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  ASOCIAŢIUNEA  ASTRA  ÎNTOTDEAUNA ÎN ACTUALITATE

30 DE TINERI DIN ROMÂNIA, REPUBLICA 
MOLDOVA ȘI UCń INA LA ȘCOALA EUROPEANĂ 

DE VARĂ „ASTń ”, EDIȚIA A II-A

Între 18-20 iulie 2012, 
Despărțământul „Mihail 
Kogălniceanu” Iași și Uni-
versitatea „Al.I. Cuza” Iași 
(Facultatea de Istorie) în par-
teneriat cu Primăria Muni-
cipiului Roman, Colegiul 
Național „Roman-Vodă” și 
Clubul de Istorie „Mușatinii” 
din Roman au organizat 
prima etapă a celei de-a II-a 
ediții a Școlii Europene de 
Vară „ASTRA”. Programul 
a debutat la Iași și a continu-
at cu vizite de documentare 
la Muzeul Memorial „Al.I. 
Cuza” de la Ruginoasa, la 
mănăstirea Miclăușeni și la 
catedralele romano-cato-
lice de la Adjudeni și de la 
Săbăoani. A urmat o vizită la 
Muzeul de Istorie din Roman 
și o întâlnire cu primarul, dl. 
Dan Laurențiu Leoreanu 
și cu directorul Colegiului 
Național „Roman-Vodă”, 
prof. Mihaela Tanovici, 
consilier municipal, vizite 
de documentare la Cetatea 
Neamţului, Casa memorială 
„Ion Creangă” din Humulești, 
mănăstirea Văratic, precum și 
o ascensiune în Cheile Bica-
zului, până la Lacul Roșu. 
Pentru reușita programului 
se cuvin aduse mulțumiri și 
coordonatorilor locali: prof. 
Ovidiu Albert și prof. Ionuț 
Ciocoiu, ambii de la Colegi-
ul Național „Roman-Vodă”, 
precum și coordonatorului 
grupului, Marian Hariuc, 
din partea Organizației de 
Tineret ASTRA Iași.

În perioada 20-24 iulie 
2012, Asociaţia de Tine-
ret „Ecou“ din Sf. Ghe-
orghe în parteneriat cu 
Despărțământul Astra 
Covasna -Harg hita ,  cu 
sediul în Sf. Gheorghe, şi 
Despărțământul „Mihail 
Kogălniceanu” din Iași au 
organizat proiectul „Tine-
rii – punți de legătură între 

țările europene”. Tineri de 
la universităţi din Republica 
Moldova (Chișinău, Cahul), 
Ucraina (Cernăuți, Ismail) și 
din România (Sf. Gheorghe, 
Bucureşti, Iași) au petrecut 
patru zile în Sf. Gheorghe şi 
împrejurimi, pentru a dez-
bate problemele actuale pe 
care studenţii le au în ceea ce 
priveşte comunicarea la nivel 
internaţional, dar şi pentru 
a consolida legăturile cul-
turale între centrele univer-
sitare în care învaţă români. 
Proiectul a avut în vedere 
o preponderentă dimensi-
une culturală, accentuând 
faptul că întotdeauna cultu-
ra este aceea care realizează 
adevărate liante între națiuni.

Participanții au vizitat 
obiective culturale muzeale 
din municipiul Sf. Gheorghe, 
dar și muzee ce se constituie 
în embleme ale patrimoniului 
cultural românesc, castelul 
Peleș și castelul Bran, au 
admirat munții și frumusețile 
naturale de la Poiana Brașov și 
din staţiunea Covasna, unde 
au luat parte și la tradiționala 
n e d e ie  m o c ă n e a s c ă . 
Îndreptându-se spre județul 
Covasna, dinspre Iași, s-au 
oprit la două mânăstiri, „Sf. 
Ilie” din Toplița și „Ador-
mirea Maicii Domnului” 
de la Izvorul Mureșului, 
unde au avut șansa de a se 
întâlni cu Înaltpreasfi nțitul 
Arhiepiscop Ioan Selejan al 
Covasnei și Harghitei, care, 
în fața frescelor mănăstiri, 
le-a expus aspecte ale istoriei 
bisericii neamului românesc. 
La Brașov au participat la o 
lansare de carte (romanul 
Inelul de aur de Ion Popescu-
Topolog ) organizată în 
cadrul „fEstivalul de cArte 
şi muzică” din Piața Sfatului.

Tinerii participanţi la proi-
ect au avut parte de întâlniri 
cu voluntarii Asociaţiei de 

Tineret ECOU în cadrul 
cărora au schimbat idei şi 
au împărtăşit experienţe 
din cadrul activităţilor 
organizaţionale.

Impresiile studenților au 
fost extraordinare. Cei mai 
mulți dintre studenții din 
Basarabia și Ucraina au venit 
pentru prima dată în Româ-
nia. „Am rămas profund 
impresionată de tot și de 
toate. De oameni, de natură, 
de istoria care a fost păstrată 
cu sfi nțenie, o istorie care este 
și a mea. Sunt fericită că am 
văzut munții, așa cum i-am 
visat” ne-a mărturisit Cristi-
na Martîniuc din Chișinău, 
iar Verginia Luca din Cahul 
ne-a spus: „Tot ce am vizitat 
m-a impresionat prin faptul 
că fi ecare își are farmecul său 
aparte. Nu în ultimul rând, 
aș vrea să spun că prin acest 
proiect am avut ocazia să-mi 
fac și noi prieteni minunați, 
alături de care m-am simțit 
bine, cu care am discutat 
diverse teme, ne-am bucurat 
împreună”. Pe Nadia Borcea-
nu din Ismail a impresionat-o 
„foarte mult purtarea de grijă 
ce ați avut-o față de noi, iar 
sentimentele și emoțiile pe 
care le-am simțit aici vor 
rămâne în sufl etul meu”.

Pentru reușita proiec-
tului, se cuvin mulțumiri 
celor care au ajutat la deru-
larea lui în bune condiții: 
Consiliul Local Sf. Gheor-
ghe, Palatul Elevilor din Sf. 
Gheorghe (director Kerekes 
Jeno), familia ing. Ioan și 
Teodora Bălan, familia Csia 
Kalman și Terezia, Asociația 
Cultural-Creștină „Justinian 
Teculescu” din Covasna, Epi-
scopia Ortodoxă a Covasnei 
și Harghitei, Uniunea Scri-
itorilor din România, Filiala 
Brașov. Datorită tuturor 
acestora, participanții la 
proiectul „Tinerii – punți 

de legătură între țările euro-
pene”, în special oaspeții de 
peste hotare, au plecat acasă 
„cu o mare bucurie, dar și 
cu speranța că voi mai avea 
ocazia să retrăiesc momentele 
minunate petrecute cu tineri 
de vârsta mea din locuri atât 
de îndepărtate” (Victoria 
Todorova, Ismail).

