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În numerele din 27 și 31 martie 2012, cotidianul  

„Odesskieizvestia” a publicat articolul Alexandru 

Averescu: între miturile trecutului și prezentului, semnat 

de publicistul odesit Artiom Filipenko. În cele scrise era 

vorba despre comandantul de oști și omul politic 

Alexandru Averescu (1859-1938). Împrejurările istorice 

au vrut că el să vadă lumina zilei în comuna Babele (azi 

satul Oziornoe, raionul Ismail, pe malul estic al lacului 

Ialpug. După războiul din Crimeea, potrivit prevederilor 

Tratatului de Pace de la Paris, din 30 martie 1856, sudul 

Basarabiei (județele Cahul, Bolgrad și Ismail) trece de 

sub stăpânirea rusească în componența Principatului 

Moldova. În anii imediat următori, încoace, de peste Prut, 

sunt trimise cadre didactice, care pun atunci începuturile 

mai multor școli laice cu predare în limba română. În 

comuna Babele vine familia Avereștilor, în care, pe 9 

martie 1859, se naște pruncul Alexandru, viitor general 

de armată, mareșal, om politic, plasat de trei ori (în 

perioada 1918-1927) în fruntea guvernului României. 

Satul său de baștină, până a deveni Oziornoe (Ozerne – în 

ucraineană), i-a purtat numele (comuna general 

Averescu). A trecut un secol și ceva. Am pășit în mileniul 

trei. În 2009 s-au împlinit 150 de ani de la nașterea lui Al. 

Averescu. Oamenii de bună credință din Babele au venit 

atunci cu inițiativa de a instala în centrul localității un 

monument celui care le-a fost consătean. Autoritățile 

ucrainene au fost categoric împotrivă, calificând 

eventuala apariție a monumentului Averescu drept parte 

componentă a așa-numitei expansiuni a României asupra 

sudului Basarabiei (regiunea Odesa). În articolul din 

„Odesskieizvestia”, pomenit mai sus, citim: „Posibil, 

dacă nu s-ar fi activat adepții „reunirii” Basarabiei cu 

România, disputele în jurul lui Averescu ar purta alt 

caracter, iar chestiunea despre înveșnicirea amintirii 

generalului n-ar fi atât de sensibilă. Deocamdată, ea este 

privită în contextul tendinței României de a-și extinde 

influența asupra Moldovei vecine și a raioanelor de sud 

ale regiunii Odesa”. 

Care e vina lui Al. Averescu în fața statului ucrainean 

de azi? Că s-a născut nu în dreapta, ci în stânga Dunării? 

Că a ajuns personalitate de primă mărime în istoria unei 

țări? Că pământurile Basarabiei istorice, de secole, au tot 

fost „jucate” de către marile puteri europene, după bunul 

plac al acelora?  
 

NU ISTORIE, DAR POLITICĂ... 
 

Am vrut să spun până aici că pe la noi, ceea ce ni se 

oferă azi drept istorie, de fapt este politică. O politică 

obscură, promovată, în primul rând, la nivel local și 

„făurită” în cabinetele administrațiilor raionale, sau 

regionale, de către angajații funcționari de stat, care 

obișnuiesc să perceapă lucrurile într-un mod foarte îngust 

și tendențios. Ei, de fapt, „făuresc” istoria neamului 

nostru pe meleagurile noastre. Ei decid ce trebuie să facă 

parte din această istorie și ce nu trebuie. Ei l-au făcut pe 

Al. Averescu fascist. Pentru dumnealor, dar nu numai –

următoarea explicație. La întrebarea „Cine, a fost totuși,  

Al. Averescu?”, A. Filipenko, în „Odesskieizvestia” dă 

următorul răspuns, cu care ne solidarizăm. El scrie: „A 

fost un înzestrat comandant de oști, un politician 

conservator de dreapta, destul de dur și autoritar în 

acțiunile sale și destul de neinițiat în arta intrigii. Dar el n-

a fost nici „ideologul României Mari”, nici „cuceritorul 

Basarabiei”, nici „părtașul fasciștilor”, cu toate că a 

acționat în numele României Mari, a contribuit la 

integrarea în componența ei a Basarabiei și a încheiat 

acordul cu Italia fascistă”. O spune nu un român, nici 

măcar un proromân.  

 

  
 

 

... Azi, în muzeul istorico-etnografic al Școlii Medii 

Generale din Babele (un muzeu al satului în localitate 

nu există) prea puține ne aduc aminte de Al. Averescu. 

Chiar puține de tot, dacă ponim de la ideea că în sat, în 

mod civilizat, ar trebui să avem un muzeu Averescu. 

Placa comemorativă, cu numele mareșalului, de la 

intrarea în școală, instalată la începutul anilor ’90 ai 

secolului trecut, în timpul dezghețului post-sovietic, 

rămâne un caz singular, ba chiar accidental. 

„Dezghețul” a trecut foatre repede. În ultimii 10-15 ani 

autoritățile ucrainene au strâns șuruburile” cum au putut 

mai bine. Bunăoară, în jumătatea a doua a lunii 

februarie 2009, vicepreședintele de atunci al Adminis-

trației Raionale de Stat Ismail, V. Nedaskovski, i-a 

convocat într-o adunare pe directorii căminelor 

culturale și ai școlilor din raion și le-a interzis, în mod 

oficial, să organizeze în instituțiile subordonate orice 

manifestări cu caracter național românesc. Pe 8 martie 

2009, Asociația „Ialpug” din Babele (președinte: 

Petru Șchiopu) intenționa să organizeze o sesiune de 

comunicări consacrată aniversării a 150-a de la 

nașterea mareșalului Al. Averescu. Cum se 

obișnuește, membrii Asociației au făcut un demers la 

raion, spre a obține aprobarea Administrației de Stat 

pentru preconizata conferință. Drept răspuns, a urmat 

interdicția pomenită mai sus a lui V. Nedaskovski. 

