
Almanah istorico-cultural în limba română pentru cititorii din sudul Basarabiei Fondator: Vadim BACINSCHI 

Cea care, după anul 2000, a pus la cale la școala din 

Ceamașir, un „festival al limbii moldovenești”, 

axându-se pe numele lui Pavel Boțu. Știindu-se prea 

bine că Festivalul „Pavel Boțu” nu fusese abandonat 

de „Concordia” și că el avea loc la Universitatea din 

Ismail. S-a acționat impardonabil, în stil pur 

moldovenist. Mă voi referi la acest aspect în 

continuare. 

 

Cărți ce rămân după noi 
Bilanțul principal al celor 20 de ani, pe parcursul 

cărora am perpetuat Festivalul „Pavel Boțu” e că 

participanții săi au reușit să-și vadă poeziile și 

prozele cuprinse între copertele unor cărți. Iată 

aceste titluri și aceste nume. Ieșire din Anonimat 

(culegere colectivă), 106 p., Editura Adrianso, 

Râmnicu Vâlcea, 2000; Vagonul „Basarabia”, 

rătăcit în stepa sudică (culegere colectivă), 95 p., 

Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001; Natalia 

Talmacec, Întâmplare sau Căderea în lume din al 

nouălea cer, 84 p., Editura ASTRA, Blaj, 2003; 

Eufrosinia Cojocaru, Fântână cu îngeraș (proză 

pentru copii), 15 p., Editura Zoloti Litavri, Cernăuți, 

2005; Eufrosinia Cojocaru, Exod, 78 p., Biblioteca 

Județeană „Gheorghe Șincai”, Oradea, 2006; Victor 

Capsamun, Neliniști, 36 p., Editura Zelena 

Bucovina, Cernăuți, 2008; Eufrosinia Cojocaru, 

Legendele Dunării și alte povești (proză), 65 p., 

Editura Zigotto, Galați, 2012; Anatol Manole, 

Grădina  mamei, 63 p., Editura StudIS, Iași, 2014. 

Primăvara asta sperăm să vadă lumina tiparului, la 

Cernăuți, cartea cu miniaturi în proză a regretatului 

Valeriu Cojocaru –Malul Ialpugului. 
 E mult ceea ce am reușit să facem? E puțin? 

Sigur că e puțin, dacă luăm în considerație faptul că 

e vorba de o perioadă de 2 decenii. Dar e și mult, 

dacă punem la socoteală că pe an ce trece în sudul 

Basarabiei aria utilizării limbii române se reduce cu 

nemiluita, în primul rând, în școli, că, dacă și apare 

vreo tipăritură în limbă noastră maternă în regiunea 

Odesa, ea apare în „limba moldovenească”. În 

general vorbind, cuvântul scris în limba română a 

ajuns să fie detestat și ignorat cu desăvârșire. ONG-

urilor noastre – beneficiare de proiecte cu finanțare 

de la București – nici prin cap nu le trece să 

contribuie la scoaterea de sub tipar a unor cărți 

legate, într-un mod sau altul, de comunitatea 

românească din sudul Basarabiei. În asemenea 

condiții cărțile autorilor sud-basarabeni, pe care am 

reușit să le edităm, nu pot să nu ne bucure. Ele vor 

rămâne după noi. Prin biblioteci, prin case de 

gospodari, amintindu-ne de cei care nu mai sunt. 

Au trecut în neființă talente ca Victor Capsamun, 

Anatol Manole, Valeriu Cojocaru, Vladimir 

Caraceban – toți participanți la Festivalul „Pavel 

Boțu” de-a lungul mai multor ani – iar cărțile cu 

creațiile lor au rămas... 
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La vară, în iulie, se vor împlini 20 de ani de când 

în satul Ceamașir/Prioziornoe, raionul Chilia, a avut 

loc prima ediție a Festivalului de Poezie sud-

basarabeană, consacrat memoriei regretatului poet 

Pavel Boțu (14.07.1933 – 14.03.1987), originar din 

această localitate. Festivalul a fost inițiat și organizat 

de către săptămânalul cernăuțean „Concordia”, ziar 

central al minorității românești din Ucraina, editat din 

1995 (redactor-șef: Simion Gociu). Fiind pe atunci 

corespondent special al periodicului  pentru regiunea 

Odesa, mi-am asumat rolul de coordonator al 

festivalului. De-a lungul anilor, manifestarea a 

cunoscut diferite formule organizatorice, a avut loc 

mai întâi, câțiva ani, la Ceamașir, apoi la Institutul 

Pedagogic din Ismail (azi Universitate), a fost diferită, 

ca amploare, de la an la an. Un lucru, în cei 20 de ani 

trecuți, a rămas neschimbat: am promovat, cum am 

putut, talentele sud-basarabele care scriu în limba 

română, le-am ajutat să-și publice versurile, să le 

adune în cărți, scoase de sub tipar. Lucru pe care îl 

considerăm deosebit de important. Mai ales azi, când 

scrisul românesc în sudul Basarabiei este ignorat și 

marginalizat. Chiar în ceea ce se face, pe plan cultural 

local (inclusiv de către organizațiile ce reprezintă 

comunitatea românească), prioritate se dă cântecului și 

dansului popular. Înstrăinarea de scrisul românesc, de 

cartea românească devine tot mai îngrijorătoare, ea 

fiind cel mai sigur drum spre incultură și 

deznaționalizare. Chiar în condițiile când în sudul 

Basarabiei se mai cântă și se mai joacă din belșug. 

