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CÂTE CEVA DESPRE SĂPTĂMÂNALUL 

„CONCORDIA” 

 

Săptămânalul „Concordia”, ca periodic în limba 

română al minorității românești din Ucraina, și-a 

început existența la sfârșitul anului 1995. Oficial, 

avea statut de supliment al cotidianului „Holos 

Ucraini”, al Radei Supreme (Parlamentul) de la 

Kiev. Scriitorul și publicistul bucovinean Simion 

Gociu, redactor-șef  al „Concordiei”, din capul 

locului a aprobat și a susținut ideea Festivalului 

„Pavel Boțu”, a participat, sosind de la Cernăuți, la 

mai multe ediții ale acestuia, la Ceamașir, apoi la 

Univesitatea din Ismail. La primele ediții, de după 

1996, laureaților le-au fost înmânate și premii în 

bani, din partea redacției. Erau ani când 

„Concordia” nu se confrunta cu problemele care s-

au abătut asupra colectivului redacției mai târziu, 

când subvențiile au scăzut brusc, iar odată cu ele – 

tirajul și numărul colaboratorilor. Azi „Concordia” 

iese într-un tiraj săptămânal de 1.000 exemplare, 

având cofondatori colectivul redacției, compus din 

câteva persoane și Comitetul de Stat al Ucrainei 

pentru minorități naționale și relații interetnice, din 

cadrul Ministerului Culturii al Ucrainei. 

Pe la sfârșitul anilor ’90 ai secolului trecut și după 

anul 2000, fiecare ediție anuală a Festivalului „Pavel 

Boțu” era anticipată de publicarea în paginile 

„Concordiei” a versurilor autorilor care urmau să 

participe la Festival și a poeziilor lui P. Boțu. Iată 

câteva nume de autori care, de-a lungul anilor, au 

apărut, în „Concordia” cu creațiile lor: Ion Bâcu, 

Eufrosinia Cojocaru, Svetlana Dahina (satul Barta, 

raionul Reni); Vladimir Caraciobanu, Victor 

Capsamun, Valentina Grozavu, Valeriu Cojocaru (Satu 

Nou, Reni); Vera Balica-Boinegri, Grigore Cozma 

(Babele, Ismail); Aliona Boinagiu, Oxana Tescu, 

Natalia Talmacec (Satu Nou, Sărata); Vitalie Nivnea, 

Valentina Ghiță (Erdec Burnu, Ismail), Ana Onofrei 

(Frecăței, Reni), Anatol Manole (Hagi Curda, Ismail); 

Teodosia Metler (Ismail); Olga Pogonea (Chitai, 

Chilia); Marcel Popovschi (Odesa) și alții. Unii dintre 

ei, precum spuneam anterior, au reușit  să-și vadă cele 

scrise adunate în cărți, în culegeri colective. Pentru 

alții, participarea la Festivalul „Pavel Boțu” a rămas 

doar o amintine. Sperăm că una plăcută. 

 

SIMION ȚURCANU ȘI DUMITRU NACU 

 

Adeseori mi-a aduc aminte pe acești doi oameni. 

Prin 1996-1997 Simion Țurcanu era primarul satului 

Ceamașir, iar Dumitru Nacu coducea întreprinderea 

agricolă din localitate. Cel căruia m-am adresat, venit 

de la Odesa, în problema organizării Festivalului a 

fost, firește, primarul Simion Țurcanu. Îl vedeam 

pentru prima oară și el pentru prima oară mă vedea. 

A căzut de acord cu tot ce i-am propus. Chiar mă mir 

azi cum de nu s-a temut că vine cineva, necunoscut, 

de la un ziar de limba română, să-i românizeze satul 

și să facă propagandă românească. A pus lucrurile la 

cale cu cei de la raion, i-a pus pe roate pe toți ai săi, 

din sat. Am instalat, la colțul școlii vechi, placa 

memorială cu numele lui Pavel Boțu, pe care am 

adus-o de la Odesa. 