Cam așa se face la noi istoria.  
 

UITAT, AFANASIE ȘTIUCĂ... 
 

De fiece dată, când mă gândesc la istoria satului 

Babele, mi-l aduc aminte pe Afanasie Știucă, fost 

locuitor de aici. L-am cunoscut cu ani în urmă, am și 

poposit în casa lui dinspre marginea localității. Era 

pasionat de viticultură, fusese militar de profesie (așa 

mi-a spus), cunoștea limba spaniolă. Era un tip de om 

mai puțin obișnuit pentru mediul rural de la noi.                                

Am aflat mai târziu că acel Afanasie Știucă scrisese 

o istorie a satului Babele, așa cum o concepuse el.      

N-am citit-o. Prin 1999, dacă nu greșesc, la Babele 

venise o delegație de oameni de cultură din România. 

Cineva, din componența delegației, i-a promis să-i 

editeze în Țară manuscrisul resepctiv. I l-a luat și dus a 

fost... Cu vreo 25 de ani în urmă, pe când lucram 

redactor al săptămânalului „Luceafărul” de la Odesa (a 

nu se confunda cu „Luceafărul” „revigorat” prin 2004 

de către moldoveniștii lui A. Fetescu), am primit la 

redacție o scrisoare de la A. Știucă. În cele scrise, el 

polemiza cu Dumitru Hâjdău, profesor de istorie la 

școala din Babele, în jurul toponimului respectiv. 

Opinia lui era că denumirea satului provine de la 

cuvântul arab „bab”, cu sensul de „poartă”. Dânsul 

scria: „Cândva, în împrejurimile satului Oziornoe, 

intrarea pe calea apei în lacul Ialpug se făcea printr-o 

strâmtoare formată din două maluri înalte și abrupte, 

care, prin configurația lor, aminteau o poartă” 

(„Luceafărul”, nr. 2(74), ianuarie 1992, p. 4). 

   

 Vadim BACINSCHI 
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Ion MINULESCU 

 

 

A XI-A PORUNCĂ 
 

Ascultă, priveşte şi taci!... 

Ascultă, să-nveţi să vorbeşti, 

Priveşte, să-nveţi să clădeşti. 

Şi taci, să-nţelegi ce să faci... 

Ascultă, priveşte şi taci! 

 

Când simţi că păcatul te paşte 

Şi glasul Sirenei te fură, 

Tu pune-ţi lacăt la gură 

Şi-mploră doar sfintele moaşte – 

Când simţi că păcatul te paşte!... 

 

Când simţi că duşmanul te-nvinge, 

Smulgându-ţi din suflet credinţa, 

Aşteaptă-ţi tăcut biruinţa 

Şi candela minţii nu-ţi stinge – 

Când simţi că duşmanul te-nvinge! 

 

Când braţele-ncep să te doară, 

De teamă să nu-mbătrâneşti, 

Rămâi tot cel care eşti – 

Aceeaşi piatră de moară – 

Când braţele-ncep să te doară!... 

 

Iar când, cu ochii spre cer, 

Te-ntrebi ce-ai putea să mai faci, 

Ascultă, priveşte şi taci!... 

Din braţe fă-ţi aripi de fier 

Şi zboară cu ele spre cer!... 

 
 

 

 

 

vetre strămoșești 
 

O ISTORIE ACTUALIZATĂ A SATELOR 
NOASTRE DIN BASARABIA ISTORICĂ 

(REGIUNEA ODESA) 
BABELE / OZERNE / OZIORNOE 

Apariția acestui almanah 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, prof. Ana FILIP, prof. Rodica 
FERCANA, prof. Romulus BERCENI, ing. Sanda 
TOMA, scriitor Tudose TATU.  
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Laureați ai premiilor  

de excelență ale  

Institutului Cultural Român 

 

Pe 7 decembrie 2015, la București, a avut loc gala premiilor de excelență 

pentru reprezentanții comunităților istorice din afara României, organizată de 

către Institutul Cultural Român (ICR). Pentru prima oară în ultimii 26 de ani, 

asemenea premii (în bani) au fost înmânate conducătorilor unor ONG-uri ale 

etnicilor român și unor persoane aparte care, în anul trecut, au contribuit la 

buna desfășurare a activităților ICR în comunitățile românești din vecinătatea 

României. Posesorii premiilor au reprezentat țări ca Serbia, Bulgaria, 

Macedonia, Ungaria, Republica Moldova, Ucraina. Patru laureați au fost din 

regiunea Odesa. E vorba de Zinaida PINTEAC, învățătoare la Școala Medie 

din Frumușica Veche / Staroselie, raionul Sărata; Anatol POPESCU, 

presedintele Asociatiei „Basarabia” a românilor din regiunea Odesa;    

Nicolae MOȘU, președintele Asociației Național-Culturale „Valul lui 

Traian” a românilor din raionul Tatartbunar și Viorel POPESCU, 

conducătorul artistic al Ansamblului Folcloric „Dor Basarabean” din Erdec-

Burnu / Utconosovca, raionul Ismail. FELICITĂRILE  NOASTRE! 
 

Corespondentul nostru 
 

O OPINIE 
 

„A fost un sentiment al neputinței, care a generat această gală. În 

sensul că în direcție și nu numai, discutând cu oameni implicați, am ajuns 

la concluzia că nu reușim să facem nimic deosebit, consistent și de durată 

pentru comunitățile istorice. Sigur: facem câte un proiect pe ici pe colo, 

ducem câte o piesă de teatru, ducem niște cântăreți – foarte bune, de 

altfel – dar nu gândim sau nu lucrăm multianual, nu avem o finanțare 

pentru școli, pentru emisiuni de televiziune. Oamenilor li se închid sediile 

în timp ce noi aici avem discursuri interesante, multilăudabile. Avem un 

hățiș birocratic care descurajează de multe ori inițiativa culturală și 

identitară. Și atunci am zis măcar să-i recompensăm pe acești oameni. 

