lui Vasile Alecscandri, 
Costache Negri, Ion Ghica şi Ioan Sbierea. Cele două volume au 
ajuns în biblioteca Universităţii din Cluj după stăruinţa neobositului 
cercetător „conu Iorgu Sion”, donate de fiica acestuia, Florica 
Voinescu din Bucureşti. 

 
 
Starea actuală a Cetăţii 
Tratatul de la Paris, hotărând ca Ruşii să se depărteze de la 

Dunăre, şi o parte din Basarabia Meridională să se dea îndărăt 
Moldovei, Ruşii au aflat cu cale să dărâme cetăţile aflătoare aici. 

Acolo unde se aflau muri tari de piatră şi de cărămidă, astăzi se 
vede un val mare, acoperit cu buruieni sălbatice. 

Acolo unde se aflau bastioanele, se văd nişte gătăcănii (găuri 
prăpăstioase) diforme şi movile mai ridicate. 

Materialul se zice că s-ar fi vândut chiar de către Ruşi, fără a se 
cerceta de către cineva dacă era cu dreptul a face aceasta. 

Sute de lucrători desmormântează mereu şi astăzi (30 iunie) 
piatră şi cărămidă care se transportă cu navele la Galaţi, Brăila şi 
alte locuri unde se vinde cu un preţ folositor. 

Se reîntorceau pietrele şi cărămizile la urmaşii celor care 
trudiseră la modernizarea cetăţii Ismailului după războiul ruso-turc 
din 1769-1774. Era să fie o afacere bună pentru întreprinzătorul 
bănuit de noi fie grec, fie evreu. 

 A treia parte din material încă nu se ridicase, şi cumpărătorul 
care nu dăduse mai mult de 400 mii ruble, se zice că ar fi prins peste 
două milioane ruble”. 

În dreptul bastioanelor, şi dinspre malul Dunărei, erau 
numeroase cazemate sau cazărmi subpământene, cu gros 
acoperământ de pământ. 

Aceste cazemate se află încă în bună stare, afară de uşi şi 
ferestre, care s-au răpit de către răuvoitori, din cauza lipsei de pază 
din partea autorităţilor. 

Dar să nu creadă cineva că cetatea aceasta se mărginea numai 
în murii [zidurile – n.r.] şi în tăriile acestea. 

Ea reprezintă un al doilea oraş. 
Sunt aici uliţe regulate şi locuite de particulari. 
Dar cel mai însemnat număr de edificii, sunt acelea publice, 

cazărmi, şcoli, spitale, magazine, grajduri, sunt o mulţime; le-am fi 
putut număra dacă am fi avut timp, dar ni s-a spus că edificiile 
publice, din cetate numai, se suie peste cincizeci, acestea pot servi 
pentru 150 mii ostaşi. 

Pe lăngă acestea, apoi mai sunt şi câteva case de distincţie 
pentru locuinţa Admiralului şi a altor funcţionari superiori. 

Dar e dureros a vedea starea actuală a acestor edificii. Lăsate 
fără de nici o pază sau îngrijire oarecare, aceste edificii, pe care 
Ruşii le lăsaseră în cea mai bună stare (după cum ne afirma toată 
lumea pe care o întrebam, şi după cum se şi crede) acum sunt în stare 
de ruină şi înfăţişează cel mai trist spectacol. 

Prin saloanele unde altădată strălucea luxul militari al Rusiei, 
prin casele cu pereţii încă zugrăviţi sau tapisaţi – cu plafoanele 
aurite şi cu podelele încă lustruite, – astăzi se preumblă în bună voie 
bestiile târgului, râmătorii şi păsările domestice! 

Porţile şi portiţele, uşile şi ferestrele, lipsesc cu totul; se văd 
urmele toporului ce le-au desprins de la locul lor. 
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Securea vandalismului n-a cruţat nici grădiniţele ce sunt pe 
lângă unele din case: îngrăditurile sunt sparte, iar arborii fructiferi şi 
exotici tăiaţi fără cruţare!  

Dinspre Dunăre se află o mică beserică în formă rotundă. 
Aici era geamia turcească, singurul edificiu ce rămăsese de 

la Turci. 
Ruşii spre comemorare, au prefăcu-o în biserică creştină. 
Clopotniţa este în apropiere, şi numără douăsprezece clopote de 

diverse mărimi, din care unele foarte mari, făcute din tunurile luate 
de la Turci. 

Peristilul bisericii acesteia stă pe patru stâlpi de marmură foarte 
frumoasă, care şi aceştia stau pe piedestaluri de bronz. 