 

  
 

 

Împreună cu Dumitru Nacu, primarul de 

Ceamașir a făcut tot posibilul pentru buna 

desfășurare a Festivalului și primirea oaspeților după 

veritabila lege a găzduirii. Sala căminului cultural a 

fost arhiplină. Oaspeții de la Chișinău (ministrul 

culturii al Republicii Moldova, Mihail Gh. Cibotaru, 

președintele Uniunii Scriitorilor, academicianul 

Mihai Cimpoi), de la Chilia, Reni, din satele sud-

basarabene au fost primiți cu cordialitate, puși la 

masă. A fost o sărbătoare a satului, la care s-a cinstit 

memoria unui ceamașirean. Atât. Nimeni n-a făcut 

politică, n-a ciocnit cap în cap viziuni sau interese, 

deși banuiesc că același Simion Țurcanu avea 

punctul său de vedere asupra românismului. 

Printre participanții la sărbătoarea de la Ceamașir 

a fost Veronica Boțu, soția poetului, însoțită de fiica 

sa și ginerele. De la Reni a venit Maria Cătănoi, șefa 

de atunci a Direcției Cultură a Administrației 

Raionale. Veni împreună cu două colective artistice: 

Ansamblul de dansuri „Opincuța” din Cartal și 

Anasamblul de muzică populară „Izvoraș” din Satu 

Nou, ambele evoluând în cadrul sărbătorii. 

Îmi aduc aminte de toate acestea cu plăcere, dar 

și cu tristețe. Pentru că vor trece ani și, precum 

spuneam, la Ceamașir va veni neobositul Anatolii 

Semenovici Fetescu, cu echipa sa. Vor pune la cale 

acolo un Festival al „limbii moldovenești”, axându-l 

în jurul numelui poetului ceamașirean. Noutatea am 

aflat-o din presa periodică, pentru că bravii 

moldoveniști de la Odesa n-au informat pe nimeni 

dintre organizatorii Festivalului „Pavel Boțu” despre 

intențiile lor. Vor trece ani. La Ceamașir se vor 

rândui alți conducători și multe se vor uita. Se va 

uita, bunăoară, decizia luată în 1996, de către 

Consiliul sătesc, de a denumi una dintre străzile 

satului cu numele lui Pavel Boțu. Ne amintim de 

acest fapt în contextul campaniei de decomunizare, 

ce mai continuă. Am fost informați că și la Ceamașir 

au fost schimbate denumirile unor străzi, ce ne 

aminteau de perioada comunistă totalitară. Dar o 

stradă Pavel Boțu, în satul de baștină al poetului, așa 

și n-a apărut.   
   

 Vadim BACINSCHI 
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Magda ISANOS 

 

 

PRIMĂVARA 
 

Un aer călduț, parfumat 

Sub cerul de-un pal ivoriu, 

În vale pârâul umflat 

aleargă sălbatec și viu. 

 

În zori m-a trezit sărutarea 

trimisă pe-o rază de soare; 

Lumina-neca depărtarea – 

tot răul murise-n uitare. 

 

Veni pe aripă de vânt 

O veste frumoasă din cer. 

Și-acuma bătrânul pământ 

Își lasă cojocul de ger. 

 

E vestea ce-o murmură seara 

zefirul. Pădurea o știe; 

Sosește de-acum Primăvara, 

să bucure lumea pustie. 

 

Prin dealuri sărace, se-aude 

un zvon care crește mereu. 

Îl spun a pârâului unde 

Îl cântă tot sufletul meu. 

 

O floare albastră și crudă 

se-nalță sfioasă spre soare 

și cată la loc să se-ascundă 

de firea zăpezii ce moare. 

 

Tu soare, trimite lumina 

în raze bogate spre noi 

și fă să răsară-n grădină 

frunzișul, pe arborii goi. 

 
 

 

 

 

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 PLEȘ, Șerban 
TECULESCU, Tudose TATU.  