Unii dintre ei vor folosi aceste recompense pentru a plăți curentul 

electric... Soluția legislativă este, dar e mai comod să spui că-i complicat. 

După aceea comoditatea intră într-o rutină instituțională și, în consecință, 

tu stai aici, ei stau acolo, vorbim frumos unii despre alții, oamenilor 

acelora le crește disperarea... Și noi am zis să refacem măcar simbolic 

această punte între țara-mamă și ei, oferindu-le o minimă recompensă, 

căci ce sunt 500 de euro sau 250 de euro, cât au primit acești oameni, la 

câți bani se dau pentru diverse alte lucruri”.      

  

Radu BALTASIU, director în Direcția Românii din afara granițelor a 

Institutului Cultural Român (din emisiunea „Românii din afara 

granițelor”, din 10 decembrie 2015, la TVR 1).  
   

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZIUA CULTURII 

ROMÂNE LA ODESA 
 

 Vineri, 15 ianuarie, în sala Palatului Voronțov, din centrul istoric al 
Odesei, a avut loc sărbătorirea Zilei Culturii Române – activitate 
organizată de Consulatul General al României la Odesa și prilejuită de 
cea de-a 166-a aniversare de la nașterea jurnalistului, poetului și omului 
politic Mihai Eminescu. La programul muzical-literar, prezentat în cadrul 
manifestării, au asistat oameni de cultură, oficialități locale, reprezentanți 
ai misiunilor consulare, jurnaliști, reprezentanți ai etnicilor români, 
inclusiv sosiți din sudul Basarabiei.  

 Momentul important al manifestării l-a constituit înmânarea premiilor 
câștigătorilor concursului de eseuri „Identitate românească în spațiul 
european”, pentru tinerii români din Ucraina. Organizatorii concursului –
Asociația „Convergențe Europene”, Centrul Român pentru Inițiativă 
Socială și Asociația „Eurocentrica”. În Ucraina, concursul propriu-zis s-a 
desfășurat în trei regiuni în care locuiesc etnici români: Cernăuți, Odesa și 
Transcarpatica. Câștigătorii au fost desemnați pe fiecare dintre aceste 
regiuni în parte. Pe regiunea Odesa trei locuri cu premii au revenit unor 
tineri originari din satul Frumușica Veche / Staroselie, raionul Sărata. Locul 
întâi l-a ocupat Artiom Anghel, elev în clasa a XI-a al școlii din localitate, 
cu textul intitulat „Rădăcini viguroase ale neamului”. Celelalte două locuri 
au revenit Danielei Juminskaia și, respectiv, Vladei Blându: prima – elevă 
la Colegiul Agricol din Cetatea Albă, cealaltă – elevă în clasa a XI-a a 
școlii din Frumușica Veche. Textele pentru care laureații și-au luat premiile 
pot fi citite pe site-ul TOCpress, la compartimentul „Odesa”.  

 Participanții la Ziua Culturii Române din Odesa au depus flori la bustul 
lui Mihai Eminescu din fața clădirii Consulatului General al României. La 
manifestările din 15 ianuarie au participat Emil Rapcea, consul general al 
României la Odesa și Viorel Badea, senator al României. 

 

Corespondentul nostru 
 

 

    
   

 

 
 

 
 

 

 

 

 
În ziua de 21 decembrie 1849 căminarul 

Gheorghe Eminovici urmă să fie prezent la Iași, 

pentru a participa la un proces cu stolnicul 

Costachi Bobeică. Va veni în ziua fixată de la 

Botoșani, unde locuia pe atunci împreună cu 

familia. Faptul este foarte important și n-ar 

trebui să trezească îndoieli. Într-o „Jalobă” din 

16 decembrie 1849 către Departamentul Trebilor 

din Lăuntru el scria: „Șapti luni sânt trecute de 

când m-am desfăcut cu totul de dumnealui 

Hurmuzachi” (Gheorghe Ungureanu, Eminescu 

în documente de familie, Iași, 2001, p. 219). 

Constantin Hurmuzachi era stăpânul 

Dumbrăvenilor, unde Eminovici slujise mai 

mulți ani la rând și de unde plecase, din câte ne 

putem da seama, în primăvara sau la începutul 

verii lui 1849.  

În ziua de 21 decembrie 1849, aflat la Iași, Gh. 

Eminovici semnează o „vechilimie” (procură) 

prin care îl împuternicește pe serdarul Panaite 

Cristea să-i apere, în calitate de avocat, interesele 

în procesul pomenit (Gh. Ungureanu, op. cit., p. 

220). Citim că el „... precum și de față viind în 

presus fie au mărturisit, apoi în temeiul cerirei ce 

și prin osăbit în scris au făcut...” (ibidem). Adică, 

faptul aflării sale la Iași pe 21 decembrie 1849 

este neîndoielnic.  

În comentariul la „Vechilimia” dată lui P. 

Cristea, pe care o publică în lucrarea sa, Gheorghe 

Ungureanu scrie următoarele: „Purta Psaltiria cu 

el (e vorba de Gh. Eminovici) de a putut scrie pe o 

pagină a ei: „Astăzi 20 decembrie 1849, la patru 

ceasuri și cinsprezece minute evropenești s-au 

născut fiul meu Mihai”. În continuare, 

cercetătorul scrie: „Procura originală cu 

legalizarea respectivă am găsit-o în anul 1941 și 

am scris despre faptul că ea infirma existența unei 

atare însemnări pe Psaltirie, în Îndrumator în 

Arhivele Statului, Iași, I, 1947, f. 56; informația a 

fost folosită de G. Călinescu în opera sa Viața lui 

Mihai Eminescu, București, 1964, p. 42”. 