Inițiativa proiectului 
„Tinerii – punți de legătură 
între țările europene” 
aparține Despărțământului 
„Mihail Kogălniceanu” 
din Iași și se încadrează în 
proiectul Școala Europeană 
de Vară „ASTRA” (II), 
parte a Taberei de cultură și 
civilizație românească „Acasă 
la noi”, ediția a XVI-a, prin 
care tineri români din afara 
granițelor țării se implică în 
proiecte transfrontaliere.  

Luminița CORNEA, Iulian 
PRUTEANU-ISĂCESCU

IAȘI - ROMAN - SF. GHEORGHE, 18 - 24 IULIE 2012

IMPRESII ALE PARTICIPANȚILOR:

„În primul rând aș spune un mulțumesc pentru invitație și pentru întreg 
programul de la Iași, Roman și Sf. Gheorghe, pentru o atmosferă caldă și 
înțelegătoare. Datorită acestei excursii mi-am îmbogățit suĶ etul și spiritul, 
rămânându-mi în memorie pentru totdeauna minunatele locuri din Româ-
nia, unde m-am simțit ca acasă” (Ana Bordian, Cernăuți, Ucraina).

„Această excursie a fost una foarte frumoasă, m-a impresionat mult și 
m-am convins încă o dată că poporul român este un popor primitor cu 
suĶ et cald. M-au impresionat vizitele la castelul Peleș, mănăstirile, Nedeia 
mocănească... Tabăra a fost bine organizată, am fost bine primiți și am 
avut parte de însoțitori extraordinari” (Nelea Surdu, Cahul, Rep. Moldova).

„Sunt nespus de fericită că visul meu de a mă aĶ a în România a devenit 
realitate. Sunt foarte mulțumită, mai ales că ceea ce mă așteptam a fost 
mult mai frumos decât m-aș Ĵ  gândit. Am o mare satisfacție pentru că am 
putut să cunosc cu adevărat limba și cultura română” (Irina Semenciuc, 
Cernăuți, Ucraina).

„O experiență interesantă, care cu siguranță va servi drept stimul pentru 
mine. Mi-au plăcut toate locurile vizitate, absolut toate, pentru mine Ĵ e-
care părticică din România pe care am cunoscut-o abia acum reprezintă 
emoțiile, bucuria și mândria că sunt o româncuță care-și iubește neamul, 
țara, tradițiile” (Victoria Coda, Chișinău, Rep. Moldova).

„Consider că această tabără a reprezentat o etapă în maturizarea 
mea. Datorită acestei experiențe am reușit să conștientizez probleme ale 
tinerilor români care își duc o viață amară printre străini. Discuțiile purtate 
cu tinerii din tabără m-au determinat să conștientizez unitatea românilor 
de dincolo de granițele politice și să mă ambiționez să încerc să fac tot ce 
îmi stă în putere pentru frații noștri de pretutindeni. Călătoria prin țară m-a 
emoționat profund și m-a determinat, încă o dată, să Ĵ u mândru că sunt 
român” (Paul-Valentin Beldiman, Iași, România).

În imagine: tinerii participanţi ai Şcolii de Vară ASTRA, ediţia a II-a



LIMBĂ ŞI POLITICĂ

  Tărăsăuţi, prima 
localitate din Ucraina 
în care româna este 

declarată limbă regională

Limba română 
a devenit limbă 

regională la 
Biserica Albă, în 

Transcarpatia
Şi în satul Biserica Alba (raionul Rahov, 

regiunea Transcarapată) limba română a 
devenit regională spre sfîrşitul lunii sep-
tembrie.

„Potrivit dispozițiilor ”Cu privire la bazele 
politicii linngvistice de stat”, la sesiunea XIIa 
consiliului sătesc al Bisericii Albe de la 14 
august 2012 când a fost adoptată decizia de 
conferire a limbii române în actele oĩ ciale 
și administrative”, se precizează în răspunsul 
președintelui consiliului sătesc Gheorghe 
Berinde către deputatul ucrainenan. Anterior 
consiliul raional din Beregovsk din regiunea 
Transcarpatia i-a conferit limbii maghiare sta-
tutl regional pe teritoriul raional.  

„Limba moldovenească 
ar putea deveni 

regională în Odesa”
Nu este exclus că în Transcarpatia limba regională ar putea ĩ  mag-

hiara, în regiunea Odesa – moldoveneasca (româna – nota red.). Asta 
deoarece în Ucraina, potrivit recensământului populaţiei din 2004, 
locuiesc 260 mii de etnici moldoveni, - a declarat cîteva luni în urmă 
ambasadorul Ucrainei la Chişinău, Serghei Pirojkov (în imagine), în 
cadrul unei emisiuni la postul de televiziune din Chişinău Publika. 
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E S C H I P O L O S
„Istoria comunei Eschipolos a ajuns până la noi  de la Iaşi. 

Ea a fost scrisă după 1940 de Marian  P. Ceachir, consătean 
de-al nostru, care până la războiul din 1941-1945 a lucrat ca pro-
fesor de istorie la şcoala din sat. După război, ca şi mulţi alţii, 
a plecat în România, decedând la Iaşi cu mai milţi ani în urmă”

                                         Emilian CEACHIR,
                         satul Glubocoe ( Eschipolos),                                         

raionul Tatarbunar.

CEI MAI VECHI PE ACESTE 
LOCURI 

   Comuna Eschipolos este aşezată pe 
malul lacului Sasâc, la  ½  km spre apus.

   La o distanţă de jumătate de kilo-
metru de comună spre nord se aĪ ă Valul 
lui Traian, cunoscut sub numele „Troia-
nu”. Prin mijlocul satului trece o vale 
numită Samsoid, care vine din partea 
de nord-vest şi se sfârşeşte în lacul Sasâc. 
Această vale a fost pe vremuri adâncă, 
dar, prin mâlul ce se depune în ĩ ecare 
primăvară, s-a nivelat aproape în înt-
regime, expunând centrul comunei la 
inundaţii în perioada topirii zăpezilor 
sau ploilor prea mari.

   În partea de sud a comunei este 
moşiea denumită Selişte, unde se găsesc 
multă cenuşă şi oseminte. Bătrânii 
povestesc că aici ar ĩ  fost un sat locuit, 
probabil, de ciobani moldoveni.

   Comuna Eschipolos s-ar ĩ  numit pe 
la 1800 Samsoid şi ar ĩ  fost locuită de 
turci. După anul 1800 ar ĩ  venit câteva 
familii de greci, care s-au stabilit în sat, 
schimbându-i numele în Eschipolos – 
cuvânt format din două părţi: eschi – 
vechi ( în turceşte ), şi polos – cetate ( 
în greceşte ).

   În cimitirul satului se găsesc mor-
minte cu cruci de piatră fără nici o 
inscripţie, iar bătrânii povestesc că ace-
stea ar ĩ  morminte greceşti.

   Denumirile movilelor (Movila Dei-
cului, Movila lui Topală), văilor (Valea 
Viilor, Valea lui Cucoş ), porţiunilor 
de moşie (Troianu, Selişte, Oceastic) 
etc. denotă că moldovenii au fost cei 
mai vechi băştinaşi, şi au persistat pe 
aceste locuri. Celelalte neamuri, trăind 
întâmplător şi ĩ ind Ī otante, n-au lăsat 
alte urme decât numele satului. S-ar 
putea deduce că satul a luat ĩ inţa în 
ajunul anului 1800, majoritatea primilor 
locuitori ĩ ind moldoveni.