 
 
 

 

FESTIVALUL DE POEZIE 
„PAVEL BOȚU”:  

20 DE ANI DE LA PRIMA EDIȚIE 
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VEȘTI DIN SATUL CEAMAȘIR 
 

În data de 7 aprilie, de sărbătoarea Bunei Vestiri, la Ceamașir l-am 
avut oaspete pe consulul general al României la Odesa, dl Emil 
Rapcea. A fost însoțit de șeful Administrației Raionale de Stat Chilia, 
Victor Grekov și de primarul orașului Chilia, Tatiana Boicenko. Oaspeții 
au participat la serviciul divin, împreună cu enoriașii bisericii cu hramul 
Sf. Parascheva. După predică, preotul-paroh Mihai Stegărescu a 
felicitat lumea cu prilejul sărbătorii religioase și i-a oferit cuvântul 
domnului consul general. Dumnealui la fel i-a felicitat pe cei prezenți și 
a mărturisit că nu se află pentru prima dată în satul nostru, sat frumos, 
cu oameni harnici și binevoitori.  

Emil Rapcea a subliniat că partea română a sprijinit și va sprijini în 
continuare comunitatea creștin-ortodoxă din partea locului în 
satisfacerea necesităților ei spirituale, în special, a celor ce țin de viața 
bisericească. Se va face tot posibilul pentru a contribui la reconstrucția 
sfântului locaș, a cărui istorie numără două secole. Potrivit datelor 
„Anuarului Episcopiei Cetății Albe-Ismail”, din perioada 1923-1936, 
biserica Sf. Parascheva, din Ceamașir, a fost zidită în piatră în anul 
1816. Cu oficialitățile de la Chilia, care l-au însoțit, dl Rapcea a discutat 
despre intensificarea relațiilor româno-ucrainene de bună vecinătate în 
domeniile economic, cultural, despre sprijinul acordat comunităților 
etnice din ambele țări.  

 Acum, când deja la noi în sat numai există statuia lui Lenin în fața 
Casei de cultură, am vrea să credem că ar trebui să se schimbe și 
modul de gândire al oamenilor noștri. A venit timpul să se dezică de 
moștenirea comunistă, mai ales în felul lor de a aprecia evenimentele. 
La noi, la Ceamașir, ca și în alte localități din Ucraina, s-au schimbat 
denumirile străzilor, rămase de la sovietici. Cu părere de rău, nimeni 
din foștii primari, deputați și chiar actualii consilieri ai primăriei n-a 
propus vreo denumire de stradă în cinstea vreunei personalități a 
neamului nostru. Au pus denumiri ca strada Păcii, strada Prieteniei 
Popoarelor, strada Centrală. Au uitat, ba, poate, nici n-au vrut să-și 
amintească, că în anul 1996 primăria din Ceamașir a adoptat 
hotărârea ca strada Chiliei să poarte numele poetului Pavel Boțu, 
originar din satul nostru. Mai avem săteni, care merită ca în cinstea lor 
să le fie puse nume străzilor din localitate. Asta nu s-a făcut. Cu părere 
de rău. Viitoarele generații au să uite că din satul nostru au pornit pe 
drumul vieții oameni care, afirmându-se în diverse domenii de 
activitate, i-au dus numele în lumea largă. 

Un exemplu de activitate întru binele satului și al oamenilor 
locuitorilor din Ceamașir le oferă părintele Mihai Stegărescu, preot-
paroh al bisericii Sf. Parascheva. În noile condiții, de deschidere și 
cooperare la nivel regional, dânsul a găsit posibilități și mijloace pentru 
construcția unei case parohiale în ograda bisericii. Ea va avea 
dimensiuni de 20x10 metri și va cuprinde, printre altele, o bibliotecă 
ortodoxă, o sală de conferințe, sufragerie, bucătărie etc. Fundația 
pentru noua clădire a fost turnată în octombrie 2014.  