Explicația e confuză. Cum putea procura dată lui 

P. Cristea, pentru trebuințele unui proces 

judecătoresc, să infirme (sau să confirme) 

inscripția făcută de Gh. Eminovici în Psaltirie 

despre nașterea fiului sau pe 20 decembrie? E 

vorba de lucruri total diferite și de context diferit. 

Evenimentele, în legătură cu presupusa 

inscripție din Psaltirie, se așează într-o ordine 

oarecum explicabilă, dacă admitem evoluția lor în 

modul următor. Pe 21 decembrie 1849 Gh. 

Eminovici trebuia să fie la Iași, iar Raluca, soția 

sa, tocmai în acele zile era pe cale de a naște cel 

de-al șaptelea copil al lor. Căminarul stă acasă 

până la nașterea pruncului, îl vede pe nou-născut 

și cu inima împăcată, fără a mai zăbovi, pe la ora 

5 dimineață, o ia spre Iași. Pentru a ajunge la 

destinație, avea înainte o zi și o noapte. În drum, 

face inscripția respectivă în Psaltiria sa.  

Am  trece cu ușurință peste afirmația că ziua 

de 20 decembrie ar putea fi reala zi de naștere a 

lui Mihai Eminescu, dar n-am cunoaște și alte 

împrejurări legate de această dată. Se știe că în 

1878 Mihai Eminescu singur a scris în registrul cu 

membrii Societății Junimea că a fost născut la „20 

DECEMBRIE, 1849, SF. IGNAT”, în Botoșani. 

Tot așa însemnase el în fișa de înscriere la 

Universitatea din Viena, în 1869 (Ion Filipciuc, 

Eminescu s-a născut într-o marți, în Almanahul 

Mihai Eminescu, Târgoviște, 2004, p. 295). 

 

Apare, evident, întrebarea: „Cum rămâne cu 

ziua de 15 ianuarie 1850?” Această ar putea fi 

ziua de botez a pruncului Mihai. Sau, dacă 

botezul, precum se afirmă, avu loc pe 21 ianuarie, 

15 ianuarie putea fi o zi numită în mod chiar 

arbitrar, pentru a nu arata că de la nașterea 

pruncului până la botez trecuse o bucată bună de 

timp. Presupunere nelipsită de temei. Și iată de ce. 

Pentru familia Eminovici lunile decembrie 1849 și 

ianuarie 1850 (că și întreaga lor viață, de altfel) au 

trecut sub semnul marilor neliniști. Dintr-o 

„jalobă” din 9 decembrie a lui Gh. Eminovici 

către Departamentul Treburilor din Lăuntru aflăm 

că la vremea respectivă îi era sechestrată toată 

averea. „Jaloba” din 16 decembrie, pomenită mai 

sus, ne vorbește despre conflictul pe care îl avea 

cu C. Hurmuzachi. Pe 21 decembrie îl vedem la 

Iași, în procesul cu C. Bobeică. S-au abătut apoi 

tradiționalele sărbatori de la început de an. Abia 

după trecerea lor, veni rândul botezului.  

La capătul acestor rânduri nu ne rămâne decât 

să împărtășim nedumerirea cercetătorului Ion 

Filipciuc din studiul sau Eminescologia la vreme 

de holeră: „Poetul scrie cu mâna lui că este născut 

în ziua de marți „20 decembrie, Sf. Ignat”, dar în 

Registrul pentru naștere și botez pe anul 1850, de 

la biserica Uspenia din Botoșani, pruncul Mihail 

Iminovici este înregistrat ca născut în ziua de 

duminică „15 ianuarie 1850” și botezat șapte zile 

mai târziu, 21 ianuarie 1850” (Almanahul Mihai 

Eminescu, Târgoviște, 2004, p. 227).  

                                                                                                                                                                           

Vadim BACINSCHI 

Mihai Eminescu 
nu s-a născut la 

15 ianuarie 1850? 

 
 

 

Căminarul Gh. Eminovici 
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S-a construit staţia cu alţi bani strânşi iarăşi de la lume, 

iar cel ce trebuia să depună suma s-a stins din viaţă. 

Dumnezeu să-l ierte, că aşa-i la creştini. 

Un alt şef din aceste trei posturi de conducere a satului, 

venit din alt sat, recomandat de raion, ca secretar de partid, a 

ajuns, mai apoi, adjunctul lui Fetescu, adică preşedintele 

Asociaţiei Moldoveneşti din raionul Ismail. Ştie raionul pe 

cine să-i trimită, ca şefi, prin satele româneşti, desigur, 

trecuţi prin vot. 

Câteva cuvinte despre alegeri. Chiar şi recomandaţii de 

sus trebuiau să treacă   prin mâinile ridicate ale membrilor 

de partid, colhoz ş.a.m.d. Am asistat o dată la o adunare 

deschisă de partid. Se primeau în rândurile partidului 

membri „din popor”: din brigăzile de câmp, de tractoare, 

de la ferma de vite – oameni simpli, da nu prea. Se 

alegeau, ca de obicei, acei care îndeplineau dorinţa şefilor. 