   Biserica a fost construită în anul 
1862, cu pereţii din piatră şi acoperişul 
din scânduri, fără clopotniţă şi fără să 
ĩ e împrejmuită. Sĩ nţirea s-a făcut cu 
binecuvântarea Mitropolitului Moldovei 
Cezarie şi poartă numele „Sf. Arhangheli 
Mihail şi Gavriil”. A fost construită de 
meşterul Andrei Enoi, zis Toca. După 15 
ani acoperişul de scânduri a fost înlocuit 
cu tablă.

   În anul 1897 s-a construit 
clopotniţa. Actualmente biserica este 
foarte neîncăpătoare şi din anul 1936 
s-a început construcţia unui nou local 
pentru biserică, ridicându-i-se până în 
prezent numai pereţii. 

   Şcoala s-a înĩ inţat la 12 decembrie 
1885 ca şcoală bisericească, întreţinându-
se de obştea parohienilor, funcţionând 
într-un local neigienic şi neîncăpător. 
Învăţător era cântăreţul bisericii.

   Prima promoţie de absolvenţi este 
din anul 1888: trei băieţi şi o fată. Di 
1918 şcoala devine de stat, la început 
cu un număr foarte redus de elevi şi cu 
un singur învăţător, apoi cu doi ş.a.m.d.

   În anul 1936 a fost terminată 
construcţia noului local al şcolii, cu 
patru săli de clasă, sala pentru recepţie 
şi spectacole şi cinci dependinţe mici, 
adăpostind cantina, cancelaria, bibli-
oteca. Şcoala are şapte posturi cu un 

contingent de 350 de elevi şi o şcoală de 
copii mici.

   Primăriea a existat, probabil, de la 
1859, deoarece se păstrase până în anul 
1941 rolul de împroprietărire, din 1864, 
redactat în limba română. Primul local 
de primărie a fost o căsuţă modestă, 
acoperită cu stuf, care s-a distrus prin 
incendiu. În anul 1936 a fost construit 
un local încăpător, distrus de inundaţia 
din 5 august 1941.

   Căminul cultural a luat ĩ inţa în 1934, 
întrerupându-şi activitatea prin cotropirea 
din 1940. Actualmente este reînĩ inţat şi 
funcţionează de la 28 iunie 1942.

 CELE MAI IMPORTANTE EVE-
NIMENTE 

   În anii 1860-1861, nu se ştie în ce 
împrejurări, câteva familii de moldoveni 
părăsesc localitatea şi emigrează în satul 
Dunaevka, judeţul Berdeansk, gubernia 
Tavriceskaia din Crimeea. Acesta ar ĩ  fost 
efectul politicii ţariste, care intenţiona 
să dezrădăcineze elementul române-
sc din sudul Basarabiei, în special prin 
împroprietăriri şi avantaje materiale şi de 
ordin ĩ scal în alte teritorii. Mai cu seamă 
că în 1860-1861 la noi încă nu se făcuse 
împroprietărirea.

   Unii dintre urmaşii acelor moldoveni 
sunt repatriaţi acum  în fostele colonii 
germane, iar de sărbătorile Crăciunului 
au venit în comuna Eschipolos de şi-au 
regăsit rudele. Au povestit că majoritatea 
dintre ei au fost exterminaţi de bolşevici. 
Caracteristic e faptul că ei şi-au păstrat 
foarte bine limba maternă, obiceiurile şi 
chiar credinţa, înstrăinându-se doar prin 
port.

   Între anii 1870-1877 a bântuit o 
secetă mare, iar timpul acela e numit şi 
astăzi „foametea cea dintâi”. A doua foa-
mete a fost în 1888-1889, a treia secetă 
– în 1904, dar atunci foametea nu s-a 
resimţit, populaţia având rezerve în urma 
lecţiei de la cele două secete precedente.

   În anii 1906 şi 1919 s-au strâns recolte 
excepţionale. Iarna anilor 1906 şi 1907 a 
fost foarte geroasă, iar în iarna anului 1928 
din cauza gerului au îngheţat viile şi pomii.

   În anul 1934, în luna aprilie, s-a înre-
gistrat un cutremur slab.

   La 5 august 1941 s-a produs o rupere 
de nori la jumătate de kilometru de 
comună. Inundaţia a distrus circa 50 de 
gospodării, a înecat şapte persoane şi a 
detunat două.

   În războiul mondial, luptând sub 
steagul Rusiei ţariste, au murit 27 de 
bărbaţi.

   În Războiul Sfânt au luptat nouă per-
soane din comună şi anume: sublocote-
nentul Ceachir Alexe, căpitanul Răileanu 
Nichita, căpitanul Barban Ştefan, soldatul 
Barghin Zaharia, soldatul Jacote Alexand-
ru, soldatul Mănăstirliu Ştefan, soldatul 
Nichitenco Ion, soldatul Scripnic Nicolae 
şi soldatul Hacin Gheorghe.

   Populaţia, după origine etnică, are 
următoarea componenţă: 1.492 români, 
136 ucraineni, 104 polonezi, 13 ruşi, 2 
bulgari. Dintre ei analfabeţi sunt 360 (cei 
mai bătrâni), cu şcoală primară – 780,  cu 
4 clase secundare – 14, cu liceul terminat 
– 6, cu titluri academice – 5. Intelectualii 
ridicaţi (deportaţi) din comună: 3 avocaţi, 
2 preoţi, 1 inginer silvic, 3 învăţători. 

O. ZELINSKI, Republica Mol-
dova  

Membrii Consiliului local din 
satul Tărăsăuţi, raionul Noua Suliţă 
din regiunea Cernăuţi, au decis să 
acorde în septembrie curent limbii 
române statut de limbă regională – 
informează Agenţia de presă “Inter-
fax”, citând publicaţia cernăuţeană 
“Molodoi Bukovineţ”.

Primarul localităţii, Serghei Tugu, 
susţine că, prin decizia de a acorda 
limbii române statut regional, 
deputaţii din Consiliul local au pus 
umărul la “păstrarea şi dezvoltarea 
limbii materne a majorităţii locuito-
rilor”. Prin urmare, deputaţii au decis 
să legalizeze limba română în cadrul 
activităţilor Consiliului, în special uti-
lizarea acesteia în timpul şedinţelor. 
Documentaţia, însă, va ĩ  în continuare 
elaborată în limba ucraineană. Edilul a 
ţinut să precizeze că, în timpul ultimei 
şedinţe, deputaţii au avut neclarităţi 
legate de punerea în aplicare a noii 
legii referitoare la principiile politi-
cilor lingvistice ale Ucrainei, aceştia 
neştiind cum ar trebuie să denumească 
limba – română sau moldovenească, 
deoarece unii dintre localnici îşi spun 
moldoveni, iar alţii, români. “Astfel, 
în hotărâre am menţionat că este 
vorba de limba română şi am trecut în 
paranteze ‘moldovenească’. Oricum, 
acest demers nu va aduce nicio schim-
bare în Tărăsăuţi, pentru că românii 
şi ‘moldovenii’ reprezintă 95% din 
populaţia satului. Oamenii comunică 

în limba lor maternă şi în viaţa de zi cu 
zi, şi atunci când doresc să se adreseze 
Consiliului local. Documentaţia, însă, 
se face doar în limba oĩ cială a statului, 
ucraineana” – a precizat Serghei Tugu.