Păcat că acest lucru nu este înțeles de mulți... 

Până la 14 iulie – ziua nașterii poetului Pavel Boțu, 

când, de regulă, avea loc manifestarea ce-i purta 

numele – timp mai este. Am hotărât, însă, s-o 

anticipăm prin această serie de consemnări din mai 

multe considerente. În primul rând, pentru a releva 

amănunte și detalii semnificative care se uită. Pe multe 

dintre ele cred că azi puțini le mai țin minte. În rândul 

al doilea, de-a lungul anilor, ideea Festivalului de 

poezie sud-basarabeabă „Pavel Boțu” a fost preluată 

de către altcineva. N-am pretins s-o monopolizam. 

Dar în vara anului 1996, când am organizat prima 

ediție, prin sudul Basarabiei nici de Pavel Boțu nu se 

prea știa, cum nu se știa că el e originar din Ceamașir. 

Atunci nu era încă nici Asociația Moldovenilor din 

Ucraina (președinte: Anatol Fetescu). 
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George TOPÎRCEANU 

 

 

PRIMĂVARA 
 

După-atâta frig şi ceaţă 

Iar s-arată soarele. 

De-acum nu ne mai îngheaţă 

Nasul şi picioarele! 

 

Cu narcişi, cu crini, cu lotuşi,  

Timpul cald s-apropie. 

Primăvara asta totuşi 

Nu-i decât o copie. 

 

Sub cerdac, pe lăuruscă,  

Cum trecură Babele,  

A ieşit un pui de muscă 

Să-şi usuce labele. 

 

Păsările migratoare 

Se re-ntorc din tropice. 

Gâzele depun la soare 

Ouă microscopice. 

 

Toată lumea din ogradă 

Cântă fără pauză. 

Doi cocoşi se iau la sfadă 

Nu ştiu din ce cauză. 

 

Un curcan stă sus, pe-o bârnă,  

Nu vrea să se bucure. 

Moţul roşu îi atârnă 

Moale ca un ciucure. 

 

Doar Grivei, bătrânul, n-are 

Cu ce roade oasele. 

Că de când cu postul mare,  

Toate-i merg de-a-ndoasele. 

 

Pentru câte-a tras, sărmanul,  

Cui să ceară daune?… 

Drept sub nasul lui, motanul 

A venit să miaune. 

 

Dar acum l-a prins potaia 

Şi-a-nceput să-l scuture… 

Peste toată hărmălaia 

Trece-n zbor un fluture. 

 

Pe trotuar, alături saltă 

Două fete vesele… 

Zău că-mi vine să-mi las baltă 

Toate interesele! 
 

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, prof. Valerica 
BERCENI, ec. Floarea PLEŞ, Tudose TATU. 

 
 

 

FESTIVALUL DE POEZIE 
„PAVEL BOȚU”:  

20 DE ANI DE LA PRIMA EDIȚIE 
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AMBASADORII VIN ȘI SE DUC... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Pe 11 martie 2016, Președintele Ucrainei Petro Poroșenko, prin 

decretul său, l-a demis din funcția de Ambasador Extraordinar și 
Plenipotențiar al Ucrainei în România pe bucovineanul Teofil Bauer. 
Despre aceasta relata portalul de știri BucPress, din Cernăuți. În 
misiunea să diplomatică la București acesta din urmă s-a aflat din 13 
aprilie 2012. Un alt mandat al său în funcția de ambasador la București a 
fost între lunile februarie 2004 și septembrie 2005. Anterior, Teofil Bauer 
a deținut funcția de șef al Administrației Regionale de Stat Cernăuți.  

Motivele demiterii lui Bauer, potrivit portalului BucPress, nu sunt 
cunoscute. Am vrea să credem că schimbarea ambasadorului Ucrainei la 
București ar avea scopul de a impulsiona relațiile între cele două țări. 
Președintele Asociației „Basarabia” a Românilor din regiunea Odesa, 
Anatol Popescu, într-o postare pe Facebook, a comentat demiterea lui 
Teofil Bauer. Printre altele, dânsul și-a exprimat speranța că locul 
acestuia la București îl va lua„un proeuropean veritabil... care să ajute la 
revenirea la unitatea identitară românească a celor trei mari comunități 
istorice românești din Transcarpatia, Cernăuți și regiunea Odesa”.  

     
          Corespondentul nostru 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucrări pe șoseaua Odesa-Reni 
 

 

La jumătatea lunii martie au început lucrările de reabilitare a 

șoselei Odesa-Reni, despre care s-a vorbit pe tot parcursul anului 

trecut. A făcut-o, în special, M. Saakașvili, noul guvernator al regiunii 

Odesa, în timpul întâlnirilor avute cu locuitorii sudului Basarabiei. 

Dânsul promitea că reabilitarea arterei rutiere va fi finalizată până în 

2016. Procesul s-a dovedit, însă, mai anevoios, în primul rând, atunci 

când veni vorba despre sursele de finanțare ale noului proiect. 