Iar şefii aveau nevoie de mâini ridicate. De erai guraliv şi 

îţi apărai punctul de vedere, acolo nu nimereai. Îi 

mulţumesc Domnului că  acolo  n-am nimerit. Un lucru 

mi-a rămas în memorie din timpul alegerilor din perioada 

comunistă. Când se înainta candidatura cuiva la un 

oarecare post de conducere, acea candidatură era bine 

controlată, apoi adoptată de cei de sus şi, când se punea la 

vot la adunările din sat, se vorbea cam în felul următor: 

„Biroul de partid şi cârmuirea (colhozului) înaintează 

candidatura ... cutare la postul ... cutare. Socot că două 

păreri nu pot exista, cine-i pentru aceea, ca ... cutare să 

obţină postul de ...? Unanim! Trecem la altă întrebare 

(candidatură)”. 

Acum mă gândesc: şi cât de tont trebuie ca să fie acel 

om, ca să nu vadă, ca să nu simte pe pielea lui acel dictat 

comunist, astăzi condamnat chiar şi de ei înşişi, desigur, 

prefăcându-se. Aici mi-am amintit de versurile poetului 

satiric Efim Tarlapan:  

Comunistul Fantomas și-a depus şi el carnetul de partid 

Şi-acum şiretul 

În democraţie-i as! 

Când, văzând că a rămas Din partid numai scheletul, 

Comunistul Fantomas și-a depus şi el carnetul. 

L-a depus sub un pervaz, 

La un loc cu pistoletul, 

Răbdător păstrând secretul 

Şi, sperând că vreun ucaz, 

Va-nvia din nou scheletul. 

La democraţi acest dictat, se pare, a dispărut, lăsând 

ştafeta avuţilor, iar pentru noi – românii – şi 

deznaţionalizarea accelerată, că în timp numai de două 

decenii am rămas fără şcoli naţionale, istorie şi-i pericolul 

de a rămâne şi fără limba strămoşească. Nu o dată şi nu 

unuia i-am spus, că atât timp cât vom fi sub ocupanţi, noi, 

românii, n-avem viitor fericit. Ne vor prăpădi pe toţi treptat 

şi n-avem scăpare. Salvarea noastră e în mâinile Celui de 

Sus, numai  dacă noi vom dori-o. Dar veneticii, ce se simt 

cu musca pe căciulă, doar aici nimic nu le aparţine, ne vor 

pieirea noastră. Numai de n-om fi noi, ei se vor simţi 

stăpâni aici. De aceea ne trimit din raion, din regiune 

oameni ca Fetescu şi adjuncţii săi, oameni de care s-a 

vorbit mai sus. S-a săturat satul de aşa şefi că au alcătuit şi 

un cântec, cântându-l pe la nunţi şi cumetrii, hohotind 

nefericiţi. Să-i citim conţinutul: 

Tare-i bună viaţa de la sat 

Când colhozu-i mare şi bogat: 

Unii au maşini – Pobede* 

Alţii n-au nici bicicletă 

Fiindcă n-au fost noaptea la furat. 

Colhozul nostru-i mare şi bogat. 

Brigadirii toţi s-au adunat: Na-ţi şi ţie, dă-mi şi mie, 

Nu scriem totul pe hârtie, 

Ah ce-i bună viaţa de la sat. 

Noi avem şi-o şcoală nouă-n sat, 

Ţipete într-însa ca în iad, 

iar la crâşmă-nvăţătorii 

Beau şi cântă Roata morii – Bani buni pe chiperi au 

adunat**. 

Mai avem şi magazine-n sat. 

Primarul vânzători-a adunat 

Toată marfa cea mai bună 

Să nu-apară la vitrină – 

Ştie şeful cui de realizat***. 
 

Tudor IORDĂCHESCU 

 
 

* Marcă de limuzină sovietică M-20 „Pobeda”. 

** În acea perioadă, în cancelaria şcolii nu se discuta decât un 

singur subiect: cum s-a vândut marfa învăţătorilor – legumele. 

*** Marfa deficitară era repartizată de către preşedintele 

sovietului sătesc, chipurile, colhoznicilor înaintaşi, de fapt, pe la 

rude şi prieteni. 

 

Pe timpul sovietic şefii, de regulă, erau numiţi şi trimişi 

din raion. Aşa a fost trimis prin anii ’50 ai secolului trecut 

un bulgar (să am iertare, numele şefilor nu le pot arăta din 

simpla pricină: toţi avem copii, nepoţi şi chiar strănepoţi şi 

de-ar fi vorba de vreo faptă, cu care s-ar fi putut mândri 

aceste odrasle nevinovate, i-am fi arătat, însă în seria de 

cazuri ce va urma, socot, nu e bine). Era om de treabă, că 

raionul trimitea prin satele româneşti numai oameni „ca să 

facă treabă”. A fost pus la început director de şcoală, apoi 

secretar de partid, apoi preşedinte al sovietului sătesc. (De 

fapt, şefii satului, pe timpul comuniştilor, se schimbau ei 

între ei ţinând sub conducerea lor trei posturi: secretar de 

partid, preşedinte de colhoz şi preşedinte al sovietului 

sătesc). Avea o voce puternică, convingătoare, că, ţin 

minte, pe când era director de şcoală, eram elev în clasa a 

VIII-a, şi dumnealui ne preda istoria. La o lecţie, taman 

atunci zburase în cosmos Iuri Gagarin, ne vorbeşte: „... 

Vedeţi? Vorbeşte lumea că este Dumnezeu. A zburat în 

cosmos Gagarin, s-a uitat şi la dreapta, şi la stânga, peste 

tot, dar pe Dumnezeu nu l-a văzut”. Ne-a convins... 