Primarul a mai remarcat că în 
Tărăsăuţi nu există unanimitate în ceea 
ce priveşte limba de predare în şcoala 
din localitate. Aceasta este cunoscută 
ca ĩ ind moldovenească, însă, chiar 
şi aşa, ne lipsesc manualele, iar elevii 
din clasele mari au unele cărţi doar 
în limba ucraineană. În plus, unii 
părinţi vor pentru copiii lor educaţie 
în limba ‘moldovenească’, iar alţii, ca 
elevii să cunoască mai bine ucraineana, 
pentru a-şi putea continua studiile în 
limba statului. Tărăsăuţi, unul dintre 
cele mai mari sate din raionul Noua 
Suliţă, cu 5,2 mii de locuitori, este 
prima localitate din Nordul Bucovinei 
care a recunoscut statutul regional al 
limbii române.

Consiliul local Tărăsăuţi a decis 
recunoaşterea statutului regional 
pentru limba română deşi, în urmă 
cu o lună, parlamentarul ucrainean de 
etnie română Ion Popescu a declarat că 
românii din Ucraina vor lua o hotărâre 
privind punerea în aplicare a noii legi 
doar în urma unei dispoziţii din partea 
Guvernului de la Kiev, care să facă tri-
mitere la mecanismele de aplicare a 
acestei legi. Potrivit deputatului, care 
este şi preşedinte al Uniunii Interregi-
onale “Comunitatea românească din 
Ucraina”, în dispoziţia Executivului 
ucrainean, care ar urma să apară abia 
după alegerile legislative din octom-
brie, ar trebui menţionată mai ales 

provenienţa resurselor bugetare cu 
care noua lege va ĩ  pusă în aplicare 
(fonduri locale, raionale, regionale 
sau de stat).

Legea cu privire la principiile poli-
ticii lingvistice a Ucrainei, adoptată 
de Rada Supremă de la Kiev pe data 
de 3 iulie, permite utilizarea oĩ cială a 
limbilor regionale/minoritare în acti-
vitatea administraţiei publice locale, 
în cazul în care 10% din populaţia 
unui teritoriu este vorbitoare a unei 
limbi minoritare. Noua lege prevede 
măsuri pentru utilizarea oĩ cială în 
cazul a 18 limbi: rusa, belarusa, bul-
gara, armeana, găgăuza, idiş, tătaro-
crimeeana, moldoveneasca, germana, 
greaca modernă, poloneza, rroma 
(ţigăneasca), româna, slovaca, mag-
hiara, ruteana şi dialectele karaim 
şi crâmceac. Deşi primarul din 
Tărăsăuţi a precizat că documentaţia 
va ĩ  elaborată în continuare doar 
în limba ucraineană, legea prevede, 
totuşi, că “documentele organelor 
supreme ale puterii de stat sunt adop-
tate în limba ucraineană şi publicate 
oĩ cial în limba de stat şi în limba 
minoritară”. Potrivit noii legi, limba 
minoritară/regională poate ĩ  folosită 
în teritoriu în activitatea autorităţilor 
locale de stat, a administraţiilor 
locale şi, de asemenea, poate fi 
aplicată în instituţiile de învăţământ 
şi în alte sfere ale vieţii sociale. “Orice 
informaţie despre posesorul unui 
act de identitate sau alt document 
care îl înlocuieşte este emis în limba 
ucraineană şi în una dintre limbi 
regionale sau minoritare” – se arată în 
Legea cu privire la principiile politicii 
lingvistice a Ucrainei. 



   Enciclopedia marilor necunoscuţi
   Autor: VADIM BACINSCHI 

Gherasimov Anatolie 
(26.03.1968, s. Hagi-Curda, azi 
Camâşovca, raionul Ismail). Pictor.

   După absolvirea Şcolii Medii 
cu limba de predare română din 
Camâşovca (1985), studiază la Cole-
giul de Arte Plastice „A. Plămădeală” 
din Chişinău (1985-1992) şi la Uni-
versitatea de Stat de Arte din Moldo-
va (1996-2001). 

   În perioada 1998-2010 participă 
la 12 expoziţii de grup la Chişinău, 
Tokyo, Lublin, Vilnius şi în Belgia. 
Două expoziţii personale (1998, 
Paris, Ambasada R. Moldova) şi 
2006, Chişinău.

   Lucrările lui A. Gherasimov se 
aĪ ă în colecţii particulare din mai 
multe ţări europene, S.U.A, China, 
sunt incluse în catalogurile unor pre-
stigioase expoziţii. 

                    *   *   *
Gr o m ov  A l e x a n d r u . 

(22.04.1925, or.Ismail – 07.2011, 
or. Chişinău). Scriitor şi publici-
st, lingvist, traducător, membru al 
Uniunii Scriitorilor din Moldova, 
distins cu titlul „Maestru al Lite-
raturii” (1995).

   Născut la Ismail şi rămas de mic 
copil orfan (îl cresc surorile mamei 
sale), îşi face studiile primare la Brăila 
şi Bucureşti (Liceul “Sf. Andrei”). În 
timpul războiului, lucrează la o uzină 
din regiunea Uralului.

   După război, revine în R. Mol-
dova, angajându-se corespondent 
la ziarul din Durleşti (1947-1956). 
Absolvă Institutul Pedagogic din 
Chişinău (1953) şi devine redactor 
la Editura „Şcoala Sovietică”, apoi la 
Editura de Stat a Moldovei („Cartea 
Moldovenească” de mai târziu).

   De la mijlocul anilor 60 
colaborează cu revistele Moldo-
va, Literatura şi Arta, Noi, Limba 
română. În emisiunile TV şi radi-
ofonice promovează corectitudinea 
limbii române.

   În literatura basarabeană 
postbelică este reprezentant de 
frunte al literaturii de frontieră şi 
de anticipaţie. Cele mai cunoscute 
lucrări ale sale în acest gen:  Taina 
Luceafărului – două părţi (1957-
1960), Călătorii în necunoscut 
(1968), Continentul enigmelor. 
Aventuri cosmice şi ecouri 
pământeşti (1980), Expediţia „Pene-
lopa”. File pentru visători  (1964). În 
total, este autor a circa 20 de cărţi 
(literatură artistică şi publicistică).

   Îi aparţin traduceri din Herbert 
Welss (Războiul lumilor, 1982), 
Gustave Flaubert (Doamna Bovary, 
1976), Ray Bradbury, Alberto Mora-
via ş.a.

  Distins cu „Premiul de Excelenţă” 
al U.S.M şi medalia ”Mihai 
Eminescu” (1996).

                    *   *   *
Grozavu Petru (07.09.1949, s. 