Lungimea șoselei, de la Odesa până la Reni, e de circa 300 de 

kilomentri. Vor fi reparate (reconstruite) doar unele porțiuni ale ei, 

aflate în starea cea mai gravă – în total 80 de kilometri, lucrările fiind 

evaluate la peste 1 miliard de grivne. Această sumă importantă 

urmează să parvină din patru surse: așa-numitul fond al dezvoltării 

regionale, taxele vamale încasate în regiunea Odesa, bugetul Direcției 

regionale a drumurilor și din tot felul de credite. Kievul a alocat deja 

pentru lucrările în curs 82 milioane de grivne. Suma respectivă va fi 

folosită pentru acoperirea cheltuielilor la construcția șoselei de centură 

(6 kilometri) în jurul orașului Reni, nu departe de frontiera moldo-

ucraineană și româno-ucraineană. Despre toate acestea a relatat în 

cadrul unei conferințe de presă Alexandr Langhe-Cealyi, șeful 

Direcției regionale a drumurilor. Din cele comunicate de el rezultă că, 

de fapt, în anul acesta vor fi reparate 19 segmente (poțiuni) ale șoselei 

Odesa-Reni. Cele mai avariate, pe care circulația are loc azi în condiții 

de-a dreptul grele. Startul lucrărilor s-a dat pe o porțiune de 1 

kilometru, în vecinătatea satului Monasi, între Sărata și frontiera 

moldo-ucraineană de la Nistru. De acolo echipele de muncitori vor 

continua lucrările pe alt segment al șoselei, în zona Tatarbunarului. 

Finalizarea lucrărilor de reparație pe toți 80 de kilometri de șosea este 

preconizată pentru luna octombrie a anului curent. Ne dăm seama că, 

după așa-numita reabilitare șoseaua Odesa-Reni nu va fi nici pe 

departe una de tip european. De pe ea vor dispărea sectoarele cele mai 

deteriorate care complicau la limită traficul rutier și care îi făceau pe 

unii oaspeți din România să vorbească și să scrie despre „drumurile 

medievale ucrainene”. 

Corespondentul nostru 

 

    
   

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

(urmare din nr. 1(42), ianuarie 2016) 
 

Şi mai aveau bieţii şefi o pedeapsă pe capul lor. În fiecare seară, după naread (din ruseşte – sarcină. 

Expunerea sarcinilor de muncă fiecărui colectiv pe ziua următoare de către cârmuire), toţi şefii urcau în 

limuzinele lor, care erau ale colhozului, cu şoferi întăriţi, şi plecau la depozitul central de produse, unde 

se păstra şi vinul, şi ţuica, făcută din toscomidă. Acolo chefuiau cât le dorea sufletul, apoi şoferii îi 

duceau pe la casele fiecărui. Mi s-a jeluit un fost preşedinte al sovietului sătesc (cel care a întocmit 

documente false, precum că biserica din sat este avariată şi trebuie demolată), de acum ajuns la pensie, 

după o intervenţie hirurgicală la stomac, invitat la o sută de grame: „... Apoi, măi Fedea, ne urcam în 

maşini şi ne duceam la sclad (depozit). Acolo badea Ion ne punea pe masă o căldare cu vin şi una cu 

pătlăgele murate, iar noi, obosiţi după ziua de muncă, trăgeam la vin şi la murături, că iată mi-am stricat 

şi stomacul. Dar ce, nu era la sclad brânză de oi, cavarma...?”, o făcea domnul şef pe ghidosul. Dar cine 

oare păpa aceeaşi brânză şi cavarma, sau iepuraşii, special crescuţi de paznicul depozitului Filip 

Puicescu (Şilip Lionora îi mai spuneau), cu pâinică proaspătă, fiindcă în fiecare zi mătuşa Alexandra 

Neamţu cocea, acolo, la depozit, câte trei cuptoare de pâine pentru mecanizatorii de la câmp şi 

grădiniţa de copii? Toate aceste produse, la sfârşitul lunii, moş Ion, sau Ivan Alexeevici, (aşa îl 

numeam mai oficial), trebuia să le repartizeze pe la brigăzile de tractoare şi la grădiniţă, iar vinul – pe la 

sărbători şi zile însemnate. Odată, făcându-şi în grabă  Actele de dare de seamă (otciotul – rus.), moş 

Ion a repartizat vinul şi copiilor de la grădiniţă... 

Ah ce-i bună viaţa de la sat! 

 

*** 
 

Voi mai lăsa în această carte câteva schiţe din viaţa de toate zilele ale consătenilor mei, azi 

socotindu-le drept anecdote. A intrat un ţăran în contabilitate, în biroul unde şedeau la locurile lor de 

muncă contabilul şi economistul – amândoi şefi, amândoi bărbaţi. După cum era la moldoveni de-

ntotdeauna, stima faţă de nacealnici, îşi scoate căciula din cap, dă bineţe şi-ncepe, parcă cu frică: „Am 

venit, dacă se poate, să-mi scriiţi un purcel.” Şefii se uită unul la altul, apoi, chipurile, se sfătuie ei înde 

ei, unul zice: „Dă, bre, să-i facem un bine omului, că-i muncitor şi are şi mulţi copii. Ia, măi G., şi 

spisuieşte un purcel la contul nr. 6, că colhozul n-a mai însărăci. Cuvântul spisuieşte e cuvânt rusesc şi 

înseamnă a trece în cheltuieli, sau la pierderi, iar contul nr. 6 se numea Plata muncii, adică socoteală 

pentru plata muncii. Ţăranul, crezând că purcelul i s-a scris (?) pe degeaba, bucuros, îi pofteşte la 

aldămaş. Intră tustrei în crâşmă, ţăranul dă comandă de un litru de vin, zacuscă şi treaba s-a pornit. 