Ne păre rău că nu puturăm intra înăuntru, căci nu era cine să ne 
deschidă; dar şi aici avurăm a vedea ticăloşia vandalismului. 

Împrejurul bisericii era un grilaj de fier cu stâlpişori de 
marmură; astăzi fierul nu mai există şi din stâlpi să văd numai câţiva, 
trântiţi la pământ. 

Nişte corăbieri greci ce se preumblau pe aici, ne spuseră că nu 
de mult au intrat în biserică nişte turci cu ciubucele aprinse, şi că ei, 
lăsându-i, erau să se încaiere la luptă cu aceşti profanatori, dar că 
mai la urmă poliţia a intervenit. 

În aşa nefericită stare se găseşte cetatea aceasta care a văzut 
atâtea tragedii şi a costat atâtea milioane celor ce au făcut-o. 

Dar va întreba cineva pentru ce asemenea părăsire şi pentru ce 
să nu se pună acolo nişte santinele care să păzească cele rămase? 

Pentru ce să se lase a se risipi aceste edificii pe care ţara le-a 
moştenit cu voia întâmplării? 

Lăsăm pe guvernul provizoriu a răspunde şi a-şi da seama la 
timpul cuvenit. 

Sperăm că nu vor fi scutiţi de răspundere administratorul şi 
funcţionarii rânduiţi la Ismail, căci daunele făcute din neîngrijirea 
lor nu se pot repara decât cu milioane. 

 
 
Capitol final 
Iată scumpilor cititori, ce am avut a vă spune după 

călătorioara mea în Basarabia! 
Iată ce am putut culege într-o alergătură repede pe locurile 

acestea! 
M-am înturnat de la Ismailu la Iaşi cu multă părere de rău că 

nu m-am putut duce mai în jos, să văd toate coloniile Bulgare, – 
să văd Chilia lângă care Ştefan Vodă a primit o rană în războiul 
cu Turcii, – să văd o biserică facută de acest Domn acolo, care 
mi s-a spus că este zidită mai mult în pământ, – să văd locurile 
acelea frumoase care se întind pe lângă malul stâng al Dunării, – 
să văd Vâlcovul care aud că este edificat pe apă ca Veneţia, – să 
văz Tuzlalele sau sărăriile, – să văd în fine Marea Neagră cum 
bate în coastele ţării mele. 
Ştiam prea bine că atunci scrierea mea ar fi fost mai 

interesantă: ştiam că ar fi avut mai mare merit, dacă ar fi fost 
bazată pe un studiu mai serios asupra istoriei, asupra statisticii şi 
asupra tuturor lucrurilor în genere. 

Dar pentru ca să facă cineva o asemenea scriere, trebue să 
aibă timp şi mijloace; să lase trebile şi interesele de o parte şi să 
se pună numai pe atâta. 

Aceste toate le-am scris numai din memore. 
Mărturisesc că nu sunt mulţumit de lucrul meu. 
Nici n-aş fi publicat scrierea aceasta, dacă nu eram îndemnat 

cu atâta stăruinţă de către amici ca să le spun ce am văzut prin 
Basarabia. 

Sper că vreodată voi avea îndemânările ce acum îmi lipsesc. 
Atunci, luându-mi drept companion un pictor şi o bibliotecă, 

mă voi pune a face o călătorie jur-împrejurul României, de-a 
lungul şi de-a curmezişul ei: voi descrie localităţile cu penelul 
pictorului, natura cu inima poetului, monumentele cu pana 
istoricului şi pe Români cu focul simţământului naţional. 

Astfel voi face un tablou în care Românii să vadă, ca în 
oglindă, ţara lor şi să cunoască ce au fost, cine sunt şi ce pot să 
fie, ce ţară au avut, ce ţară au şi ce le lipseşte. 

 

Tudose TATU 
  

 

 