Pe când era preşedinte al sovietului sătesc, adică şeful 

satului, avea doi striboci (nu ştiu pe cât de corect este acest 

cuvânt, fiindcă l-am căutat prin dicţionare, însă nu i-am 

găsit explicaţia). Pe timpul sovietic fiecare casă (familie) 

avea de datorie să facă de serviciu o zi şi o noapte (24 de 

ore) la sovietul sătesc. De la-nceput, adică din ’40, când 

Stalin a pus mâna pe Basarabia, aşa se făcea, dar mai târziu 

s-a hotărât la o adunare a satului ca fiecare casă (familie) să 

plătească câte 2 ruble pentru a plăti (este vorba de plata 

muncii) doi striboci, adică două persoane ce vor fi de 

serviciu în fiecare zi la sovietul sătesc): pe moş Grigore 

Munteanu şi pe moşul meu, fratele mamei, Andrei 

Comerzan (Andrei Baradişca îi mai spuneau în sat). În 

fiecare dimineaţă ei aveau o misiune de la şef: să ciulească 

urechile în zorii zilei, când ţăranii mai junghiau câte un 

purcel. Cum se auzea vreun coviţăit, unul din ei urca pe 

bicicletă şi pleca într-acolo de unde s-a auzit coviţăitul, şi, 

după mirosul pârlitului porcului, afla gospodarul, de care 

era înştiinţat şeful. Atunci şeful deschidea cărţile contabile 

şi controla dacă acest gospodar a achitat impozitele. Mai pe 

scurt, născocea pricină pentru a-l chema la sovietul sătesc, 

iar acolo ştia şeful cum să vorbească cu el, fiindcă tare-i 

plăcea svejacul de porc (jumerele proaspete), brânza de oi 

şi pâinea abia scoasă din cuptor... 

Într-o zi vine la sovietul sătesc o nevastă vânătă din 

bătăile bărbatului şi i se jeluie. Îndată şeful trimite după 

bărbat. Acesta se prezintă şi, tustrei: soţia – pe de-o parte a 

mesei, bărbatul – pe cealaltă parte, discută situaţia. Femeia, 

plângând, povesteşte ce s-a întâmplat. Şeful îl întreabă pe 

bărbat: aşa e? Aşa, îi răspunde. Atunci îi da bărbatului o 

foaie de hârtie, un stilou şi-i spune să scrie explicaţie. El 

scrie: „A.G., dă-o-ncolo şi hai să bem câte o sută de 

grame.” – şi-i întinde foaia preşedintelui. Citind-o, şeful 

face: „O! Iată aşa, iar mata mergi încetişor acasă (se 

adresează femeii) că eu l-oi pune la punct”. 

Şeful era de treabă şi cu uşurinţă rezolva toate 

întrebările. Pe timpul administraţiei dumnealui n-a fost tras 

la răspundere nici un sătean, de unde s-a deschis o 

samavolnicie completă: furt, beţii, bătăi. Dar cel mai grav 

şi abuziv lucru săvârşit de acest preşedinte al sovietului 

sătesc este şi va rămâne pe veci păcatul, care este şi al 

satului – distrugerea bisericii, una dintre cele mai frumoase 

biserici din ţinut. El a perfectat documentele ca biserica din 

sat cu hramul Sf. Apostoli Petru şi Pavel, zidurile căreia   

n-aveau nicio crăpătură, trebuie demolată, pe motiv că este 

avariată... Prezentarea acestor documente la Kiev a adus la 

aceea că într-o zi de august anul 1979 două tractoare        

T-100, cu un odgon cât mâna de gros, adus de la vapoare 

din Ismail, au nivelat lăcaşul sfânt una cu pământul. 

Secretarul de partid de atunci a ordonat activiştilor şi 

comuniştilor să vină în foaierul Casei de Cultură cu rangele 

camuflate, ca lumea să nu priceapă planurile lor 

blestemate, unde fiecare din ei a primit însărcinare 

personală ce trebuie de făcut. Acest secretar de partid mai 

târziu a devenit preşedinte al sovietului sătesc, continuând 

„să facă dreptate” consătenilor după modelul precedentului 

preşedinte. A fost un astfel de caz: era vorba de o 

transferare de bani, adunaţi de la lume, pentru construcţia 

unei staţii de pompare a apei pentru irigarea harmanelor. 

Un sătean primea banii de la celălalt în prezenţa acestui 

şef. Mai întâi şeful i-a cerut o recipisă cu semnătură 

precum că a primit acea sumă de bani de la cel ce trebuia 

să-i primească. Când au dat la numărat, cel ce trebuia să 

depună banii a spus că i-a uitat acasă. Atunci şeful ia 

recipisa, o pune în seif, şi-l trimite după bani. Acel om nu 

a mai venit, dacă mai merită a-l considera om, nici cu 

bani, nici fără bani, rămânând în seiful preşedintelui 

semnătura precum că celălalt i-a primit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ion Minulescu 

135 ani de la naștere 
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CU TATA 
 

Aveam 15 ani. Și veneam dintr-o lume perfectă, lumea 

unui sat cuibărit între dealuri, în care timpul parcă se oprise 

încremenit sub cireșii în floare sau sub munții de zăpadă 

printre care alunecau sănii încărcate de râsete și obraji roșii 

de sănătate... Într-o dimineață de sâmbătă, chiar în primul an 

după ce ne mutasem în oraș, mă învârteam prin casă căutând 

ceva ocupație. Îl văd pe tata că se îmbrăca și ia cheile de la 

mașină... Mă uit la el. „Vii cu mine?” mă întreabă. „Da”, zic. 

Habar n-aveam unde. „Ia-mi halatul!” Îl iau și ne ducem. 