Cartal, azi Orlovca, raionul Reni). 
Jurnalist, specialist în domeniul 
relaţiilor internaţionale. Membru 
al Uniunii Jurnaliştilor din R. 
Moldova (1983).

   Absolveşte Şcoala de 8 ani din 
Cartal (1965), apoi-cea Medie, nr. 
4, cu limba de predare română, din 
or. Reni (1967). Studiază la Univer-
sitatea de Stat din Moldova (1971-
1976) şi la Academia de Admini-

strare Publică pe lângă Preşedintele 
R. Moldova (2001-2003).

   Ca jurnalist, este angajat la Radi-
odifuziunea de Stat de la Chişinău 
(1976-1990) – redactor, şef de secţie, 
corespondent special; colaborează cu 
periodicele Flux,  Alfa şi Omega,  
Accente,  Ziarul de Gardă (după 
1990).

   Şef al Serviciului de Presă la 
Ministerul Culturii şi Cultelor al 
R. Moldova (1990-1994); redactor 
ştiinţiĩ c superior la Muzeul Naţional 
de Istorie (1996-1997); şeful Servi-
ciului Relaţii Publice în primăria 
Chişinăului (2003-2007).

   Participant activ la viaţa politică 
din Basarabia. Primul preşedinte 
al organizaţiei teritoriale Centru – 
Chişinău a Frontului Popular din 
Moldova (1989-1992). Consilier al 
Mitropoliei Basarabiei (1991-2000). 
Unul din fondatorii Societăţii Cul-
turale „Dunărea şi Marea”, cu sediul 
la Chişinău, şi preşedinte al acesteea 
(din 1994).

   Militant neobosit pentru inte-
resele vitale ale populaţiei româneşti 
din reg. Odesa (învăţământ, cultură, 
culte). În această ipostază participă 
la numeroase forumuri, programe, 
proiecte cu caracter naţional şi 
internaţional, în R. Moldova, Româ-
nia şi Ucraina.

                 *   *   *
 Guţu Pavel (06.08.1952, s. 

Hagi-Curda, azi Camâşovca, 
raionul Ismail). Pictor. Membru 
al Asociaţiei Internaţionale a 
Artiştilor Profesionişti, al Uniunii 
Artiştilor Plastici din Moldova şi al 
Fondului Plastic – Bucureşti.

   După absolvirea şcolii din satul 
de baştină, studiază la Şcoala de Arte 
„Palatul Octombrie” din Kiev (1973-
1976). Tot la Kiev, în 1982, devine 
licenţiat al Academiei de Arte de acolo 
(pictură monumentală). Studiază la 
Academia de Arte Plastice din Sankt 
Petersburg (1989) şi la Centrul de 
Artă „Micado” din Paris (1993).

   Practică diferite genuri de artă în 
diferite tehnici (graĩ că, ulei, frescă, 
vitraliu, relief, sculptură).

   A avut câteva zeci de expoziţii 
personale în Europa, peste 1500 de 
lucrări ale sale se aĪ ă în colecţii pri-
vate şi publice. Laureat al multiple 
premii în R. Moldova şi Italia, unde 
este stabilit cu traiul.

                     *   *   *
 Ivanov Gheorghe (07.12.1949, s. 

Cartal, azi Orlovca, raionul Reni). 
Doctor în medicină, docent la Cate-
dra de oftalmologie a Universităţii 
de Medicină „N. Testemiţeanu” din 
Chişinău, coregraf.

   După absolvirea Institutului 
de Medicină din Chişinău (1979), 
lucrează timp de 10 ani medic-oftal-
molog în clinica municipală nr.3 din 
Chişinău. Din 1978 conduce Ansam-
blul de dansuri populare „Veselia”, 
fondat în 1955, manifestându-se ca 
un coregraf înzestrat şi apreciat în 
mediul artistic.

   Din anul 1987 lucrează la Cate-
dra de oftalmologie a Universităţii de 
Medicină „N. Testemiţeanu”. Speci-
alist de înaltă caliĩ care în domeniul 
intervenţiilor micro-chirurgicale la 
ochi.

PERSONALITĂŢI   NĂSCUTE  ÎN BASARABIA ISTORICĂ 

Şcoala mea
        Deseori, ducându-mă la biserică, 

trec pe lângă şcoala veche. În trei an, de 
când funcţionează cea nouă, din acest 
monument de arhitectură au rămas 
numai pereţii şi o parte din acoperiş. 
Acoperiş din olane roşii de Lugoj.

   Locul pentru zidirea şcolii a fost 
sĩ nţit de părintele Veţu prin anii 1938-
1939. Data o spunem de pe o fotograĩ e 
care ne-a păstrat evenimentul. În plin 
război şcoala se zidea. După  eliberare 
lucrările de construcţie le-au ĩ nalizat 
bolşevicii. Zeci de generaţii au studiat 
între imenşii pereţi.

   Astăzi, cu greu pătrund în fosta 
noastră sală de clasă. Golul ferestrelor şi 
al acoperişului mă întristează. Din gro-
pile fostelor podele privesc pereţii înalţi 
ai fostului monument de arhitectură. 
Prin mulţimea straturilor de var, apre-
ciez, arheologic, anii mai de şcoală. 
SuĪ etu-mi plânge...

   De construcţia şcolii e legată şi 
soarta tragică a unui frate de-al bunicu-
lui – Ion Cojocaru. Când în  45 înveleau 
acoperişul, el căzuse întâmplător şi se 
stinse din viaţă peste puţin timp. A fost 
mare meşter – tâmplar.

   ...În văzul tuturor s-a furat şi se mai 
fură din ceea ce a fost ALMA MATER 
a satului, a copilăriei şi tinereţii mele.

   Mă simt vinovat de ceea ce se 
întâmplă. De multe ori am încercat să 
întreprind ceva... Imposibil.

   Un sat frumos, lăsat paragină. Un 
fel de Bagdad lângă biserica satului. 

    17. 04. 2003.

  Valeriu COJOCARU. 

DIN CARTEA ÎN 

CURS DE APARIŢIE 

„MALUL IALPUGULUI“

(continuare din ediţiile precedente)

Scrieri alese

Aerodromul
  Pe acest aerodrom, nu departe 

de cel mai frumos lac – Ialpug, prin-
tre plantaţii de viţă-de-vie şi movile 
străvechi, a trecut copilăria mea. Sunt 
sigur: ea a fost cea mai frumoasă şi mai 
interesantă copilărie din lume. De ce? 
Voi începe cu cea mai impresionantă 
amintire.

   Din cer se aude un vuiet puternic, 
grozav, nemaipomenit pentru mine. Pe 
strada noastră alergă spre marginea de 
nord a satului o mulţime de oameni. 
Toţi înspăimântaţi. Spaima mă cuprinde 
de asemenea. Parcă ar ĩ  sfârşitul lumii. 
Mulţimea mă înşfacă şi pe mine, alerg. 
De asupra noastră apare un AN-2, ver-
de-întunecat. Cineva cade la pământ. 
Babele îşi fac semnul crucii.