Gheorghe Sion cel neasemuit 
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Anul acesta, pe 21 februarie, într-un spital din Chişinău, după 
mai mulţi ani de suferinţe, a încetat din viaţă actriţa Marica Bălan, 
originară din satul Dumitreşti, raionul Chilia. Pe 1 aprilie avea să 
împlinească 78 de ani. Boala ce a răpus-o a fost o consecinţă a 
încercărilor grele prin care a trecut, abandonând scena şi ajungând la 
bătrâneţe. Căzută pradă unei escrocherii, a rămas fără apartamentul 
pe care îl avea în centrul Chişinăului, pe bulevardul Ştefan cel Mare 
nr. 6. Invalidă (se deplasa într-un cărucior cu rotile), a trăit mai bine 
de 10 ani într-un azil pentru bătrâni din Cocieri, prin părţile 
Dubăsarilor, de unde a fost mai apoi transferată într-o instituţie 
similară din Chişinău. Până la asta, persoana care a amăgit-o, 
intrând în posesia apartamentului ei, a dovedit s-o interneze în 
spitalul de psihiatrie din Costiujeni, în suburbiile Chişinăului. Timp 
de trei ani a fost nevoită să locuiască într-o sărăcie lucie în satul 
Coşerniţa, raionul Criuleni, unde decedează ultimul ei soţ, actorul 
Petru Cataraga. Un tulburător film documentar – Marica – despre 
destinul Maricăi Bălan a realizat, în 2011, jurnalistul chişinăuian 
Mircea Surdu. Mai târziu, colegul său de breaslă, Pavel Păduraru, de 
la cotidianul „Timpul” din Chişinău, în urma unor investigaţii, a 
încercat să dezvăluie mecanismul prin care actriţa a rămas fără 
apartament, nimerind în azilul pentru bătrâni. E vorba de episodul 0 
al serialului La hanul morţii  – o istorisire cu nuanţe detectivistice în 
care se pomeneşte de sora şi de o nepoată a actriţei. 

Istoria înjosirilor şi a suferinţelor Maricăi Bălan, a nepăsării cu 
care a fost tratată ea ani la rând, te copleşeşte până la lacrimi. O 
inconfundabilă actriţă, care prin anii ’60 – ’70, după studiile teatrale 
la Moscova, a cucerit prin talentul său marea capitală; întoarsă în 
Basarabia şi ajunsă la bătrâneţe, a fost adusă la limitele umilirii. A 
dus-o 13 ani prin aziluri. Vrând-nevrând, te întrebi: unde au fost în 
acest răstimp colegii ei de breaslă – actorii, regizorii, mai-marii de la 
Uniunea Teatrală, Ministerul Culturii din Republica Moldova? De 
ce n-au ajutat-o? Or fi fost preocupaţi de proiecte mai importante, că 
azi proiectele sunt la putere şi din ele se scot banii cei răi. 

 

Pe culmile slavei, la Moscova… 
 

După studiile la Şcoala Teatrală „Sciukin” din Moscova (1955-
1960), Marica Bălan nu se întoarce la Chişinău împreună cu ceilalţi 
tineri moldoveni ce studiaseră acolo. Ei vor pune începuturile 
Teatrului „Luceafarul”. Ea va rămâne în Moscova pentru o perioadă 
destul de îndelungată, evoluând 10 ani în scena Teatrului ţigănesc 
„Romen” şi alţi şase – până în 1976 – în renumitul Teatru 
„Sovremennik”. Se afirmă ca un talent nepereche, rămas până azi în 
memoria oamenilor de teatru care au cunoscut-o. În filmul lui 
Mircea Surdu, despre aceasta povestesc Nikolai Slicenko, director 
artistic al Teatrului „Romen” şi marele actor rus Alexei Petrenko. 
Ultimul îşi aduce aminte şi de melodiile (în bună parte, în limba 
română) interpretate de Marica pe atunci la Moscova, de vocea ei de 
o rară coloratură, plină de profunzime şi de dramatism interior. 
Marica îi învăţa pe actorii ruşi (pe acelaşi Petrenko) să interpreteze 
melodii populare moldoveneşti. 

Aflată la Moscova, împreună cu orchestra condusă de dirijorul 
Vasile Goia, înregistrează un disc cu melodii populare româneşti din 
repertoriul Mariei Tănase, dar nu numai. 

 

NEUITATA ACTRIȚĂ 
MARICA BĂLAN                                                                                                                                                                                           

În 1966 debutează pe platoul de filmare al Studioului 
„Moldova-film”, în pelicula artistică Gustul pâinii (regizor Valeriu 
Gagiu). Aflată la Moscova, apare în alte cinci filme artistice, turnate 
la Chişinău – cam jumătate din rolurile pe care avea să le joace în 
cinema. Tot la Moscova îşi trece în biografie câteva căsnicii, din 
care nu s-a ales cu nici un copil. L-a avut ca soţ pe actorul Iuri 
Komarov (au trăit împreună opt ani), pe care îl întâlnim în filmul lui 
Mircea Surdu. A mai convieţuit cu scriitorul şi scenaristul Fridrih 
Lorenstein care, pe la mijlocul anilor ’70, a emigrat în Germania. 
Acesta din urmă a colaborat cu genialul regizor Andrei Tarkovski, 
fiind autor al scenariului la filmul său artistic Solaris. Marica 
mărturisea că, să fi avut cu Lorenstein măcar un copil, pleca şi ea în 
Germania. Dar n-a avut şi s-a stabilit la Chişinău, spre nenorocul ei. 