Traversăm orașul, pe care încă nu-l cunoșteam foarte bine, 

trecem de stadion, ne oprim la vreo 2 km de ieșire, în fața 

unor porți de metal uriașe. N-apuc să-l întreb ce e acolo. Se 

coboară, deschide porțile și intră. Mă trezesc înconjurată de 

copii, de la 3 la 18 ani, prost îmbrăcați, care mai de care 

încercând să atingă mașina. Rămân șocată. Mă sperii. Copii 

cu handicap psihic sever, cunoșteam din cărți diferite 

tipologii pe care acum le aveam în fața ochilor... Îmi zice: 

Hai! Ce stai acolo că o momâie? Deschid ușa, tremurând la 

propriu... Nu știam unde să mă uit, cum să fac să trec 

neobservată. Arunc o privire și văd copiii mici sărutând 

mașina, iar cei mai măricei încercând să-l ia pe tata de 

mână... „Doctorul, doctorul”... Cei mai mari se țineau 

aproape, aveau privirea rătăcită, însă nu se îndepărtau.  

 Apăr două femei în uniforme albastre. Încep să zbiere la 

ei și să-i împingă. „Cât sunt eu aici, va rog să nu faceți asta!” 

aud vocea foarte tăioasă a tatei. Câțiva încep să plângă... 

„dom’ doctor, nu le dați apă la moară, că nu știți ce avem de 

tras cu ei!” „Pentru asta sunteți plătite, doamnelor! dacă nu 

va place, plecați! dar cât sunteți aici, făceți-vă treaba!..” și 

se îndreaptă, bombănind ceva, spre cabinet. În spatele 

nostru, coadă. Veneau toți. În cabinet, o asistentă. „Sunt 

copii bolnavi? Ceva deosebit?” „Nu sunt, dom’ doctor, dar 

știți cum e... toți au azi ceva”, zice ea zâmbind. Tata râde: 

Lasă-i să între!” 

Stau rezemată de un calorifer rece și mă uit fără să pot 

articula vreun sunet. Intră pe rând, de la cei mai mici la cei 

mai mari. Unii pot vorbi, alții nu. Sunt unii care se leagănă, 

alții care evită privirea, unii care fac gesturi de parcă ar vrea 

să-și smulgă carnea de pe ei, alții care par în altă lume, 

pierduți, părând că nu văd nimic. Par drogați, anesteziați, au 

mișcări lente și repetitive.  

Abia îmi stăpâneam lacrimile. Asistenta se apropie și îmi 

spune: „Toți sunt abandonați. Nimeni nu-i vrea. Majoritatea 

sunt aici de când s-au născut. N-au văzut niciodată lumea de 

dincolo de gardurile astea. Niciun medic nu vrea să vină, 

nicio asistentă, oamenii trec pe aici în fugă, din obligația 

repartiției, și nu rămân.” 

Mă uit la tata. Cu o sticlă de albastru de metil în mână, 

cu niște bețe pe care era înfășurată vată, le dădea fiecăruia 

în gât, apoi îi mângâia, pe fiecare în parte, pe cap și le 

zâmbea. Și ei stăteau exact cum stau câinii sub mâinile care 

îi mângâie cu dragoste. Nu erau cuvinte acolo. Erau 

transfigurați, și ei, și el. Mi-am dat seama că îi iubește. Și 

că ei îl iubesc. Și poate că era cea mai pură formă de 

iubire: era instinct. Știau și răspundeau. Mi s-a cutremurat 

sufletul. A fost ca o trezire inversă, din real în coșmar. Am 

început să gândesc și să realizez unde sunt, ce sunt, cine 

sunt ei și de ce sunt acolo. Mi-am dat seama că pentru ei 

dragostea e așteptarea dintre două momente, cele 4 ore pe 

săptămână pe care el le avea acolo (2+2). Că dincolo de 

asta e zbieratul femeilor pe care le văzusem, violentă 

verbală și fizică, zidurile cenușii și poartă imensă de 

metal ce s-a închis cu zgomot asurzitor în urmă noastră, 

după ce au mai sărutat o dată Dacia verde. „Pe tine te 

plătește să mergi aici?” 

„Da. Mă plătesc exact cât iau eu pe o consultație 

privată. Dar tu crezi că eu merg acolo pentru banii ăia?” 

 „De ce mergi?” 

„Merg să-i iubesc un pic. Și ei au nevoie...”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACASĂ 
 

Ieri am venit din Tătărași în centru cu tramvaiul. Era 

timp frumos, destul de cald, fiică-mea cu chef de plimbare, 

așa că am zis pas la taxi. Găsesc un loc liber și o las pe asta 

mică să se așeze, eu rămân în picioare lângă ea. De ce? 

Fiindcă cine a circulat cu tramvaiul în Iași știe că se mișcă în 

așa hal pe șine că un adult care nu se ține cu putere de o bară 

poate fi aruncat câțiva metri. La stația următoare urcă mai 

multe persoane. Unele în vârstă. Primesc imediat locul unor 

studente care se ridică fără nicio problemă, zâmbind. Nici 

nu-mi trece prin cap să ridic copilul pentru a ceda locul 

cuiva, mai ales că nu văd pe nimeni în reală necesitate și mi 

se pare firesc să nu las o fetiță de 5 ani și 1,22 m în 

înghesuiala aceea unde nimeni nu privește decât la înălțimea 

proprie. Și vine comentariul care îmi face pumnul să se 

strângă: „Așa îi învățați nesimțiți de mici, de aia ajung niște 

curve și niște vagabonzi care nu mai știu ce e respectul”... Și 

continuă în aceeași gamă. Mă uit la cea care vorbește. Aș 

putea să o jignesc, să-i răspund, dar nu o fac.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O studentă cu niște ochi care râd albastru se uită la mine: 

„Nu băgați în seamă! Noi toate suntem curve dacă îndrăznim 

să stăm pe scaun!” Zâmbesc. Îmi dau seama că egoismul 

trece dincolo de orice gândire rațională și nu găsește 

motivația unei mame de a-și proteja copilul. În fața fiică-mii 

pe scaun o femeie cu o pisică învelită într-o pătură. Vede că 

mă uit la ea și îmi spune că a găsit-o pe stradă cu maxilarul și 

picioarele din spate rupte și că o duce la o clinică veterinară. 