   ...Mi-am venit în ĩ re într-o căpiţă 
de paie de lângă o casă în curs de 
construcţie. Mulţimea se liniştise oare-
cum şi înconjurase minunea. Avionul 
aterizase.

   Eu nu m-am apropiat de minunea 
verde-întunecată. Îmi era frică.

   Înţeleg acum starea de atunci a 
mulţimii. Vreo 70 la sută din satnoieni 
niciodată în viaţă nu văzuse un „avion 
viu”. Când colo, în Satu Nou se deschi-
de aerodromul. 

( va urma)

  Cu Ansamblul „Veselia” participă 
la turnee în Canada, Grecia, Belgia, 
Vietnam, Spania, Germania.

 Distins cu medalia „Meri-
tul civic” (1987) şi „Ordinul de 
Onoare” (2005).

ANDRUSENCO Victor 
(15.09.1950, s. Hagi-Curda, 
azi Camâşovca, raionul Ismail). 
Artist de circ, artist emerit al 
R.S.S.Moldoveneşti (1985).

   După absolvirea Şcolii Medii 
cu limbă de predare română din 
Camâşovca (1967), îşi satisface 
serviciul în rândurile armatei, 
apoi, cu recomandarea Ministeru-
lui Culturii din Moldova, devine 
acrobat în cadrul Studioului de 
Circ „Soiuzgosţirk” din Moscova 
(19719).

   În 1973, absolvă, Şcoala 
Artiştilor de Circ din Moscova şi 
este repartizat, pentru stagiere, în 
oraşul Tula, din Federaţia Rusă, 
în componenţa primului colectiv 
moldovenesc de circ. În grupul de 
acrobaţi condus de G. Barcari, V. 
Andrusenco ocupa locul de jos de 
bază (1971-1986). Din 1986 până 
în 1991, în aceeaşi postură, este 
echilibrist principal de jos.

   În perioada 1973-1991 
participă la turnee în S.U.A, 
Mexic, Puerto Rico, Japonia, India, 
Canada,Germania.

   Laureat al multiplelor concur-
suri şi festivaluri internaţionale, 
distins cu Diplome de Onoare ale 
Ministerului Afacerilor Externe ale 
R. Moldova.

                  *   *   *
   BĂDĂRĂU Eugen (1887, 

Ismail – 1975, Bucureşti). Fizi-
cian. Fost profesor şi decan la 
Universitatea din Cernăuţi. Direc-
tor al Institutului Cernăuţean de 
Fizică Experimentală.

                    *   *   *
   CEALENCO Igor (27.08.1972, 

s. Hagi-Curda, azi Camâşovca, 
raionul Ismail). Doctor în ştiinţe 
fizico-matematice, profesor la 
Universitatea Tehnologică din 
Chicago, S.U.A.). 

   Absolveşte, cu medalie de argint, 
Şcoala Medie cu limba de predare 
română din Camâşovca (1989) şi 
Universitatea de Stat din Moldova 
(1994). Tot acolo îşi susţine teze de 
doctorat (1999) şi lucrează lector la 
Catedra Analiza Matematicii.

   În 2002 se stabileşte cu traiul în 
S.U.A. Este profesor de matematică 
la Universitatea din Los Angeles 
(California de Sud). În 2007 obţine 
titlul de profesor de matematică 
pentru S.U.A. Este angajat profe-
sor la Universitatea Tehnologică din 
Chicago.

 Îi aparţin numeroase lucrări 
ştiinţiĩ ce.   Participă la conferin-ţe      
internaţionale de specialitate.

                   *   *   *
 CHIORU Pavel (07.04.1902, 

s. Cartal, azi Orlovca, raionul 
Reni – 11.10.1943). Activist pe 
tărâm public, poet şi folclorist.

   Îşi face studiile la renumitul 
gimnaziu din or. Bolgrad. În 1918, 
trece Nistrul, înrolându-se în rân-
durile Armatei Roşii şi participând 
la războiul civil. Alegerea pe care 
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o face (în favoarea bolşevismului şi a 
puterii sovietice) îi determină destinul 
omenesc de mai departe. Studiază la 
Moscova, apoi deţine funcţii importante 
pe linie de partid: secretar al Uniunii 
Tineretului din R.A. Moldovenească, 
în componenţa Ucrainei (1925-1926), 
redactor-şef al gazetei „Plugarul Roşu” 
(1926-1928), comisar al poporului 
pentru învăţământ şi preşedinte al 
Comitetului Ştiinţific Moldovene-
sc (1928-1930), primul preşedinte al 
organizaţiei scriitorilor din Moldova 
(republica sovietică autonomă).

   Demnă de remarcat este activitatea 
sa ca folclorist. În “Plugarul Roşu”, P. 
Chioru publică mai multe texte folclo-
rice ce stau la baza primelor cărţi din 
creaţia populară orală în autonomia 
moldovenească sovietică. Culegerea sa 
“Cântece moldoveneşti (norodnice)” – 
părţile 1-3 – apare la Balta în 1928.

                    *   *   *
 CIOBANU Pavel (28.03.1955, 

or. Reni). Maestru în sport (1984). 
Unul din liderii fotbalului moldove-
nesc (R.S.S.Moldovenească) din anii 
70-80 ai secolului trecut. Preşedinte 
al Federaţiei de Fotbal din R. Moldova 
(din 1997, reales 4 termene consecu-
tiv). Vicepreşedinte al Comitetului 
pentru fotbal al U.E.F.A.

   Absolvent al Şcolii nr. 4, 
moldoveneşti (cu limbă de predare 
română) din or. Reni.

   Întreaga sa carieră sportivă este legată 
de echipa de fotbal „Nistru” (Chişinău), 
în care evoluează, ca mijlocaş, din1972. 
Îi are coechiperi pe A. Spiridon, N. 
Cebotari, S. Dubrovin, N. Tabaciuc, A. 
Maţura. Între anii 1972-1986 îşi trece 
în activ 341 de goluri marcate, ĩ ind cel 
mai popular fotbalist moldovean de la 
Chişinău. În 2000, a fost recunoscut 
cel mai bun fotbalist din toată istoria 
fotbalului moldovenesc.

   Absolvent al Şcolii Superioare de 
Antrenori de la Moscova. După 1990 
a antrenat mai multe echipe din R. 
Moldova şi România. Distins cu ordi-
nul “Gloria Muncii” şi cu titlul onoriĩ c 
“Om emerit”.

                           *   *   *
COJOCARU Valeriu. (28.10.1957, 

Satu  Nou, azi Novoseliscoe, raionul 
Reni – 12.01.2010, or. Reni). Etno-
graf, arheolog.

   Studii la Şcoala Medie din satul de 
baştină, apoi – la Institutul Pedagogic 
din Ismail, Facultatea de Limbi Moder-
ne (franceza). În 1979 îşi ia diploma şi 
lucrează 2 ani într-o şcoală din regiunea 
Jitomir. În 1981 revine, împreună cu 
familia, la Reni, preocupându-se, în 
special, de istoria şi arheologia malu-
lui stâng al Dunării de Jos. Director al 
Muzeului de Istorie şi Etnograĩ e din or. 
Reni, conducător al Clubului Şcolar de 
Istorie şi Arheologie „Istros”.