 
Revenirea în Basarabia 

 
Aş putea greşi, dar am senzaţia că, după 1976, când se stabileşte 

la Chişinău, talentul Maricăi Bălan n-a fost explorat pe măsura 
vigorii sale. Din 1977, pentru patru ani, este angajată în cadrul 
Teatrului Actorului de pe lângă Studioul „Moldova-film”. Alţi cinci 
ani (1985-1990) face parte din trupa Teatrului „Luceafarul”. Din 
1990 creează Teatrul unui actor „Mono”, lăsându-ne, în 
interpretarea sa, nemuritoarea baladă Meşterul Manole. Într-o vară, 
a venit cu ea, în spectacol, la baştină, la Dumitreşti. Sala Casei de 
Cultură a fost arhiplină, cu toate că era în toiul secerişului. 

În filmul lui Mircea Surdu, Marica, fiica fierarului Ghiţă Bălan 
din Dumitreşti, îşi aduce aminte câte ceva din copilăria sa. Că îi 
plăcea să se joace nu cu fetele, ci cu băieţii şi era un fel de căpetenie 
a lor: îi punea să se trântească, să se bată, că aveau în gospodărie un 
cal bun şi ea, fetiţă fiind, era neîntrecută la călărie, că păştea oile, 29 
la număr, şi fiecare cu numele său, că era un copil „sălbatic”, fire de 
huligan, cum spune ea, mereu căţărându-se prin copaci şi sărind 
toate gardurile satului. 
 

Un mesaj pentru cei din Dumitreşti 
 

Daca există undeva, în ceruri, un panteon al marilor talente ale 
neamului nostru, în el, negreşit, Marica Bălan trebuie să stea alături 
de Dumitru Caraciobanu – un alt mare actor născut şi el în luna 
aprilie şi născut, de asemenea, în sudul Basarabiei, la Satu Nou, 
raionul Reni. I-a fost coleg de generaţie şi de facultate. Caraciobanu, 
la baştina sa, n-a fost dat cu totul uitării. Un festival de teatru (sau de 
teatru şi poezie, cum se convenise cândva), care să-i poarte numele, 
n-am mai ajuns să avem. Periodic, însă, o dată la câţiva ani, pe 
malul Dunării cineva îşi aduce aminte de el. 

Cine îşi mai aduce aminte azi, la Dumitreşti, raionul Chilia, de 
actriţa Marica Bălan? Bănuiesc că multă lume de prin partea locului, 
mai ales din generaţiile mai tinere, nici n-a auzit de ea. La 
Dumitreşti mai funcţionează o şcoală cu limba de predare româna, 
mai există intelectuali vrednici, care ţin la valorile naţionale. Haideţi, 
împreună, s-o întoarcem pe marea actriţă Marica Bălan acasă, acolo 
unde s-a născut şi a copilărit. S-o întoarcem printr-o seară de 
comemorare, printr-un spectacol de teatru, poate, chiar prin 
tulburatorul film Marica al lui Mircea Surdu… Ce ziceţi? 

 
Vadim BACINSCHI 
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ARANOV Sico (23.04.1905, Tatarbunar – 28.11.1969, Chişinău). 
Compozitor, dirijor de orchestră, artist al poporului din fosta RSS 
Moldovenească. Cu studii muzicale superioare făcute în perioada 
antebelică la Bucureşti, este considerat fondator al muzicii 
orchestrale de estradă din Moldova sovietică. În 1940-1945 
organizează şi conduce Orchestră de Estradă a RSSM, în 1947-
1956 conduce Ansamblul de Dansuri Populare „Joc”. În anii ’50 – 
’60 a mai condus Orchestra de Jazz „Bucuria” şi Orchestra de 
Estradă a Radiodifuziunii Moldoveneşti. Îi aparţin peste 200 de 
cântece şi prelucrări ale melodiilor folclorice. 
 
BĂLAN Marica (01.04.1936, Dumitreşti, raionul Chilia – 
21.02.2014, Chişinău). Actriţă de teatru şi cinema. Are un strălucit 
început de carieră la Moscova, unde absolvă Şcoală Teatrală     
„B. Sciukin”. Roluri impresionante în scenele Teatrului ţigănesc 
„Romen” şi Teatrului „Sovremennik”. Începând cu anii ’70, 
evoluează pe scenele Chişinăului: Teatrul Actorului pe lângă 
studioul „Moldova-film”, Teatrul „Luceafărul”, Teatrul unui actor 
„Mono”. După ce abandonează scena, în împrejurări umilitoare, 
timp de 13 ani îşi duce existenţa prin aziluri de bătrâni. Istoria vieţii 
Maricăi Bălan o găsim îm filmul documentar Marica, realizat în 
2011, la Chişinău, de către jurnalistul Mircea Surdu. 
 