Până la darea ei în exploatare, casa parohială urmează să-și afle 
sediul în casa unui fost gospodar de la noi din sat – Iustin Bondarenko. 
Aici mai înainte se găsea un spital de sector. Tot prin eforturile 
părintelui Stegărescu casa a fost reparată. După darea în exploatare a 
edificiului casei parohiale, pornit în 2014, aici se va deschide un azil 
pentru bătrâni.   

 

Valeriu GHERBOVAN  
  
    

   
 

 

    
   

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
În Republica Moldova anul 

2016 a fost declarat  

ANUL PICTORULUI  
MIHAI GRECU 

 

Vestea am aflat-o dintr-o postare pe Facebook a 
fostei mele colege de facultate, Antonina Sârbu. La 
ședința din 13 aprilie a Cabinetului de Miniștri al 
Republicii Moldova s-a decis ca anul 2016, în spațiul 
pruto-nistrean, să fie declarat an al pictorului Mihai 
Grecu. La toamnă, pe 22 noiembrie, se vor împlini 100 
de ani de la nașterea sa (22.11.1916 – 09.04.1998). S-
a decis, că într-o lună să fie elaborat un program 
național de manifestări cultural-artistice, consacrate 
jubileului plasticianului. Adică acest program urmează 
să fie aprobat pe la mijlocul lunii mai. Iese că vom avea 
nu anul Mihai Grecu, ci cam o jumătate de an Mihai 
Grecu. Colega Antonina scria că maestrul s-ar fi 
bucurat și de asta. Poate. Oricum, ni se oferă un prilej 
propice pentru a ne aminti de o mare personalitate a 
culturii române din Basarabia, care s-a născut în 
Bugeac (azi regiunea Odesa, Ucraina). Și nu numai că 
s-a născut, dar a și trăit acolo primii 20 de ani ai vieții. Și 
îmi pare important să ne aplecăm asupra acestor pagini 
ale biografiei plasticianului, mai puțin cunoscute sau 
chiar necunoscute de către mulți.  E firesc să ne 
intereseze, în primul rând ceea ce ține de începuturile 
sale omenești pe lumea asta, adică de sudul 
Basarabiei, unde el s-a născut, a copilărit, unde și-a 
trăit anii adolescenței. Adică e vorba de perioada în 
care s-au pus temeliile sale, ca personalitate și ca om 
de creație. Îmi mărturisea adineaori o persoană 
demnă de toată încrederea, care l-a cunoscut bine pe 
Mihai Grecu, că lucrurile legate mai ales de nașterea 
sa sunt învăluite în mister și incertitudine. Persoana 
respectivă mi-a oferit niște repere în acest sens – 
detalii nemaipomenit de interesante, chiar dramatice. 
Nu voi apela, însă, la ele. Mi s-a spus că rudele 
pictorului veghează ca amintitele detalii să nu fie 
făcute publice. Nu le vom face, deși n-ar fi nimic 
excepțional dacă, la 100 de ani de la nașterea 
maestrului am cunoaște adevărul despre nașterea. 

Mihai Grecu a văzut lumina zilei în fostul județ 
Cetatea Albă, din componența României Mari. Adică 
rădăcinile sale trebuie căutate în spațiul dintre 
Nistru, Dunăre și Marea Neagră, în arșițele, secetele 
și vântoaicele Bugeacului. Nu în zona de la Dunăre, 
cum cred unii, dar mai la nord, în direcția actualei 
frontiere moldo-ucraineane (raioanele Căușeni și 
Ștefan Vodă). E vorba de raioane ucrainene Sărata 
și Arciz, regiunea Odesa.   