Cinstind, unul din şefi îl întreabă: „Păi, ţi-ai luat purcel, da grăunţe ai?”, ţăranul unde face: „Păi, nu 

prea am”. „Hai, măi să-i facem şi vreo doi-trei saci de grâu, spisuieşte-i la contul nr. 6”. „Bine, aşa şi 

facem”, răspunde celălalt, semnând ceva într-un carneţel. Ţăranul bucuros mai comandă o litră. Iarăşi 

cinstind, unul îl întreabă: „Da nu vrei şi un viţel, că tare buni viţei mai avem la fermă?” „Vreau”. 

„Spisuieşte şi un viţel”. Ţăranul mai comandă o litră. L-au mai tot întrebat pe biet ţăran, dacă vrea ceea, 

sau ceea, unde ţăranul de toate nu se da  în lături, doar erau „pe degeaba”, tot cinstind litră după litră, 

până s-au îmbătat. Acum unul îl întreabă: „Da mata, bade Ioane, câţi ani ai?” „65”, îi răspunde. „Da cu 

baba te mai culci?” „Ei, bre, ce vorbeşti, la atâţia ani...” „Măi G., şterge tot şi scrie-i o p...” 

 

*** 
 

În popor se vorbeşte că de om mai repede se prind obiceiurile rele decât cele bune. Bunăoară, pe 

timpuri mai de demult, ţăranul avea un butoieş cu vin, care-i ajungea pe tot anul, cinstind pe la sărbători 

şi zile mari, dar cu păhărelul cel mic. Nu-i pentru nimeni noutate, că, de când au venit ruşii, 

moldoveanul nostru şi-a mărit doza de alcool, atât de vin cât şi de rachiu. În anul 1982 din colhoz am 

fost trimis în deplasare în Rusia, unde colhoznicii noştri munceau pe contract pentru colectarea 

lemnului de construcţie pentru gospodăria noastră. Făcându-mi serviciile depuse de preşedintele 

colhozului, am intrat într-un magazin de produse alimentare. Am stat şi eu la rând ca şi toţi ceilalţi. Am 

observat că fiecare cumpărător îşi comandă câte 4-5 şi mai multe sticle cu votcă. Rar care-şi cumpăra 

1-2. M-am apropiat de un cunoscut şi-l întreb de ce aşa de multă votcă îşi cumpără lumea. Dânsul mi-a 

surâs şi-mi spune: acum nu cumpără multă votcă, căci e sfârşitul lunii şi banii s-au terminat, dar după 

primirea salariului se cumpără câte două-trei şi mai multe lăzi (o ladă are 20 de sticle). Numai vorbind 

aşa, iată intră în magazin trei băieţi de-ai noştri, comandă, fără rest şi fără ca să steie în rând, o sticlă cu 

votcă, se dau puţin la o parte, dezbat, cu o palmă la fund dopul, cum, de obicei, o fac ruşii, primul ţine 

degetul cel mare la semnul, care, la ochi, aproximativ, s-a împărţit la trei, şi trag pe rând rachiul din 

sticlă. În loc de zacuscă, fiecare-şi miroase mâneca de la flanelă, iar ultimul îşi întinde o dule în nas. 

Toţi holbează la ei ochii, iar cineva şopteşte: şi ai noştri beau, da aiştia... 

 

*** 
 

         Ai noştri, bărbaţi şi femei, pe timpul secerişului se mai duc ca să câştige un ban prin raioanele de 

nord ale regiunii. Ajungând într-un sovhoz (întreprindere agricolă colectivă de stat) grupul de 

hagicurdeni, li s-a spus că directorul se găseşte la ferma de bovine, care nu e prea departe, şi se poate de 

mers acolo. La fermă toţi erau înspăimântaţi: un buhai (taur) zvârlea cu copitele de dinainte pământ şi 

forăia, urla (buhăia) îngrozitor, de toţi se ascundeau pe unde găseau. Buhaiul, spuneau, că a înnebunit, a 

turbat,  s-a rupt de la legătoare şi toţi se temeau să se apropie de el. Văzând aceasta, hagicurdeanul 

Pavel Bondari (îi mai spuneau în sat Pavel Detunatu), se apropie de director şi-i propune serviciile sale: 

că-l prinde pe buhai. La-nceput directorul nici nu vroia să stea de vorbă, dar insistenţa lui Pavel l-a 

făcut să-l asculte. (Pavel Bondari de mic copil a ajutat părinţii care îngrijeau ferma de vaci). La 

întrebarea directorului ce doreşte pentru servicii, dânsul a cerut o ladă de votcă. Zis şi făcut. Pavel se dă 

 încetişor din urma animalului, îl apucă de coadă, buhaiul se învârte, târându-l după el, iar dânsul 

loveşte cu picioarele în fuduliile buhaiului, şi tot aşa până când buhaiul, fiind gras, repede a obosit, s-a 

lăsat cu picioarele dinainte în genunchi, iar Pavel le strigă: legaţi-l. L-au legat de belciugul din nas, de 

coarne şi asta-i tot. Şi-a îndeplinit directorul promisiunea, iar hagicurdenii beau aldămaş, privind cum 

se chinuie lucrătorii fermei să-l încarce pe buhai în autocar pentru a-l duce la combinatul de carne 

(abator). Aici iarăşi Pavel îi spune directorului: Mai dai trei sticle de votcă, că eu vi-l sui în maşină, la 

care directorul a dat din mână, zicând: „Davai” (adică de acord). Pavel ia o sârmă, învăluceşte la un 

capăt o bucată de material (o zdreanţă), o stropeşte cu motorină, îi da foc şi o da la coada buhaiului. 