CARACIOBANU Dumitru (22.04.1937, Satu Nou, raionul Reni – 
14.10.1980, Chişinău). Unul dintre cei mai remarcabili actori 
basarabeni de teatru şi cinema din pleiada şaizecistă. Absolvent 
al Şcolii Teatrale „B. Sciukin” din Moscova. Stă la începuturile 
Teatrului Dramatic pentru tineret „Luceafărul”, pe scena căruia îşi 
făureşte o carieră legendară, interpretând peste 60 de roluri. 
Joacă în mai multe filme artistice. Se stinge din viaţă în mod subit, 
în împrejurări neclarificate. Un camion aduce sicriul cu corpul său 
neînsufleţit la baştină. Este înmormântat în cimitirul din Satu Nou. 
 
CHIORU Pavel (07.04.1902, Cartal, raionul Reni – 11.10.1943). 
Poet şi folclorist, primul preşedinte al organizaţiei scriitorilor din 
Moldova (republică sovietică autonomă). Îşi face studiile la 
renumitul, pe acele timpuri, gimnaziu din Bolgrad. După 1918, 
trece Nistrul şi face alegerea în favoarea sovietelor. Activează pe 
tărâmul comsomolului. Redactor-şef al gazetei „Plugarul Roşu” 
(1926-1928), preşedinte al Comitetului Ştiinţific Moldovenesc 
(1928-1930). Textele folclorice publicate de el au stat la baza 
primelor cărţi cu creaţii populare orale publicate în autonomia 
sovietică moldovenească (1928). 
 
GROMOV Alexandru (22.04.1925, Ismail – 12.07.2011, 
Chişinău). Scriitor şi publicist, traducător, membru al Uniunii 
Scriitorilor din Moldova. Studii primare, în perioada interbelică, 
la Brăila şi Bucureşti. După război se stabileşte la Chişinău, 
lucrează ca jurnalist în presa periodică şi redactor la edituri. 
Reprezentant de frunte al literaturii de frontieră şi de anticipaţie în 
proza postbelică basarabeană. Autor a circa 20 de cărţi scoase 
de sub tipar. Promotor consecvent al corectitudinii limbii române 
în cadrul unor emisiuni radio şi TV, la Chişinău. Distins cu titlul 
„Maestru al Literaturii” (1995) şi cu „Premiul de Excelenţă” al USM 
şi medalia „Mihai Eminescu” (1996). 
 
MARINESCU Victor (02.04.1941, Hagi Curda, raionul Ismail). 
Pictor, membru al Uniunii Artiştilor Plastici din Rrpublica Moldova. 
Studiază la Colegiul de Arte Plastice „Al. Plămădeală” din 
Chişinău şi la Sankt Petersburg. Profesor de arte plastice, 
conducător al Secţiei Artă Decorativă, pe care o deschide la 
Colegiul „Al. Plămădeală”. Înfiinţează Asociaţia Republicană de 
Publicitate (director de creaţie şi vicedirector general). Om 
eminent al culturii din Republica Moldova, distins cu medalia 
„Meritul Civic”. 
 
MUSICESCU Gavriil (01.041847, Ismail – 21.12.1903, Iaşi). 
Compozitor, dirijor, folclorist şi pedagog, unul dintre înaintaşii 
şcolii profesioniste de compozitori din Moldova istorică. Studiază 
la Conservatorul din Iaşi (1864-1866), apoi la cel din Sankt 
Petersburg. În 1872 se stabileşte definitiv la Iaşi, unde predă la 
conservator. Din 1876 preia conducerea corului mitropolitan. 
Culegerea sa, 12 melodii naţionale, culese, armonizate şi aranjate 
pentru cor şi piano, este distinsă cu medalia de aur a Expoziţiei 
Internaţionale de la Paris (1889). 
 
VĂITOIANU Artur (14.04.1864, Ismail – 17.06.1956, Bucureşti). 
Conducător de oşti şi om politic. General de corp de armată, 
comandant al Armatei a 2-a (februarie – mai 1918). Primul 
guvernator al Basarabiei (octombrie 1918), cu titlul de Comisar 
General al Guvernului în Basarabia. Deţine funcţiile de ministru de 
război şi ministru de interne (în două rânduri). Prim-ministru al 
României (septembrie – decembrie 1919). A fost înhumat în 
Mausoleul de la Mărăşeşti, alături de Alexandru Averescu. 
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