   
FARAONOVCA  SAU  TAȘLÂC?  
Că să ajungi azi de la Odesa la Frumușica Veche 

(Staroselie), Mangiu (Meneailovca) – sate moldovenești 
din raionul Sărata – treci prin localitatea pe care, dacă 
ne luăm după sursele oficiale, ar trebui s-o considerăm 
baștina  pictorului. Sincer vorbind, nu e localitatea cea 
mai bine gospodărită. Poate și de aceea că e locuită cu 
prepoderență de către țigani. În general vorbind, 
Faraoanii/Faraonovca a fost întemeiat după ce la 
începutul anului 1829 țarul rus aproba propunerea 
Consiliului de Stat privind strămutarea țiganilor 
domnești de prin părțile Orheiului în județul Akkerman, 
pe sectoarele nr. 12 și 35. Țiganii se stabilesc aici în 
1832, formând localitățile Faraonovca/Faraoani și Cair 
(Dinu Poștarencu, O istorie a Basarabiei în date și 

documente, Editura Cartier, Chișinău, 1998, p. 14).          

Sursele scrise ne arată, deci, că pictorul s-a născut 
la Faraonovca. Găsim, însă, în cronologia vieții sale, că 
a copilărit în satul Tașlâc (azi Camenscoe, raionul 
Arciz). Din păcate, cum spuneam mai sus, nu 
cunoaștem amănunte din copilăria sa. Colega Antonina 
Sârbu își amintea că maestrul Grecu ar fi afirmat că s-a 
născut la Tașlâc. O afirmație ce nu corespunde datelor 
cronologice oficial recunoscute. Satul Tașlâc/ 
Camenscoe, locuit mai înainte cu preponderență de 
conaționalii noștri, în perioada postbelică a fost 
ucrainizat, iar școala cu limbă română de predare 
din localitate a fost deznaționalizată. Azi limba 
română (ca „limbă moldovenească”) se pare că este 
predată aici doar în calitate de disciplină de studiu, 
câteva ore săptămânal, iar în viața cotidiană o mai 
vorbesc doar bătrânii.                                                                                           

 
LA CETATEA ALBĂ  
Altă adresă, legată de numele lui Mihai Grecu, în 

sudul Basarabiei, este Cetatea Albă. Aici el a studiat la 
Școala Normală (Școala Pedagogică, ce funcționează 
și azi). La acea perioadă dânsul se referea într-un 
interviu radiofonic nemaipomenit de interesant, acordat 
cu mai mulți ani în urmă Ceciliei Melniciuc. Interviul se 
păstrează în Fonoteca de aur a Radiodifuziunii 
Naționale de la Chișinău. Un fragment din acest interviu 
a fost publicat în revista „Atelier” a Uniunii Artiștilor 
Plastici din Moldova. Era vorba de George Bacovia. 
Mihai Grecu spune: „Dar istoria cu Bacovia are o 
rădăcină foarte adâncă, lungă, mare. Prin 1936, când 
eram normalist (studia la Școala Normală – n.n., V.B.) 
în clasa a VIII-a, deschideam cartea de limba română și 
vedeam: Arghezi, Pillat, Topîrcenu, Minulescu, Bacovia. 
Eminescu intrase în noi fără voia noastră...”.  Tema 
„Mihai Grecu și George Bacovia” este una deosebită 
și ar merita un spațiu deosebit, pe care i-l vom acordă 
în viitor. În anul 1935, pe când era normalist la Cetatea 
Albă, expune primele sale lucrări și ia Marele premiu al 
tineretului artistic din România. În 1937, recrutat în 
armată, va  face școala de ofițeri în rezervă la Bacău, 
de unde era Bacovia. Neștiind atunci faptul acesta, va 
regreta mai târziu: „M-aș fi dus în fiecare duminică, 
când ni se dădea liber, să văd ceva din casa lui sau să-l 
văd, poate, pe dumnealui”. Va picta apoi un tăblou 
intitulat „Cântecul tristeței sale – G. Bacovia”. Din 1937 
până în 1940 Mihai Grecu studiază la Academia de 
Arte din București. Mai spre toamnă, vom pregăti o 
serie de materiale despre maestrul Grecu, la 100 de ani 
de la nașterea sa.  