Aşa buhaiul s-a urcat singur în maşină. 

        Aici vreau să accentuez cuvintele de mai sus: Pavel n-a cerut altceva decât votcă – ceea ce am 

învăţat de la ruşi. 

        Odată Pavel îi zice şefului său de sector, Pavel Cuşnir (Pavel Harlampovici): „Suntem trei Paveli 

vestiţi în sat: eu – Pavel Detunatu, mai este Pavel Năucu şi matale”, unde şeful face: „Da mie cum îmi 

spun?” „Pavel-Cap belit” (deoarece şeful era chel la cap). I-ar fi spus, poate, altfel, da... 

 

                                                                                               Tudor IORDĂCHESCU 

 
 

 

PAGINI DIN VIAŢA HAGICURDEANĂ DE CÂNDVA 
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Din „Buletinul Episcopiei Cetății Albe-Ismail”, anul VIII, 

nr. 12, decembrie 1931, aflăm despre „Sfințirea bisericii din 

Sfânta Mânăstire Borisauca” următoarele: „Duminică 18 

octombrie a.c. (1931), a avut loc sfințirea bisericii de vară cu 

hramul „Schimbarea la față” din Sfânta Mânăstire de maici 

Borisauca, radical renovată, precum și a unui Paraclis de iarnă 

cu hramul „Nașterea Maicii Domnului”, construit din nou în 

una din chiliile sfintei mânăstiri. La această sfințire, P.S. 

Episcop Justinian, neputând lua parte, deoarece trebuia să fie 

prezent la ședințele Sfântului Sinod, a delegat pe P.C. 

Protopop Mihail Madan, consilier eparhial, împreună cu P.C. 

Diacon Simeon Țugui, misionarul eparhial, pentru săvârșirea 

acestei sfințiri. 

Despre cele îndeplinite, P.C. Consilier a prezentat 

cuvenitul raport, pe care, conform rezoluției P.S. Episcop, îl 

publicăm în cele ce urmează: „Prea Sfințite Stăpâne, Cu cel 

mai profund respect supun cunoștinței Prea Sfinției Voastre că 

sfințirea s-a desfășurat după canoane (...). Nu puțină ne-a fost 

bucuria când, în stăreţie, am aflat atârnată pe perete, într-o 

ramă, sub sticlă, o poezie a Prea Sfinției Voastre scrisă încă în 

anul 1925, când ați petrecut câteva săptămâni în această sfântă 

mânăstire. Ni s-a spus că această poezie a fost inspirată Prea 

Sfinției Voastre de povestirile unui moldovean bătrân de pe 

acelea locuri, despre vremurile trecute şi cele de astăzi, cari 

povestiri contrastau între durerea şi suferinţa strămoşilor, când 

năvăleau hoardele tătare, şi bucuria fiilor de astăzi, când ei cu 

ochii au văzut visul naţional înfăptuit, devenind stăpâni în țara 

lor – moşia lui Ştefan cel Mare. Socotind de folos ca această 

poezie să fie cunoscută și păstrată și în arhiva Eparhiei 

noastre, îi dăm loc în rândurile de mai jos: 

Adio, lacule Sasâc, / Cu apa ta sărată, / Stai liniştit! Nu 

spui nimic! / ... Ne-om mai vedea vrodată? // Ai fost mâhnit şi 

tulburat, / Când hoardele tătare / Treceau prin tine-n lung şi-n 

lat, / În fugă, de-a călare. // Dar astăzi, o, cum te-am zărit, / 

Cum limpede şi molcom / Zâmbeşti sub soarele-ncălzit, / Ca 

un copil în somn. // Şi cum prin valurile uzi, / Tresari din mal, 

în mal, / Când pe-ai tăi ţărmuri, tu-auzi / O doină din Ardeal! 

// O, du pe apa ta de-acum / Frumoasa-ne cântare, / La toţi câţi 

au pe-aicea drum, / Din capăt pân’ la mare. // Şi moldovenilor 

cu rost / Le spune: Pe vecie / A lor e ţara care-a fost / A lui 

Ştefan moşie! Anul 1925, luna august, Episcop Justinian”.  

Stareța mânăstirii Borisauca, la acea vreme, era maica 

Aglaida Luchian. Semnatarul rândurilor de mai sus încheie cu 

o scurtă dar minunată descriere a mânăstirii de la Borisauca: 

„Mânăstirea aceasta situată pe malul lacului Sasâc, aproape de 

țărmul mării, este ca un far care luminează tuturor lumina lui 

Hristos și de la care radiază viață cucernică și plină de 

credință. Al Prea Sfinției Voastre supus și devotat fiu 

duhovnicesc, Consilier Eparhial Protoiereu Mihail Madan”. 

 „Buletinul Episcopiei Cetății Albe-Ismail”, anul VII, nr. 1, 

ianuarie 1930, consacră pagini importante celor cinci ani de 

arhipăstorie ai Episcopului Justinian în Eparhia Cetatea Albă-

Ismail: „În ziua de 21 decembrie 1929, s-au împlinit cinci ani de 

la instalarea Prea Sfințitului Episcop Justinian în fruntea 

Eparhiei noastre. Cinci ani de muncă grea și istovitoare, de 

păstor și de părinte al Bisericii din Eparhia noastră și al 

slujitorilor ei. Cinci ani de străduință pentru restabilirea 

ordinei, disciplinei și legalității în viața bisericii din această 

Eparhie, clătinată de tulburările cari au trecut peste această 

provincie a Țării noastre în anul 1917. 
    