„Nu e a mea. Dar am plâns când am văzut-o în ce hal e. Nu 

am putut să o las să moară în chinuri.” Mi se umplu ochii de 

lacrimi într-o clipă. Continui să tac. Comentariile celeilalte la 

adresa „educației” copiilor „de azi” și a „părinților nesimțiți” 

continuă și ele, deși nimeni nu o ascultă. Cobor cu o stație 

mai devreme, la Filarmonică. Soare, oameni gri, fără zâmbet, 

popi în sutane negre, cerșetori în fața băncilor de pe Ștefan, 

doi copii în fața simigeriei cărora le cumpăr câte un 

covridog, taxiuri galbene, fiică-mea cu o sută de întrebări la 

purtător... Sunt acasă... 

 
 

Florina VAIPAN 
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SCRIITOAREA  
MARIA PILCHIN 
DESPRE COPILĂRIE, 

ODESA ȘI LITERATURĂ 
 

La cei 34 de ani ai săi, împliniți în ianuarie 
(Felicitări!), scriitoarea chișinăuiană Maria Pilchin 
(Rotaru) a debutat în 2015 la Editura Paralela 45 cu 
cartea de versuri Poeme pentru Ivan Gogh. 
Volumul (80 p.) vede lumina tiparului în urma unui 
concurs de manusrise, acumulând punctajul 
maxim. Ulterior, va lua premiul de debut al Uniunii 
Scriitorilor din România, Filiala Iași, fiind foarte 
apreciată de critica literară de dincolo și de 
dincoace de Prut.  

 Născută în Republica Moldova, Maria Pilchin a 
locuit, în copilărie, în Rusia și Ucraina. În Ucraina – 
între anii 1983-1989 în raionul Krasnaie Okni din 
regiunea Odesa (Transnistria istorică). Studiile 
liceale și le face în Republica Moldova, unde revine 
între timp. Cele universitare (2004) și masteratul – 
în domeniul literaturii universale – (2006) și le face 
la Universitatea de Stat din Moldova. În 2012 
absolvește Academia de Studii Economice din 
Moldova. Activează în calitate de lector universitar, 
cercetător științific, autor de manuale. În postura de 
critic literar debutează în 2013. Mărturisea într-un 
interviu acordat revistei ieșene „Dacia literară” că 
are în sertare câteva manuscrise cu eseuri critice, 
cronici de carte, care își așteaptă ceasul. 

 

ÎN COPILĂRIE...  
În copilărie am locuit în regiunea Odesa, raionul 

Krasnaie Okni. Tatăl meu era pădurar, era vorba de 
câteva hectare de pădure. Copilăria  mea a început 
în acest context: pădure, ucraineni și plecările la 
Odesa, pentru distracții. Gumă de mestecat, 
cumpărată la Odesa, adusă de marinari... păpușile  
cumpărate la Odesa. Un oraș frumos, amestecat. 
De când m-am măritat, cam odată la doi ani, 
mergem la Odesa cu soțul, luăm un hotel și stăm. 
Primii mei prieteni erau copii ucraineni, primele 
mele poezii declamate erau în ucraineană”. 

 (Sursa: Facebook) 
 

... SĂ TE SIMȚI MINORITATE NAȚIONALĂ   
„În decembrie 1989 aveam aproape 7 ani. Eram 

în Ucraina, mergeam la școală, învățam să citesc în 
limba lui Taras Șevcenko. Îmi amintesc că în clasa 
mea mai era un coleg și noi ambii știam de la părinți 
că suntem moldoveni. Asta ne apropiase: acel 
„sângele apă nu se face”. De atunci știu ce 
înseamnă să te simți o minoritate națională. Tot 
atunci mama ne învăța alfabetul latin după alfabetul 
limbii franceze. Familia noastră se abona la o 
revistă ce apărea la Chișinău cu alfabet latin. 
Poștașul o aducea și zicea: „Poftiți revista 
dumneavoastră nemțească”, insinuând că am fi 
naționaliști. Nu înțelegeam nimic din cele ce se 
întâmplau, dar simțeam că suntem priviți cu alți 
ochi, ceea ce ne-a făcut să revenim în Basarabia”. 

 („Dacia literară”, nr. 5-6, Iași, 2013) 
 

  ISAAC BABEL LA TARABĂ      
„La sfârșit de iulie 2012 eram la Odesa, un oraș 

portuar de pe litoralul Mării Negre, cronotop 
specific, o lume a melanjului etnic și glotic, un 
amestec de tot ce vrei. Coborâm scările spre 
vechea plajă Lanjeron (1794 – anul întemeierii 
Odesei de către ruși – n.red.) – și pe una dintre 
tarabe, alături de suvenire și frigidere cu răcoritoare, 
am văzut Povestiri din Odessa (Odesskierasskazi – 
n.red.) de Isaac Babel. În contextul în care lumea 
mai degrabă gândea la crema antisolară, eu eram 
preocupată de factorii extraliterari ce determină 
cursul literaturii (vandabilitatea) și de primejdia care 
pândește literatura (dispariția sau aservirea ei), căci 
mâna care a pus un Babel pe tarabă deloc nu 
gândea la valoarea lui estetică și culturală, la 
interdicția acestuia în U.R.S.S., ci mai degrabă 
exploata toponimul Odesa din titlul cărții. Mergeam 
și constatam că istoria literaturii e plină de 
paradoxuri și enigme, gândeam la Shakespeare și 
Molière, la faptul dacă ei au ajuns la noi datorită 
valorii lor incontestabile sau datorită conjuncturii de 
la curte. Ce salvează, de fapt, literatura în timp?”.  

 („Tribuna”, 16-31 august, Cluj-Napoca, 2012)  
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