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În vara anului 1484, domnul Țării Moldovei, Ștefan 

cel Mare, pierde Chilia și Cetatea Albă – cele mai 

importante cetăți din sudul țării sale. Le pierde, din câte 

se va dovedi mai târziu, pentru totdeauna. Dorind însă 

atunci să le recucerească, în fața pericolului otoman ce 

devenise tot mai mare, el caută noi aliați. În septembrie 

1486, călcându-și pe inimă, voievodul moldovean, vine la 

Colomeea (Colomaia, azi regiunea Ivano-Frankivsk, 

Ucraina)  unde se afla în acea toamnă regele Poloniei 

Cazimir. Vine să i se închine și să-i ceară ajutor. Aflându-

se Ștefan la Colomaia, turcii invadează Țara Moldovei, 

ajung până la Suceava, prădând-o. Era în jumătatea a 

doua a lunii septembrie. Cazimir îl ajută pe Ștefan cu 

3.000 de săbii și oastea moldo-polonă revine în Țara 

Moldovei, punându-i pe fugă pe turci. Acestea se retrag 

spre sud. După ce îi scoate din țară, îi strâmtorează, pe un 

timp rece, pe malul lacului Cătlăbuga (actualul raion 

Ismail al Ucrainei) și îi nimicește în lupta ce s-a dat pe 

16 noiembrie 1485. Cântărindu-și, probabil, posibi-

litățile, nu se încumeta să meargă mai departe și să 

atace Chilia. În lupta de la Cătlăbuga Ștefan cel Mare 

recupera cele prădate de către turci și se alege, poate, 

cu o satisfacție morală.  

 Iată două mărturii despre evenimentul de acum 530 

de ani. Una aparține cronicarului Grigore Ureche, în 

Letopisețul Țării Moldovei, cu un subcapitol nu prea 

mare, consacrat nemijlocit luptei de la Cătlăbuga. 

Cealaltă ne-a fost lăsată de către Anastasia Bouroș, 

originară din satul Erdec Burnu/Utconosovca – localitate 

cu populație majoritar românească din actualul raion 

Ismail, situată pe malul Cătlăbugăi.  

Așa scria cronicarul Grigore Ureche în letopisețul său 

subcapitolul Războiul cându s-au bătut Ștefan vodă cu 

Malcociu și cu turcii la Cătlăbuga: „mai apoi, într-același 

an, Ștefan vodă, dacă au scos vrăjmașii săi din țară și 

dacă au răcitu vremea și caii turcilor au slăbitu, au lovit 

pre Malcociu la Cătlăbuga, noiemvrie 16, de au topit 

toată oastea turcească. Într-această bucurie, dacă s-au 

întorsu Ștefan vodă, au zidit biserica pre numele sfântului 

Nicolae în târgul Iașiloru” (Grigore Ureche, Letopisețul 

țării Moldovei, Editură Tineretului, București, 1967, p. 

77). De reținut: Grigore Ureche ne spune că în cinstea 

victoriei de la Cătlăbuga Ștefan cel Mare a poruncit să se 

zidească la Iași biserica Sf. Nicolae. Semnala, în context, 

cineva de la Chișinău că anul de așezământ al 

respectivului lăcaș din Iași este 1492. 1492 ar putea fi 

anul finalizării lucrărilor de construcție șl al sfințirii 

bisericii Sf. Nicolae.  

  

Din amintirile Anastasiei Bouroș      
Eram copilă, după război. Prin anii ’50-’60 ai 

secolului trecut în satul meu puteai auzi legende și balade 

legate de victoria asupra turcilor la Cătlăbuga. Sabia 

foametei groaznice și vântul deportărilor în Siberia i-au 

șters de pe față pământului pe mulți bătrâni, buni 

cunoscători ai trecutului. În pofida calamităților sociale și 

a genocidului, generații noi se nășteau și creșteau. În 

nopțile geroase de iarnă crivățul viscolea și înghețau 

apele bătrânului ghiol. Lupii urlau prin împrejurimi. Cu 

suflarea întreruptă, noi, trei copile, strâns lipite una de altă 

lângă soba caldă, după ce mama ne hrănea cu mălai copt 

în cuptor, îl ascultăm pe bunul și frumosul nostru tată. 

Fie-i țărâna ușoară!  După ce-l pomenea pe badea Traian 

în colinde și urături, trecea la povești. Avea o voce foarte 

frumoasă și ochi plini de dragoste pentru noi, copilele lui 

necăjite. Vorbindu-ne despre turci, zicea: „Grele lupte au 

fost pe malurile ghiolului nostru...”.  

 

 

  
 

 

Dar mătușa Anica Tudoran, vecina noastră, câte nu 

ne povestea... Dumnezeu s-o ierte! Ieșea la portiță și, 

știind că părinții muncesc din zori până noaptea târziu, 

ne îmbia lângă dânsa. Bătrâna era oarbă de câțiva ani. 

Nu putea munci. Scotocea prin buzunarele pestelcei, ne 

dădea să roadem câte un posmag uscat și povestea: 

„Ehei, dragii mei! Mult a avut de suferit acest pământ 

de la turci. Multe fete și femei frumoase au pângărit ei. 