Luminița CORNEA 
 

(continuare în pagina 4) 

 
 

 

ASPECTE ALE ACTIVITĂȚII 

EPISCOPULUI  

JUSTINIAN TECULESCU 

ÎN EPARHIA  
CETATEA ALBĂ ȘI ISMAIL (II) 

 
Predicile Episcopului Justinian rostite la sfințirile de biserici 

sunt adevărate cuvinte de învățătură, mergând direct în sufletul 

credincioșilor, ca de exemplul Cuvântarea de la sfințirea bisericii 

din satul Zoreni, filiala parohiei Frumușica Nouă, jud. Cetatea 

Albă, sau  Cuvântarea de la sfințirea bisericii din Ștefănești – 

Cetatea Albă, din 4 noiembrie 1928, pe care a început-o cu o 

poezie originală întitulată Biserica străbună. 

Vizitele canonice în eparhie ale Episcopului Justinian 

Teculescu sunt numeroase, din dorința Episcopului de a-și 

cunoaște enoriașii cu frământările, necazurile și bucuriile lor. În 

această privință, găsim în „Buletinul Episcopiei Cetății Albe-

Ismail”, anul VII, nr. 2, februarie 1930, următoarea semnificativă 

relatare, sub titlul „Vizitațiuni canonice”: 

 „În zilele de 20-28 octombrie trecut, P.S. Episcop Justinian 

și-a mai realizat, cu ajutorul Tatălui Ceresc, încă o parte din 

părinteasca-i dorință, de a vizita, rând pe rând, pe toți fiii P.S. Sale 

din această de Dumnezeu păzită Eparhie. (...) A doua zi și zilele 

următoare, veni în sfârșit și rândul parohiilor din județul Cahul. 

(...) Așa au fost vizitate, luni 21 octombrie, orașul Reni, 

Gurgiulești, Câșlița și Slobozia, Văleni, Brânza și Colibași, Vadul 

lui Isac, Manta și Crihana, parohiile din orașul Cahul. 

Culmea entuziasmului și bucuriei a fost la sosirea în Cahul, 

vineri 25 octombrie 1929, la orele 12, unde la Biserica Catedrală 

aștepta toată suflarea orașului, în frunte cu toate autoritățile civile 

și militare, școlile și armata, în vederea oficierii Te-Deumului 

pentru aniversarea nașterii M.S. Regelui Mihai I.” 

 În continuarea aceleiași relatări se menționează un efect al 

vizitelor canonice: „Abia după două luni, în ziua de 19 decembrie 

1929, Preasfințitul Justinian primește din partea Părintelui 

Misionar Eparhial un raport, în care se semnealează faptul 

îmbucurător că în parohia Slobozia (vizitată de P.S. Justinian în 

ziua de 22 octombrie) au revenit la sânul bisericii noastre 

dreptmăritoare 28 de familii baptiste, cu femeile și cu copiii lor. 

Așa că întreaga mișcare baptistă din Slobozia este pe cale de a fi 

complet lichidată. Faptul a avut răsunet și în presă și a fost 

înregistrat de „Cuvântul Moldovenesc” de la Chișinău, nr. 50, din 

8 decembrie 1929”. Întreaga relatare este semnată de protopopul 

misionar eparhial Mihail Madan. 

Numărul 9 al „Buletinului Episcopiei Cetatea Albă-Ismail”, 

din anul 1931, consemnează faptul că în ziua de 6 septembrie, 

P.S. Justinian a sfințit biserica Sf. Nicolae din parohia Șaba, 

județul Cetatea Albă, „în urma unei reparații radicale care i s-a 

făcut acestei biserici, prin stăruința și râvna Cucernicului paroh 

Preot Pavel Dumbravă. Prea Sfințitul Justinian a binevoit a 

gratifica, în mod excepțional, pe Cucernicul Părinte Paroh Pavel 

Dumbravă, cu Culion, pentru activitatea rodnică depusă în așa de 

scurt timp de la numirea Cucerniciei Sale în această parohie”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

George Topîrceanu 

130 ani de la naștere 
 
 
 

    

aduceri-aminte  
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TRECUTUL PREZENT 
(urmare din nr. 2(43), martie 2016) 

 