   Stabilit cu traiul la Satu Nou, con-
duce mai bine de 10 ani, din 1985, 
Centrul Zonal de Etnograĩ e şi Turism 
al Tineretului Şcolar, cu sediul în şcoala 
din Satu Nou. 

   V. Cojocaru a fost iniţiator şi orga-
nizator al unor importante conferinţe 
ştiinţifice în problemele istoriei şi 
arheologiei Dunării de Jos, la Reni şi 
Satu Nou. Îi aparţin peste 30 de studii 
ştiinţiĩ ce publicate în Ucraina, Româ-
nia, R. Moldova. Teme magistrale: 
valurile lui Traian cu caracter local de la 
Cartal şi Satu Nou, aşezarea medievală 
Roşcani, trecerea peste Dunăre de la 
Obluciţa.  

( va urma)



COMEMORĂRI

 POETUL VITALIE TULNIC: 80 ANI DE LA NAŞTERE

PE UN PICIOR DE PLAI

VADIM BACINSHI

Dacă era printre noi, în anul acesta, 
pe 9 martie, poetul şi ziaristul Vitalie 
Tulnic   împlinea 80 de ani. Dar nu mai 
este. S-a stins din viaţă la doar 42 de ani, 
în decembrie 1973. Grigore Vieru îşi 
amintea: “În ultima lui seară a fost pe la 
mine. Nu m-a găsit acasă. Ce vroia să-mi 
comunice, oare? Că ţine la mine? Să mă 
întrebe dacă-l iubesc? Căci pentru el n-a 
existat nimic mai de preţ decât dragostea 
şi înţelegerea aproapelui, comori pe care 
veşnic le-a căutat”.

  
...Puţin câte puţin, uităm şi de Grigore 

Vieru, care ne-a părăsit acum un an. Cât 
despre Vitalie Tulnic, poetul şi ziaristul, 
cine şi-l mai aduce azi aminte? Cine mai 
ştie că el s-a născut în cumpâna apelor 
sud-basarabene, la Enichioi, judeţul Ismail 
(azi Novosiolovka, adică Satu Nou, actu-
alul raion Chilia)? Cine mai savurează azi 
vibraţiile de rară sensibilitate şi tremurul 
gingaş al poeziei lui Vitalie Tulnic?

  Despre copilăria sa ştim puţin de tot. 
Ştim că pe taică-său îl chema David, că 
sentimente deosebite îl legau de maică-sa, 
căreia i-a consacrat mai multe poezii. În 
cele scrise de el, întâlnim imaginea buni-
cului său, cu naiul la brâu, a vecinilor care, 
în copilărie, îl puneau să le cânte.

  Nu cunoaştem ce împrejurări anume 
l-au adus din sudul Basarabiei la Bucureşti. 
Acolo a absolvit Şcoala de Literatură 
M. Eminescu, avându-i colegi pe Al. 
Andriţoiu, Aurel Covaci şi alţii. Urmează 
mai mulţi ani petrecuţi la Bucureşti, unde 
colaborează la radio şi la revista de satiră 
şi umor Urzica.

  În 1953, Vitalie Tulnic, împreună 
cu Emil Loteanu, vine şi se stabileşte la  
Chişinău. În oraşul de pe Bâc îl aşteptau 
înainte 20 de ani de muncă literară şi 
gazetărească, alături de colegii săi de 
generaţie. “Căci dintre noi toţi, cei care am 
pornit odată la drum şi am ajuns undeva, 
care şi cum a putut, el a rămas cel mai divin 
şi mai dezgolit la suĪ et” – scria Grigore 
Vieru.

  Citită azi, poezia lui Vitalie Tulnic 
te cucereşte anume prin sinceritatea sa, 
neadumbrită de nimic. O sinceritate 
dezgolită la suĪ et, vorba lui Grigore Vieru.

  În 20 de ani trăiţi la Chişinău Tulnic 
lucrează la periodicele Tinerimea Moldo-
vei, Cultura, Moldova. Îi apar mai multe 
volume cu versuri şi proză. După moartea 
sa, din 1974 până în 2004, au mai fost 
editate vreo 5 cărţi cu lucrările sale. Primul 
din acest şir a fost volumul Ultima frunză, 
editat în 1976, cu prefaţă de Anatol Cio-
canu şi adnotaţii de Grigore Vieru şi Emil 
Loteanu. În prefaţa scurtă, A.Ciocanu 
remarcă: ”... regretatul poet Vitalie Tulnic 
a plecat din viaţă prematur, dar scrisul lui 
a rămas ca o eĩ gie elegantă şi sinceră în 
timp pentru a te întâlni cu el totdeauna”. 

  ...Să ne amintim de poetul Vitalie 
Tulnic, din Enichioi, judeţul Ismail. De cel 
care în una din poeziile sale, apărută după 
moartea-i, spunea: „Iubeşte-mă şi fă-mă 
altul, / Bogat de vis, sărac de-nsingurare- / 
Singurătatea inimii e mare /Şi-n hăuri mari 
i se deschide saltul”. 
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FOLCLOR...

...ÎN LIMBA 
DULCE A 

MĂICUŢEI MELE
   Cui îi rămân cântecele de 

leagăn ale mamelor noas-
tre, poeziile cele învăţare 
de la mame şi bunici încă 
din frageda copilărie? Cui 
rămân jocurile copilăriei 
de odinioară? Se uită, se 
pierd pentru totdeauna, iar 
împreună cu ele se pierde 
legătura dintre generaţii, 
dispare puntea care ne 
unea pe noi cu buneii şi 
străbuneii noştri, ne făcea să 
le semănăm lor. Preluam de 
la ei – prin cântece şi poezii, 
prin datini şi obiceiuri – un 
tezaur de nepreţuit, de care 
astăzi mulţi nici nu mai ştiu.

   Iată de ce vreau din tot 
suĶ etul, cu dragoste curată 
pentru neamul meu române-
sc, să vă propun nişte fărâme 
din acest tezaur, aşa cum 
s-au întipărit ele în mintea 
mea de copil de cândva.

   Din fragedă copilărie ţin 
minte cum mama ne legăna, 
cântând:

      Nani-nani, puişor...
      Vine-un peşte 
                              şi mi-l creşte,
      Vine-o ştiucă 
                              şi mi-l culcă,
      Vine-un somn 
                   şi mi-l adoarme.
      Nani-na, nani-na.
   Cum începeam a vorbi, 

mama ne învăţa rugăciunea. 
Când deveneam mai 
mărişori, mama ne învăţa 
„ Tatăl Nostru”, dar de mici 
spuneam rugăciunea:

      Doamne-Doamne,           
                                    Ceresc Tată,
      Noi pe Tine Te rugăm
      Să-ntăreşti 
                         a noastră minte,
      Lucruri bune să-nvăţăm.
      Că Tu eşti Stăpânul lumii
      Şi al nostru Tată eşti
      Şi pe toate cele bune
      Numai Tu le împlineşti.
     Amin.
   După ce ne rugam cu 

glas tare înaintea icoanei, 
mergeam la tata, cu mâna 
dreapta făceam semnul 
crucii în palma lui, îi sărutam 

mâna, apoi tata ne săruta, pe 
urmă treceam la mama şi tot 
aşa pe la toţi, după mărime.