Multă jale au făcut”.  

 Tatăl meu, Dumnezeu să-l ierte, deseori ne 

povestea despre turcii în suat. „Suat” – așa se numea 

valea cea mai domoală și mai puțin adâncă din susul 

ghiolului. Tare răi și câinoși mai erau, blestemați să fie. 

Ce au pățit ei în suat, nici nu știu cum să vă spun mai 

bine, că să mă înțelegeți. Un ger mare i-a prins pe malul 

ghiolului. N-aveau unde să se ascundă. Casele 

moldovenilor erau arse și pustiite de păgâni. Înghețau, 

blestemându-și norocul și pe mai-marele lor. Acela, 

văzând că nu are încotro, le-a poruncit: „Tăiați caii, 

omorâți-i! Scoateți-le măruntaiele afară! Vârâți-vă în 

coșurile piepturilor lor! Va veți încălzi...”. Bieții turci 

făceau cum li se spunea, dar degeaba. Gerul și zăpada  

i-au încremenit acolo, cu căi cu tot. La război se vede 

capul viteazului și urma fricosului. (Din culegerea 

Clopotele de la Iași se aud la Cătlăbuga, Baia Mare, 

2008, p. 17-18).  

 

Post scriptum 
Poate își mai aduce cineva aminte cum, cu vreo 15 

(sau chiar mai mulți) ani în urmă, în ziua luptei de la 

Cătlăbuga, la Erdec-Burnu/Utconosovca s-a derulat o 

modestă, dar nelipsită de sens acțiune. În cinstea 

evenimentului din 16 noiembrie, în fața școlii din 

localitate a avut un așa-numit careu solemn, cu 

participarea elevilor, a cadrelor didactice și a oaspeților 

sosiți din alte localități. Pe urmă s-au deplasat cu toții la 

marginea satului, unde, pe malul ghiolului, a fost 

instalată și sfințită o nu prea mare cruce din lemn, întru 

pomenirea victoriei de cândva a voievodului Ștefan. Au 

răsunat cântece și poezii. A fost o acțiune modestă, la 

prima vedere. Un început care, din păcate n-a evoluat în 

ceva mai de amploare. Din păcate. Căci s-ar fi cuvenit 

și ar fi fost întru totul motivat să avem la Erdec Burnu, 

în ziua victoriei lui Ștefan la Cătlăbuga, o sărbătoare 

populară, un festival folcloric, sau altă acțiune de acest 

gen (numiți-o cum doriți). În locul micii cruci din lemn 

pusă cândva pe malul ghiolului – și cred că dispărute 

demult – se putea instala și sfinți o troiță, ca semn 

creștin de pomenire și de aducere aminte. Dacă a fost 

posibilă, cu mai mulți ani în urmă instalarea unei cruci, 

sfințită prin serviciul divin, ce-ar împiedica punerea pe 

locul vechi a unei troițe? O întrebare pentru noi toți... 
 

 Vadim BACINSCHI 
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530 de ani de la victoria de la 
lacul Cătlăbuga a domnului 

Țării Moldovei, Ștefan cel Mare 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al. O. Teodoreanu 

 

 

TOAMNĂ 
 
Sunt ostenit de lene, de somn, de contemplare, 

De viaţă, de iubire, de vis. Sunt ostenit. 

Prin parcul meu de vise imens şi veştejit, 

Tu ai trecut ca toamna atotveştejitoare. 

 

De viaţă, de iubire, de vis, sunt ostenit. 

În heleşteul verde, cu apele murdare,  

Vezi pâlcurile repezi de păsări călătoare, 

Trecând, ca umbra spaimei, c-un strigăt prelungit. 

 

Prin parcul meu de vise imens şi veştejit, 

Nu mai zăreşti bazine ce înfloresc, bizare, 

Ca stânjenei de sticlă, sub scânteieri lunare, 

Trezite ca-n poveste de mersul tău vrăjit. 

 

Tu ai trecut ca toamna atotveştejitoare. 

Şi-n nopţile cu brumă văd chipul tău iubit, 

Alunecând ca luna de veghe-ngălbenit, 

Prin noaptea fără viaţă şi fără de hotare. 

 

Sunt ostenit de lene, de somn, de contemplare. 
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Mai ales, când aud de la enoriaşii din biserica rusească 
că slujbele preotului nostru nu-s primite la Cer, din pricina 
chip că preotul nostru a fost căsătorit de mai multe ori, că 
suntem catolici şi câte şi mai multe. Un Dumnezeu avem cu 
toţii, dar mergem spre El pe diferite căi, care cu Bucureştiul, 
care cu Moscova. Tot la acel Iisus Hristos ne închinăm. Se 
uită nedumerit bietul ţăran la toate acestea şi, la urma 
urmelor, merge într-o sectă. De aceea avem nevoie de vizita 
şi susţinerea Sfinţiei Voastre. Avem nevoie (urgent) de un 
preot permanent, domiciliat în sat, deoarece  ne putem 
pomeni într-o bună zi fără enoriaşi şi fără păstor. Preotul mai 
are nevoie de un salariu, de o leafă constantă, ca preoţii din 
Republica Moldova. Vă rugăm, auziţi-ne şi vizitaţi-ne! 