AMINTIRI DESPRE POLIGON 
  

Tata, împreună cu alți câțiva oameni din sat, 
printre care și Gheorghe Cucu, s-a întors acasă pe 
jos, prin păpușoaie. Veniră pe ascunselea, pentru că 
în sat, la primărie, îi așteptau. Acasă au ajuns 
noaptea. A doua zi, veni comandantul rus, însărcinat 
cu recrutarea, călăre pe cal, și-i întreba pe părinți: 
„Unde vi-i feciorul?”. „Nu știm, nu l-am văzut” – fu 
răspunsul. Tata ieșea noaptea la treierat, la cosit, că 
avea desetine de pământ. Ofițerul roșu venea zilnic 
și-l cauta. Odată, apăru pe neprins de veste, în timp 
ce ai casei mâncau. Tata a pus imediat mâinile în 
buzunare. Era pregătit să se apere: avea grenade... 
Rusul și-a dat seama. Nu a zis nimic și a plecat cu 
calul. Însă careva din sat tot a pârât până la urmă.      
I-au prins și i-au dus într-un lagăr. Acolo erau mai mulți 
ca el, pe toți așteptându-i, probabil, gulagul. Odată, cel 
care îi păzea, l-a lăsat în urmă pe taică-meu și el a 
scos nu se știe de unde o grenadă, zicându-i celui 
care îl păzea: „Ori mă lași, ori murim împreună”. S-a 
întors acasă. Dar acasă se înființau colhozurile... S-a 
ascuns, a băut apă din bălți. Ani... Când a fost 
amnistia, s-a prezentat la Tarutino, la comisariat. 
Aceia au dat doar din cap și l-au lăsat în pace. Pe el 
și pe alții. În casa noastră s-a vorbit mult despre 
foametea din ’46. Mă întreb adeseori cum de nu au 
murit de foame rudele mele din Frumușica Noua, că 
erau toți hăituiți și alungați de pe la casele lor. Iată 
cum. Departe, în câmp, la moara lui Muller (un neamț 
ce se retrăsese în Germania la începutul războiului) 
se refugiaseră vreo 20 de familii din Frumușica Nouă. 
S-au oprit acolo în așteptare că, poate-poate, se va 
schimba ceva și se vor putea întoarce la casele lor. 
Printre acele familii era și sora mamei, nana Irina 
Cernenco, cu fetele sale, era mamă, cumnata lor, 
Limpiada și, ceva mai târziu, veni și soțul acesteia, 
întors  din război, Ifrim Ciobanu, fratele lor... Nana 
Irina punea de măligă și măsura apa cu o cană, 
zicând: „Asta ție, Dochie. Asta ție, Hana. Asta ție,  
mamă...” Și, astfel, nu a murit niciunul. Mi-a povestit 
așa cum a fost însăși nana Irina. Și mama. În schimb, 
foametea a decimat multă lume în Frumușica Veche, 
printre care și pe bunicii mei pe linie paternă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIOADA SOVIETICĂ   
     
În serile de sâmbătă sau duminică, în casa noastră 

veneau vecini și rude: lelea Aneta, lelea Panaghița, 
Iustina, cumnata mamei, fratele tatei, Dumitru, sau 
Michea, cum i se mai zicea. Îmi era drag, când venea 
nana Irina, sora mamei, fiica ei, Dochia. Fiecare își 
depăna povestea sa tristă, legată de „exodul” 
populației celor 4 sate românești. Bunăoară, lelea 
Panaghița a povestit cum a făcut 7 sau 8 ani de 
închisoare pe vremea lui Stalin, pentru că a luat de pe 
deal câțiva știuleți de popușoi. Astfel, trăgând cu 
urechea, am învățat adevărata istorie a noastră... La 
școală n-am auzit nicio aluzie la acea mare tragede ce 
s-a întâmplat populației din care făceam parte cu toții. 
Nici măcar în treacăt... Am trăit la Frumușica Veche în 
perioada sovietică. Atmosferă sumbră. Am crescut cu 
tragerile din poligon, ce se făceau zilnic. Obuzele 
ajungeau adeseori până la coada iazului din jos de sat. 
... Eu la Frumușica Veche m-am trezit într-un bordei 
sărăcăcios, cu matras de paie. Îl văd aievea pe tata, 
cioplind la o măsuță de lemn, la lumina lămpii cu gaz. 
Peste perete trăiau vitele noastre: câteva oițe, vaca. 
Am văzut vaca fătând vițelul. Am văzut oaia cum fată 
mielul. Iernile erau grele, tata făcea pârtie până la oi, 
până în bordei, până la fântână. Primăvara toți copacii 
din sat erau văruiți, frumos. Toată lumea dădea cu var 
poarta și gardul. Ograda curată, curat în fața porții. 
Încă mai erau „apucături” de la români. Lumea era 
amendată, dacă nu făcea curat în fața porții. 

 
CLACA 
 
Îmi amintesc de o vară, când părinții mei au 

organizat o clacă, pentru a face chirpici pentru 
construcția casei. Era, parcă, într-un tablou de 
Grigorescu: pete mari de culoare, luminoase și largi, 
cuprindeau un tot întreg – ograda, grămadă mare de 
lut cu paie, multe femei și bărbați, care frământau 
lutul cu picioarele; apa ce curgea din belșug, că să 
înmoaie grămada de lut; bărbați cu furcile și sapele în 
mână. Mă văd și pe mine cum încercam cu tălpile 
picioarelor să amalgamez lutul cu paiele. Când le 
scoteam și le treceam prin apă, erau așa de curate. 
Soarele de vară înmuia asprimea muncii grele. Pe de 
altă parte, alte femei se îndeletniceau cu pregătirea 
prânzului. Câteva mese puse cap la cap, unde, ca 
printr-o magie, apăreau sticle cu vin, pahare, pâinea 
coaptă în casă, farfuriile pentru zamă. 

  
 

Fenea MUNTEANU (PETRUȚ) 
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SĂ NE AMINTIM 

DE ACTRIȚA 

MARICA BĂLAN 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe 1 aprilie 2016 se vor împlini 80 de ani de la 

nașterea actriței Marica Bălan (1.04.1936 –21.02.2014) 

– un nume nepereche în arta teatrală și cea 

cinematografică a Republicii Moldova. Marica Bălan s-a 

născut în satul Dumitrești/Dimitrovca, raionul Chilia, de 

unde, copilă încă fiind, împreună cu familia, s-a mutat 

cu traiul în Republica Moldova. În 1960 absolvește 

Școala Teatrală „B. Sciukin” din Moscova. Nu revine la 

Chișinău, ca ceilalți copământeni ai săi – absolvenți ai 

prestigioasei instituții teatrale – rămâne la Moscova. 