   Simţeam o dorinţă cât 
mai repede să învăţăm “Tatăl 
Nostru”, Ĵ indcă ne socoteam 
de-acum mai mari.

   Iar primele poezii 
învăţate pe de rost, cât erau 
ele de frumoase! Iată câteva 
dintre ele:

                          *   *   *
      Doi boboci micuţi de raţă
      Au plecat de dimineaţă
      Pe o margine de lac
      Şi vorbindu-şi: 
                               mac-mac-mac.
      Sub o tufă de răchită
      Sta o pisică pitită:
    - Unde aţi plecat, voinici?
    - Pe-aici, pe-aici, pe-aici.
                       *   *   *
     Păsărică, păsărea,
     Treci cu barca şi mă ia
     Şi mă trece Dunărea,
     Încet-încet, să nu mă 

prăvăleşti,
     Că n-ai bani să mă plăteşti.
                       *   *   *
     -  Un te duci tu, răcuşor?
     -  Mă duc, broască, 
                                     să mă-nsor.
     -  Ia-mă, răcuşor, pe mine,
     Căci cu mine ţi-a Ĵ  bine,
     Că-am un câmp de lozărie
     Şi-o baltă de stufărie,
     -  Brosculiţă, te-aş lua, 
     Popa nu ne-a cununa.
     Că n-ai cap de legătoare,
     Nici trup de-nfăşătoare,
     Nici picior de papuc –
     La ce naiba să mă-ncurc!
                     *   *   *
     Păsărică albă-n cioc,
     Subţirică la mijloc,
     Trag cu puşca, 
                              nu ia foc...
     Păsărica-i cu noroc. 

                     Tudor 
IORDĂCHESCU,

  Locuitor din satul 
Hagi-Curda, raionul 

Ismail.
  (Din cartea Hagi-Curda 

(Camâşovca). Un sat 
românesc din Basarabia 

istorică.

EUFROSINIA COJOCARU, învăţătoare la clasele primare din satul Barta, raionul Reni

Asta s-a întâmplat în vremuri de 
demult, pe când Soarele trăia pe 

cer împreună cu Luna şi creşteau o 
boltă de copilaşi minunaţi – stele-
le, numele cărora doar ei le ştiau, 

deoarece erau părinţi. Toţi vecinii, 
care-i cunoşteau bine, ziceau că 

aşa o pereche mai rar poţi întâlni. 
Foarte cumsecade şi gospodari!

Tuturor copiilor le place să audă vorbe 
frumoase despre părinţii lor, cu atât mai 
mult stelelor! Stelele se bucurau însutit 

şi nu le mai ieşeau părinţilor din cuvânt. 
Soarele şi Luna  erau mereu ocupaţi: ba îi 
hrăneau pe copilaşi cu lumină şi căldură, 
ba îi înfăşau în scutece de aur şi argint, 
ba îi legănau.

În vremea aceea pe pământ erau multe 
vrăjitoare şi mulţi vrăjitori care se luau la 
întrecere în farmecele lor. Mulţi dintre ei 
priveau cu invidie spre cer, chibzuind cum 
ar putea să-şi vâre codiţa şi pe-acolo. Şi 
iată, după multe zile şi nopţi de nesomn, 
o vrăjitoare a ieşit în câmp

cu pletele în vânt, cu şerpi şi broaşte în 
buzunare şi a îndreptat o săgeată aprinsă 
spre o stea de pe cer, îngânând cuvinte 
rostul cărora doar ea le înţelegea. În acel 
moment a tunat şi a fulgerat pe pământ, 
de s-a făcut lumină până la fundul iadului 
şi tot atunci o steluţă mică şi plăpândă a 
căzut în pădure. Cum a căzut, a început 
să tremure de frig şi de frică. Fiind până 

atunci mereu sub ochii părinţilor, acum 
ce simţea oare?

Izbucni în plâns. Plângea ca un copilaş 
sărman, ce caută şi nu găseşte alinare. 
Amarnic mai plângea!

Atunci un vrăjitor cu barbă rară, bătrân 
şi gârbovit de ani şi de rele, a dat de sărmana 
steluţă. O fi  crezut că plânge un bebeluş 
uitat înadins de părinţii săraci, care 
nu-s în stare nici măcar să-l hrănească... 
El a atins o rază mai lucitoare şi mai 
lungă cu bagheta sa fermecată şi steluţa 
s-a prefăcut într-o căprioară de o rară 

fr um useţe. 
Ea a privit 
s p e r i a t ă 
împrejur şi 
a dispărut în 
pădure.

Vrăjitoarea 
căuta steluţa 
peste tot. 
R u p e a 
copacii şi 
tufele din 
r ă d ă c i n i , 
intra în vizui-
nile jivinelor, 
p r i n d e a 
păsări uluite 
din zbor şi 

le întreba 
dacă n-au 
v ă z u t , 
dacă n-au 
auzit...

Încetul 
cu încetul, 
căprioara 
s-a deprins 
să mănânce 
i a r b ă 
verde, să 
bea apă 
de izvor, 
încât uitase 
aproape cu 
totul cine 
a fost la 
î n c e p u t . 
Iar în cer se 
iscase mare 

tărăboi, atunci când părinţii au observat 
dispariţia steluţei.

- Dunărea! Dunărea! o chemau ei. Ca 
s-o găsească mai repede, Soarele a pus 
stăpânire pe zi şi căuta peste tot cu razele 
lui ascuţite şi harnice, iar Luna cu copilaşii 
au pus stăpânire pe noapte. Odată o 
lacrimă de-a Lunii a căzut drept pe ochii 
căprioarei. Acea lacrimă de argint atât de 
cunoscută şi atât de scumpă i-a amintit de 
toate de la început.

Dunărea s-a luat după Luna-mamă. A 
fugit mult timp, apoi s-a ridicat pe un vârf 
de munte şi a strigat:

- Sunt aici, mămico! Fraţilor, surioa-
relor, eu sunt aici!

Dar nu a observat-o nimeni. Luna cu 
aştrii căutau o steluţă, nu o căprioară. 
Ciuta disperată a început să arunce pietre 
şi gheaţă cu copitele în jos din vârful 
muntelui. Acelea cădeau la vale ameste-
cate cu lacrimi şi făceau un râuleţ tulbure. 
Căprioara striga, râul creştea, dar în cer 
nimeni nu înţelegea.

De atunci soarele îşi caută fi ica ziua, 
Luna cu aştrii – noaptea, iar râul înce-
put de căprioară curge şi azi, şi toţi îl 
numesc Dunărea. 

LEGENDA DUNĂRII

Statuia lui Decebal, una dintre frumusețile de pe malul Dunării

Dunărea la Cazane, 
un loc, un Ķ uviu, un peisaj, o istorie de mii de ani