După părerea mea şi a epitropului bisericii Vasile 
Iordăchescu, pentru a rezolva problemele bisericii din sat, se 
cere: 

1. preot permanent; 2. salariu preotului; 3. atenţie 
cuvenită din partea Mitropoliei Basarabiei şi a Patriarhiei 
Române; 4. primirea restului de bani, conform contractului, 
pentru a termina construcţia bisericii. 

Tot la această temă vreau să pun întrebarea editării celei 
de a II-a ediţii a monografiei satului natal – Hagi Curda. 
Chiar dacă întrebarea pare mai mult personală, m-aş opune, 
fiindcă materialul propus va contribui la menţinerea 
memoriei istorice, a demnităţii naţionale şi a valorilor 
româneşti din localităţile sud-basarabene, aflate acum în 
componenţa Ucrainei care face tot posibilul să nimicească 
cultura băştinaşilor din această zonă. De doi ani şi jumătate 
împliniţi tot bat la „uşi mari” cerând ajutor financiar, dar nu-s 
auzit. Mai precis, mi-au promis, m-au liniştit, apoi totul s-a 
stins. N-au influenţat nici recenzia din partea Academiei de 
Ştiinţe Române pentru prima ediţie, nici sugestiile apărute în 
presă, la radio, pe internet, nici  prefaţa dlui redactor pentru 
ediţia a doua, nici cererile făcute de mine la Departamentul 
pentru Românii de Pretutindeni, nici adresările în formă 
oficială şi neoficială deputaţilor, consilierilor şi altor feţe 
administrative din Ţară, precum şi din Republica Moldova. ... 
Dar eu încă „visam”, într-un dialog cu corespondentul de la 
TRANSMEDIA, platformă a jurnaliştilor români de 
pretutindeni, din 21 ianuarie 2014 că, citez: ... marea mea 
dorinţă, ca adevărul prezentat în această ediţie, ce va 
apărea pe curând, să pătrundă în fiecare casă de român 
adevărat şi, călăuzindu-mă după cuvintele din Hora Unirii: 
Unde-i unul nu-i putere/ La nevoi şi la durere./ Unde-s doi 
puterea creşte/ Şi duşmanul nu sporeşte, doresc să scot de 
sub tipar atâtea exemplare de carte ca să apară cel puţin 
câte o carte prin fiecare bibliotecă atât din Ţară cât şi din 
Republica Moldova, precum şi din localităţile româneşti din 
Bucovina şi Basarabia încă înstrăinate, pentru aceea ca, 
prin interese, prin sfaturi comune să scăpăm de cuceritori, 
ca să nu las veniticului nici o şchioapă de pământ 
românesc-strămoşesc scăldat în lacrimi, sudoare şi sânge 
de părinţii, buneii şi străbuneii mei de pe meleagul străbun 
basarabean.  

Tot aici amintesc că, la 17 august 2013 a avut loc 
inaugurarea unei Biblioteci de carte românească pe lângă 
Biserica Sf. Apostoli Petru şi Pavel şi Sf. Ierarh Nicolae din 
sat. Am adunat, mai mult prin donaţii, mai bine de 2000 de 
cărţi; avem şi presă periodică: almanahul Sud-Vest, (pentru 
românii din regiunea Odesa), Literatura şi Arta, Ziarul de 
Gardă, revistele Dunărea de Jos, Revista română, 
Bibliopolis, Limba Română şi altele. Încă n-am procurat 
literatură de scriitorii şi poeţii contemporani. (Nicio carte 
n-avem de G. Vieru, Matcovski, N. Dabija). Ne lipseşte şi 
un bibliotecar salarizat.  

Deci s-a făcut ceva, mişcăm. 
Aşteptăm susţinerea promisă. Sperăm mai pe curând. 
 

Tudor IORDĂCHESCU 
 

 

 

 

 

Ne adresăm tot mai des săptămânalului Dvs. „LA” 
sperând că vom fi auziţi mai departe şi noi, cei din 
Basarabia încă înstrăinată. Dorim ca prin paginile „Literaturii 
şi Arta” să scoatem şi noi capul, spre a ne vedea, şi spre a 
spune lumii întregi că noi încă n-am murit, mai suflăm 
româneşte şi aşteptăm, ca şi toată Basarabia, REUNIREA 
cu ŢARA. 

Vă rugăm să publicaţi şi acest articol. 
 
Din partea comunităţii româneşti din satul Hagi Curda, 

raionul Ismail, regiunea Odesa al Sudului Basarabiei Tudor 
Iordăchescu.  
 