Evoluează cu succes pe scenele Teatrului țigănesc 

„Romen” (până în 1970) și a Teatrului „Sovremennik” 

(până în 1976). Vigoarea irepetabilă a telentului său o 

remarcă până azi toți cei care au cunoscut-o în acea 

perioadă. După 1977, Marica Bălan revine la Chișinău și 

evoluează în cadrul mai multor colective teatrale. În 

1990 crează teatrul unui singur actor – „Mono”, 

montând mai multe spectacole. 

Pe cât de impetuoasă a fost cariera actoricească a 

Maricăi Bălan, pe atât de cutremurător a fost sfârșitul 

vieții sale. Am scris despre aceasta, în amănunt, în 

articolul Neuitata actriță Marica Bălan („Sud-Vest”, nr. 

4(21), aprilie 2014). Cade jertfă unei escrocherii și 

rămâne fără apartamentul său din centrul Chișinăului... 

Cei care au amăgit-o, deposedând-o de apartament, o 

bagă în spitalul de psihiatrie din Costiujeni, nu departe 

de Chișinău, apoi într-un azil de bătrâni, la Cocieri, prin 

părțile Dubăsarilor. Devine invalidă, deplasându-se   

într-un cărucior cu rotile. După o aflare de 10 ani la 

azilul din Cocieri, dau de ea jurnaliștii și o transferă într-

un azil din Chișinău. A mai locuit trei ani, în mare 

sărăcie, în satul Coșernița, raionul Criuleni, unde 

decedează soțul ei, actorul Petru Cataraga. 

Calvarul vieții „neteatrale” a Maricăi Bălan este cu 

adevărat îngrozitor. Se iscă de la sine mai multe 

întrebări. De ce, pe parcursul atâtor ani, nicio instituție 

de cultură sau de protecție socială din Chișinău n-a luat 

atitudine față de cazul actriței Marica Bălan și n-a 

întreprins numic pentru a o ajuta? Unde au fost colegii ei 

de breaslă – actori, regizori, oameni de teatru? Și tot așa. 

Decedată acum doi ani, pe 21 februarie 2014, 

Marica Bălan ne-a lăsat moștenire nu doar rolurile 

jucate de ea pe marile scene ale Moscovei și din 

Chișinău, dar și durerile sfâșietoare ale sufletului său. 

În timpurile de haos total, pe care le trăim, nu știu cine 

și cum și-ar asuma obligația de a organiza o acțiune de 

comemorare a irepetabilei actrițe, care să unească 

Chișinăul cu sudul Basarabiei, unde ea a văzut lumina 

zilei. Să ne-o aducem aminte!  

 

Vadim BACINSCHI 

 

 
 

 

istoriile vieţii  

ASPECTE ALE ACTIVITĂȚII EPISCOPULUI JUSTINIAN TECULESCU 

ÎN EPARHIA CETATEA ALBĂ ȘI ISMAIL (II) 
 

(urmare din pagina 3) 
 

 

Cu înțelepciune, cu tact și cu o experiență de viață uimitoare, desțelenește zi de zi ogorul și trage brazda adâncă și 
dreaptă, combinând fericit severitatea și intransigența conducătorului, cu bunătatea și blândețea părintelui desăvârșit 
cunoscător al meșteșugului de conducător și adânc înțelegător al necazurilor și greutăților vieții fiilor săi sufletești, atât 
clerici cât și mireni. Aniversarea s-a făcut în cea mai strictă intimitate”. 

În anul 1931, „din îndemnul altora”, cum mărturiseşte în Precuvântare, tipăreşte volumul Pentru neam şi pentru lege, 
apărut la Sighişoara, în tipografia Miron Neagu. Episcopul Justinian Teculescu dedică cartea „preoţimii mele din Eparhia 
Cetatea Albă-Ismail”. În volum a adunat, de prin reviste şi ziare, unele din cuvântările şi predicile rostite în cursul activităţii 
sale pastorale, ca preot în Râşnov, ca protopop în Alba Iulia, ca Episcop al Armatei Române şi al Eparhiei Cetatea Albă-
Ismail, ca senator în Senatul Ţării. Cele mai multe cuvântări și predici sunt cele rostite despre Basarabia și în reședința 
Eparhiei de la Ismail.  

Opera de consolidare a Eparhiei Cetăţii Albe şi Ismailului apărea în viziunea protoiereului George Jurebiţă, secretar 
eparhial, „ca un monument solid şi puternic”, iar din punct de vedere naţional, biserica era „tare, neclintită şi consolidată”, 
„puterile iadului, valurile necredinţei: bolşevismul, ateismul şi feluritele secte, care se năpusteau asupra bisericii din timpul 
păstoriei P.S. Episcop Justinian, se sfărâmau şi se împrăştiau de tăria credinţei dreptcredincioşilor, după cum valurile 
mării, izbindu-se de ţărmurile scumpei noastre Basarabii, se risipesc şi se întorc în adâncul ei”. Astfel, în această parte a 
țării, departe de locurile natale ale Ardealului, Episcopul Justinian Teculescu susține o bogată activitate, reuşind „să tragă 
o brazdă adâncă şi să croiască un drum drept şi solid pentru viaţa Eparhiei”. 
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