... ŞI IARĂŞI PROBLEME 
 

Pe timpul sovietic de până la ’89 mai treceau pe la noi 
câte o delegaţie din Ţară, se mai interesau de viaţa noastră, 
cei din sud, ce probleme avem şi, dacă puneam noi 
întrebarea unei susţineri din partea Statului Român, ni se 
răspundea: mişcaţi, face-ţi ceva şi atunci noi vă vom 
susţine. Au trecut mai bine de patru ani de la sfinţirea 
Bisericii Sf. Apostoli Petru şi Pavel şi Sf. Ierarh Nicolae – 
unica biserică românească din ţinutul sud-basarabean, 
ocupat de regimul stalinist în „Săptămâna Roşie” din 28 
iunie – 3 iulie 1940, şi, nici la o lună împlinită, la 2 august, 
dăruit Ucrainei Sovietice. Ce gălăgie, ce explozie a adus 
atunci evenimentul... Radioul, televiziunea, internetul, presa 
– toate au oglindit pe din plin bucuria românilor atât din 
părţile noastre, cât şi din România, Republica Moldova şi cei 
din străinătate. Bucuria şi fala a fost mare. Dar iată că de la 
acest mare, să-i spunem aşa, eveniment, nimeni nu şi-au 
mai adus aminte de noi, doar decât cei care nu ne-au vrut şi 
nu ne vor şi astăzi ca români: autorităţile ucrainene şi, 
desigur, preotul cu ai săi din cealaltă biserică, subordonată 
Mitropoliei Odesei a Patriarhiei Ruse, care n-au renunţat la 
piedicile şi ameninţările de tot felul. Patru ani nu ne-a vizitat 
nimeni din partea Mitropoliei Basarabiei ai cărui suntem 
subordonaţi, nu ne-a întrebat de problemele ce le avem, de 
situaţia în genere, de ce se strecoară preoţii unul după altul, 
slujindu-ne care 2-3 luni, care puţin mai mult, apoi pleacă de 
la noi. De la sfinţirea sfântului locaş ne-au păstorit cinci 
preoţi. Astăzi ne slujeşte părintele Anatol Curtev, care face 
naveta în fiecare sâmbătă de la Anadol (Dolinscoe), r. Reni 
până la Hagi Curda (Camâşovca), distanţă de peste 80 km, 
făcând slujbele necomplete, ca de obicei (fără Sfânta 
Liturghie), apoi, după slujbă, pleacă, lăsându-ne pe toată 
săptămâna. Rugămintea noastră de a ne da un preot 
permanent, cu traiul în sat, la Mitropolie nu-i auzită, ba chiar 
auzim de la ei cuvinte de felul acesta: da dl Iordăchescu 
încă n-a decedat, sau găsiţi acolo vreo 10 preoţi şi puneţi 
câte o lumânare în 10 biserici pentru „sănătatea” dlui 
Iordăchescu. Oare cei de la Mitropolie nu cunosc faptul că, 
de n-ar fi fost dl Vasile Iordăchescu, în ţinut nu mai apărea o 
atare biserică? După cum vedeţi i-am plictisit pe sfinţia lor, 
cei de la Mitropolie. Tot de la Mitropolie, doi ani în urmă a 
fost trimis un preot, pe nume Andrei Rotaru care, pare-mi-
se, avea o misie: de a smulge biserica din mâinile 
epitropului Vasile Iordăchescu, cel care s-a jertfit, împreună 
cu familia sa, rudele şi prietenii construind-o şi sfinţind-o, 
pierzând sănătatea şi suferind permanent din partea 
răuvoitorilor, pentru a-i pune administrare personală. Dar, la 

timp înţelegându-i intenţia, ne-am izbăvit de acel preot. Mă 
miră mult şi faptul: de ce nu-i interesează nimic despre 
noi pe cei din Patriarhia Română de la Bucureşti? Patru 
ani, Sfinţia Voastră, vă aşteptăm să ne vizitaţi, să ne 
îndrumaţi, să ne ajutaţi. Creştinii ne părăsesc, alţii vin, ei 
sunt dezorientaţi. 
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Comemorări 

 

Scriitorul Valeriu 
Babansky, originar din 

Babele, la 70 de ani 
 
În după-amiaza zilei de 6 noiembrie, la Chișinău, în 

incinta Muzeului Literaturii Române „Mihail 

Kogălniceanu”, a avut loc un eveniment de omagiere a 

celui care a fost Valeriu Babanski (1945-2009), jurnalist, 

poet și prozator, născut în satul Babele/Oziornoe, actualul 

raion Ismail, regiunea Odesa. În ziua respectivă, dacă 

destinul îl mai lăsa să zăbovească printre noi, împlinea 

frumoasa vârstă de 70 de ani. Dar destinul nu l-a lăsat să 

mai zăbovească: V. Babanski a încetat din viață în mod 

subit, după ce a pus punct (direct și figurativ) ultimului 

sau roman, Mojud, asupra căruia lucrase asiduu și 

îndelung. Pentru a-l omagia, în muzeul de la etajul al 

doilea al Casei Uniunii Scriitorilor din Moldova, s-au 

adunat poeți și prozatori, oameni de creație, gazdă 

avându-l pe Vasile Malanețchi, directorul Muzeului. Din 

cele câte s-au vorbit de către cei adunați și s-au scris mai 

apoi, chipul omului și scriitorului V. Babansky se 

conturează ca unul mai puțin obișnuit pentru acest început 

de veac (și sfârșit de veac trecut). A fost plin de omenie și 

cuvioșenie în relațiile cu colegii și subalternii săi (atunci, 

când, ca jurnalist, a ocupat mai multe funcții de 

conducere în redacțiile unor ediții periodice). N-a iubit 

forfota tradițională a vieții scriitoricești, a avut un 

comportament retras și rezervat. Despre adevăratele sate 

trăiri și retrăiri au știut, poate, cei apropiați: soția Nina, 

căreia i-a dedicat românul Suntem visele tale, Doamne, 

apărut în 2001 la Editura Prometeu, din Chișinău și 

feciorii Sergiu și Mihai, cărora le-a dedicat românul Când 

a venit cel pe care îl mai așteptăm (Editură Princeps, 

Chișinău, 2006). Ba, poate, nici dânșii nu le-au știut pe 

toate. În una din poeziile sale, cu titlul Uneori mă rog, el 

spunea așa: Uneori,/ mă rog:/ Doamne!/ fă cumva/ să mă 

rup,/ măcar pe un timp,/ de lume/ și să mă retrag/ în 

singurătatea sufletului meu,/ că să Te pot/ mai lesne/ găsi 

și pătrunde.../ Mă rog în șoaptă/ și chiar numai în gând,/ 

dar, de-a mirării!.../ mă aude soția,/ mă aud copiii./ mă 

aut prietenii/ și colegii,/ șefii de toate rangurile... Sensul 

de mai departe al poeziei este că îl aude până și natura 

înconjurătoare și toți, începând cu ai casei și terminând cu 

peștii din acvariu, îi găsesc alte ocupații, foarte departe de 

cele legate de Dumnezeu. 

Cine știe, poate că acesta era Valeriu Babansky, cel 

adevărat. Pasionat de căutarea rosturilor biblice și a feței 

Creatorului, care, din câte știm, se arată doar celor ce îl  

râvnesc și îl caută cu adevărat. Se pare că dânsul L-a 

căutat cu adevărat. Ne-o mărturisesc chiar titlurile 

lucrărilor sale din perioada maturității creative: Mielul de 

Paști, Suntem visele tale, Doamne, Când a venit Cel pe 

care îl mai așteptăm. Și poate că anume aceste căutări 

fundamentale, pentru firea umană, explică de ce el era 

mai altul, deosebit de ceilalți colegi ai săi din tagma 

scriitoricească.  

L-am întâlnit o singură dată, la Chișinău, noaptea, 

într-un troleibuz ce circula spre sectorul Râșcani, unde 

dânsul se pare că locuia. Am schimbat puține vorbe, 

pentru că cineva dintre noi trebuia să coboare. Pe urmă 

mi-a transmis la Odesa, prin intermediul cuiva, două din 

romanele sale, apărute după anul 2000. Unul dintre ele cu 

autograf. Sincer vorbind, nici n-am știut când a decedat. 

Am aflat mai târziu, când l-am inclus într-o încercare de 

Enciclopedie a personalităților marcante, originare din 

sudul Basarabiei, rămasă, deocamdată, nedefinitivată. 

Am întrebat atunci de cineva de la Chișinău despre el 

și mi s-a spus că nu mai este. După ziua de 6 noiembrie, 

când V. Babansky împlinea 70 de ani, am făcut câteva 

postări pe Facebook, cu unele detalii despre omagiat și cu 

poezia Uneori mă rog, pomenită mai sus. Au urmat mai 

multe comentarii din care a rezultat că la Chișinău, unde a 

locuit și a activat, V. Babansky nu este totalmente dat 

uitării. Ba mai mult chiar, sunt oameni de cultură care îl 

consideră un mare prozator – unul deosebit, rămas 

singular – în literatură basarabeană contemporană. Din 

sudul Basarabiei, de la Anatol Popescu, președintele 

Asociației „Basarabia” a românilor din regiunea Odesa, 

ne-a parvenit un detaliu interesant din biografia lui V. 

Babansky: Studiile școlare medii el și le-a definitivat la 

Erdec-Burnu/Utconosovca, raionul Ismail, fiind bun 

prieten cu Simion Popescu, tatăl lui Anatol Popescu. 
                                                                                                                                                                                                 

Vadim BACINSCHI 

 
(continuare în pagina 4) 
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Domnia-sa a venit cu o viziune mai largă  asupra temei 

simpozionului, referindu-se, cu precădere, la situația, de ieri 

și de azi, din Republica Moldova. De mare interes au fost 

comunicările prezentate de către istoricii Demir Dragnev și 

Ion Chirtoagă – ambii de la Institutul de Istorie al Academiei 

de Științe a Moldovei. Demir Dragnev a vorbit  despre Rolul 

factorului socio-economic în păstrarea unității etno-

lingvistice a românilor din Evul Mediu. Tema comunicării 

lui Ion Chirtoagă  a fost Basarabia și Basarab. Nelipsite de 

interes au fost și comunicările istoricilor Ion Negrei și 

Gheorghe Negru, de la același Institut de Istorie al 

Academiei. Ei au operat nu cu apeluri și lozinci în favoarea 

românismului, dar cu date istorice pe diferite teme.  Au fost, 

însă, foarte convingători și din cele expuse de dumnealor a 

decurs foarte clar unitatea de neam, istorie și cultură a 

poporului român, dându-se peste cap dihotomia români/ 

moldoveni. Păcat doar că, precum zicea onorabilul 

Alexandru Moșanu, în sala Simpozionului, nu prea aveau pe 

cine convinge în acea unitate de neam, istorie și cultură.     

M-am gândit atunci: poate că ar trebui să mergem cu 

asemenea simpozioane la cei care trebuie convinși, la cei 

care au dilema identitară despre care spuneam mai sus. Să-i 

ajutăm să-și limpezească mințile și sufletele. 
                                                                                                                                                                                     

Observator 
 

 

Cea mai interesantă parte a Simpozionului Internațional 

„Români-moldoveni-europeni. Dileme și identități", 

organizat de către Despărțământul „Mihail Kogălniceanu” 

Iași al Asociațiunii ASTRA (președinte – prof. Areta Moșu) 

s-a desfășurat în data de 7 noiembrie 2015, la Chișinău. Cele 

două etape precedente ale Simpozionului avuseră loc la Iași 

și Bălți între 4 și 6 noiembrie. Tema pusă în discuție a fost 

(și rămâne) de mare actualitate. Și pentru confrații noștri din 

Republica Moldova, dar mai ales pentru cei din actuala 

regiune Odesa, unde pe dihotomia români/moldoveni, de ani 

de zile, se urzește și este promovată cu abilitate o politică de 

stat, totalitar-comunistă în esența ei, de divizare a cetățenilor 

de același neam în, chipurile, două etnii diferite. Haosul 

identitar a atins așa proporții încât, să zicem, mulți 

conaționali de-ai noștri din Transnistria istorică (raioanele 

Kotovsk, Ananiev, Krasnaie Okni, Balta) nu se mai 

autoidentifică nici drept moldoveni. Ei își spun ucraineni, 

încurcând apartenența etnică a lor cu cetățenia pe care o 

dețin, fiind cetățeni ai Ucrainei. Zecile de participanți la 

simpozion, adunați într-una dintre cele mai încăpătoare aule 

ale blocului IV al Universității de Stat din Moldova, nu 

trebuiau convinși că sunt români. Pentru ei, mai ales pentru  

cei tineri – elevii câtorva licee din Chișinău și din 

împrejurimi – alocuțiunile ce s-au ținut au purtat un caracter 

cognitiv. Lucrul acesta l-a subliniat în mod special 

academicianul Alexandru Moșanu, istoric, fost președinte al 

Parlamentului Republicii Moldova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o istorie a Basarabiei în imagini 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

o imagine a Basarabiei în istorie 

 
 

 

 

 

Liviu Rebreanu 

130 ani de la naștere 
 

 
 
 

    

Armata Română eliberând Chișinăul de sub jugul bolșevismului (1941) 
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BUNICA 
 

Casa bunicii mele era într-o vale. De la strada principală, 

deschideai o portiță de lemn ascunsă între niște tufe de liliac, 

de la care pornea o cărare până la altă portiță. În stânga 

grădinii ei, cu straturile de zarzavat, liliac, gladiole și zarzări, 

în dreapta un lan de floarea-soarelui al unui vecin. Ambele 

despărțite de cărare prin niște garduri negre, cu ostrețele 

înclinate. Nici nu vedeai casa mică și scundă din verdeață 

vara și din troiene iarnă. O casă construită de bunicul înainte 

să moară, prin anii ’70. Cu două odăi și o tindă care ținea loc 

iarna și de bucătărie. Și cu un pod în care se țineau grâul și 

porumbul. Tinda avea o ușă care dădea în grădină. Pe acolo 

intra și lumina, fiindcă electricitate nu a avut niciodată. Și 

nici nu a vrut atunci când copiii au insistat. Odaia din 

dreapta, cu ferestre mici și joase care dădeau spre curtea în 

care se afla poiată găinilor și cotețul câinilor, era dominată 

de o sobă enormă cu un cuptor pe care ne băteam să 

dormim. Două divane acoperite de lăicere țesute în casă, cu 

perne mari și albe. Pe sobă se odihnea unul dintre cele mai 

fascinante obiecte pe care le-am văzut vreodată: fierul de 

călcat cu cărbuni. Și lampa cu gaz cu oglindă. Odaia din 

stânga era mai mare. Era cea în care se primea preotul de 

Crăciun și Bobotează. Un fel de cameră de oaspeți 

transformată în altar. Pe pereți se odihneau, printre icoane, 

fotografiile celor șapte copii și fotografia mărită și înrămată 

a bunicului. Nu l-am cunoscut, aveam doi ani când a murit, 

dar priveam cu frică poză.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Știam că o bătuse pe bunica aproape zilnic în toți cei 

peste 30 de ani de căsnicie. Și uneori și pe copii. Pe divanul 

din stânga era un morman bine ordonat de țesături făcute de 

bunica în zilele lungi de iarnă când nu mai mergea la câmp 

timpul verii. Scoarțe, lăicere, cuverturi, preșuri de cordele, 

oghiale, cearșafuri, perne... „De dat de…”, spunea ea. 

Pregătite pentru moarte, de dinainte. La fel costumul cu care 

urma să fie îmbrăcată, ca și pantofii cu care să o încalțe. Mai 

erau și prosoape, multe. Unele lucrate în casă, altele 

cumpărate: pentru popă, pentru vecini, pentru copii, pentru 

gropar, pentru... pentru... Toate astea i le spunea mamei de 

fiecare dată când mergeam la ea. Ani în șir, pentru a se asigura 

că totul va fi exact așa cum vrea ea și că se va respecta 

întocmai voința ei. Mă îngrozea pe vremea aceea gândul 

morții. Ideea de dispariție. Dar mai ales ideea de dor care nu 

va putea niciodată să fie împăcat prin îmbrățișarea ființei care 

pleacă definitiv. Și întotdeauna îi spuneam toți să tacă. Să nu 

mai vorbească despre asta că mai este mult timp până atunci. 

Ea rămânea la fel de calmă și cu același zâmbet cald și ne 

răspundea că „numa’ Dumnezău o ști, dragu’ mămăii...”. Au 

trecut anii. S-a împuținat la trup și la putere. An după an, 

iarnă după iarnă, cu drumurile închise din cauza ninsorilor, 

am văzut-o pe mama îngrijorată din cauza bolii și 

singurătății ființei care îi dăduse viață. Nu voia să plece din 

casa ei, de lângă animalele pe care le iubea și cu care vorbea. 

Singură-cuc. Sau poate cu Dumnezeul ei în care credea și 

căruia i se ruga fără să o fi învățat vreodată cineva cum. Se 

spune că oamenii credincioși își pot vedea apropierea 

morții. După o iarnă petrecută în casa noastră fiindcă 

mama nu a mai vrut sub nicio formă să o lase singură (oare 

simțea și ea ceva? sau știa?) s-a stins în liniște într-o noapte 

înghețată și albă de februarie.    
 

 
 
 

 

În dimineața acelei zile, le-a chemat pe mama și pe 

sora ei și le-a spus că ea nu apucă ziua următoare. Și iar a 

dat indicațiile referitoare la înmormântare. Era calmă, 

lucidă, caldă, cum a fost toată viața. Apoi, când a venit 

clipa, a trimis-o pe mamă să-l cheme pe tata din cealaltă 

cameră că vrea să-i spună ceva. Până s-a întors, murise. 

Nu voia că mama să vadă asta. Sau... cine știe?! Da, sunt 

momente în care dorul ăla de care îmi era atât de frică 

atunci când eram copil mi se cuibărește în suflet... și azi e 

una dintre zilele acelea. 
 

 

 

LA PRĂȘIT 
 

Acu’ mulți, mulți ani (să tot fie vreo 15-16...), într-o vară, 

hotărâm cu ex să mergem în concediu acasă la socri. Mai 

dăm o mână de ajutor, că, deh, de acolo venea grosul la 

mâncare (carnea adică). Zis și făcut. Ne luăm inclusiv pisica 

din dotare și plecăm. Gospodăria socrilor, bucovineni din ăia 

așezați, cu animale și grădină, plus pământ în câmp cât 

vedeai cu ochii. Muncă zi-lumina. Socrul meu era un om 

bun că pâinea caldă. Când nu bea, ceea ce se întâmpla doar 

dacă i se făcea rău. Adică de 2 ori pe an. N-am ce să zic de 

rău de el. Oricât de urât s-ar fi purtat cu alții (și se purta!), pe 

mine m-a respectat întotdeauna. Nu știu dacă din cauza 

studiilor, din cauza faptului că l-am tratat bine sau de dorul 

fiică-sii pe care nu o văzuse de când era mică. Cert este că 

omul ăla agresiv, duhnind a alcool de nici câinele nu-l 

suportă, care înjura și urla la toți, în fața mea devenea blând 

și comunicativ povestindu-mi amintiri din tinerețe când 

umbla la muncă prin Libia și Israel. Soacra-mea, mama 

vitregă a soțului, era o oșancă aprigă din Satu Mare, rătăcită 

prin Bucovina de pe timpul lui Ceaușescu. Nu avea copii din 

cauza unui cancer la ovare pe la vreo 27 de ani. Nu știu dacă 

iubea copiii sau dacă și-ar fi dorit fiindcă niciodată nu am 

intrat în astfel de detalii. Iubea însă animalele cu o dragoste 

din aceea impresionantă, vizibilă, care o făcea să 

îngenuncheze în fața lor, indiferent că era vorba de cele opt 

pisici, cei patru câini sau de calul din grajd. Când am văzut-o 

pregătindu-i rottweillerului lapte cu ou și cu miere că să i se 

facă blana frumoasă că așa citise ea undeva (câinele ăla 

strălucea de frumos!) mi s-au risipit toate îndoielile privind 

răceala ei aparentă față de oameni. Pur și simplu în oameni 

nu credea. Și nici nu prea avea de ce să o facă. Un munte de 

femeie, toată fibră, care ridica deasupra capului sacul de 50 

de kilograme dintr-o mișcare și care de la 5 dimineața și 

până la 22 nu se așeza niciodată. Am ținut la ei, așa cum 

erau. Dar cred că dincolo de orice alt sentiment era respectul 

pentru viața aceea aspră de agricultori și pentru munca 

titanică ce nu se sfârșea niciodată. Când am ajuns acasă, 

planul pentru ziua următoare era făcut: mergem la sapă, tu 

(adică eu) rămâi acasă și vezi de animăluțele mici și dacă ai 

chef faci ceva de mâncare, dar nu-i musai, că tu în câmp nu 

reziști, ești fată de la oraș și profesoară. M-am enervat. El a 

văzut. „Ba merge. Că poate. Măcar să vadă cum e.” și râdea. 

A două zi dimineață la răsăritul soarelui eram în lanul de 

porumb ce trebuia prășit. Știi cum? Știam, doar studiasem 

agricultura pe vremea răposatului. Și dă-i... După două ore 

curgea apa pe mine ca după duș, iar palmele obișnuite doar 

cu stiloul mă dureau ca naiba. Musai să rezist! Dacă ele pot, 

pot și eu. Pe la ora 13 ne-am oprit să mâncăm. Ce să 

mănânci?! Apa se înfierbântase, mă ardea pielea pe sub 

tricou, soarele mă bătuse în cap... Hai din nou! Când m-am 

ridicat de sub copacul sub care ne odihniserăm jumătate de 

oră mi se clătina pământul sub picioare. Am rezistat eroic 

până seara. Ce cină, ce foame?! M-am spălat și direct în pat. 

Am adormit la a doua respirație. A două zi aș fi avut nevoie 

de o macara să mă ridice din pat. Nu există loc care să nu mă 

doară. Mai vii? Râdeau toți. Nu! Rămân și fac treabă pe aici. 

A fost uriaș efortul de a hrăni găinile și câinii și de a face o 

oală de ciorbă și o friptură. Cu lacrimi au fost. Dar au ieșit 

bune. Sau le era lor foame. După o săptămână eram ca nouă. 

Și învățasem și să gătesc. Meniu complet, cu desert cu tot. 

Că n-aveam facebook și nici altceva de pierdut vremea. 

Uneori, când obosesc psihic, mă gândesc să iau sapa și să mă 

duc pe un câmp. Jur că în ziua aia am uitat inclusiv de mine. 

Și, în ciuda durerii, pauza aia a fost binevenită. 
 

Florina VAIPAN 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al. O. TEODOREANU 

 

LIED 
 

 

 

Toamna a  t recu t  

Pes te  parcu l  mut .  

Ta in icu le  dor ,  

În  zadar  te -a l in t !  

T randa f i r i i  mor ,   

V isu r i le  min t .  

 

Toamna fuge -acum,   

Înve l i tă -n  fum.  

Unde- i ,  de  a rg in t ,  

G lasu l  e i  sonor?  

Tranda f i r i i  m in t ,  

V isu r i le  mor .  

 

Toamna mi  te  ia ,  

V is  s t ingher ,  cu  ea .  

Lacr imă de  dor ,  

St rop  de  mărgăr in t ,  

T randa f i r i i  mor ,   

V isu r i le  min t .  
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Scriitorul Valeriu 
Babansky, originar din 

Babele, la 70 de ani 
(urmare din pagina 2) 

 

Din păcate, Valeriu Babansky, după trecerea 
sa în neființă, a completat lista marilor talente, 
originare din sudul Basarabiei, care, la baștina 
lor, rămân până azi necunoscute și total 
neapreciate, în ceea ce au realizat, ca oameni 
de creație. Într-o asemenea listă, printre scriitori, 
el, cu siguranță, stă alături de Vitalie Tulnic – 
poet de rară sensibilitate, trecut mai de demult la 
cele veșnice, originar din localitatea Enichioi (azi 
Novosiolovca, raionul Chilia). Azi, satul de 
baștină al lui V. Tulnic, de pe malul lacului Chitai, 
este locuit cu preponderență de către găgăuzi și 
bulgari. Babele, satul natal al lui V. Babansky, de 
pe malul estic al lacului Ialpug, rămâne cea mai 
mare așezare cu populație majoritar românească 
din sudul Basarabiei (regiunea Odesa). Școala 
medie generală de aici este și ea cea mai mare 
de acest fel din sud. Din păcate, în ultimii ani, 
prin deschiderea claselor cu limbă de predare 
ucraineană, s-au făcut primii păși în direcția 
deznaționalizării ei. Se știe că  deznaționalizarea 
școlii, în satele noastre, aduce inevitabil după 
sine asimilarea locuitorilor băștinași de etnie 
română. Acest proces durează în timp, dar, mai 
zic odată, este inevitabil. Oare, peste decenii, se 
va uita că Babele a fost sat cu populație majoritar 
românească? N-am vrea să credem. Tot așa 
cum nu dorim să credem că Valeriu Babanschi și 
creația sa nu au fost dați uitării pentru totdeauna. 
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