Vadim BACINSCHI 

PICTORUL MIHAI GRECU.  
RADACINI ÎN BUGEAC 

 

 

DESPRE ROSTUL OLIMPIADEI 

PANUCRAINENE LA LIMBA 

ROMÂNĂ, DE LA CERNĂUȚI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La sfârșitul lunii martie, în orașul Cernăuți, a avut loc o 

olimpiadă școlară panucraineană la limba română, cu 
participarea elevilor din regiunile Cernăuți și Transcarpatica. 
Acțiune căreia, nu se știe din ce considerente, i se spune 
„olimpiadă națională”. Logica sănătoasă îți sugerează din 
capul locului că la o atare acțiune ar fi trebuit să participe 
elevii din toate regiunile Ucrainei, unde în școli se mai 
studiază limba și literatura română. La Cernăuți, școlile 
regiunii Odesa, unde locuiesc peste 125.000 de conaționali 
de-ai noștri, n-au fost reprezentate de niciun elev și de niciun 
cadru didactic. Din care motiv? Din motivul că „... autoritățile 
locale, și nu doar, consideră că românii din sudul Basarabiei 
studiază limba «moldovenească» și nu cea română” – așa 
citim într-o comunucare din cadrul portalului de știri BucPress 
din 31 martie 2016.  

  

Vadim BACINSCHI 
(continuare în pagina 4) 
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Aceste frământări ale bunului și mult iubitului nostru 

arhipăstor au fost înserate în cartea sa „Pentru neam și 

pentru lege”. Suflet din sufletul său a turnat acest nobil 

îndrumător spiritual, venit printre noi din Țara Bârsei, în 

care curge fără zăgaz dragostea de neam și de lege”
2
.  

La rubrica „Slujbe arhierești” din „Buletinul Episcopiei 

de Cetatea Albă – Ismail”, nr. 8, 1933, se află însemnarea:  

„În ziua de 16 iulie a.c., când s-a împlinit un an de la 

moartea P.S. Episcop Justinian Teculescu, s-a oficiat de 

P.S. Episcop Dionisie, în catedrala orașului, Sfânta 

Liturghie și un parastas pentru pomenirea celui răposat. 

Înaintea parastasului, P.S. Episcop Dionisie a rostit o 

cuvântare mișcătoare în care a evidențiat calitățile înalte 

a(le) fostului Episcop Justinian, a descris activitatea 

rodnică a răposatului în această Eparhie, subliniind că 

Eparhia Ismailului prin moartea Episcopului Justinian 

a pierdut o forță intelectuală”
3
.  

Nr. 6, din același an, 1933, al revistei Episcopiei de 

Ismail, prezintă „Lucrările Adunării Eparhiale”, sesiunea 

anului 1933, din 28-29 mai. În procesul-verbal al 

Adunării citim următoarele: 

 „P.S. Episcop Locțiitor Dionisie, ocupând locul 

președințial, salută pe membrii Onor. Adunări Eparhiale. 

Evocând memoria mult regretatului Episcop Justinian, care 

anul trecut a prezidat această Onor Adun. Eparhailă, în 

culori vii și cu o profună sinceritate, P.S. Sa își aduce 

aminte de acest suflet nobil, plin de mare dragoste către 

adevăr, Biserică și aproapele sau; regretatul în veci 

Episcopul Justinian a fost mult iubit de poporul 

basarabean, fiindcă cunoștea foarte bine sufletul acestui 

popor, pe care-l conducea în cele bisericești cu o 

înțelepciune neîntrecută. Veșnică pomenire marelui 

dispărut, care a depus atâta râvnă și muncă pentru 

înflorirea Bisericii basarabene”
4
.   

Asemenea aprecieri la adresa Episcopului Justinian 

Teculescu se găsesc multe în paginile revistelor, din 

perioada interbelică, editate de Mitropolia din Chișinău și 

de Episcopia din Ismail. 
    

Luminița CORNEA 
 
 

 
1 „Buletinul Episcopiei Cetatea Albă și Ismail”, nr. 8, 1931, p. 4. 
2 „Buletinul Episcopiei Cetatea Albă și Ismail”, nr. 5, 1933, p. 19. 
3 „Buletinul Episcopiei Cetatea Albă și Ismail”, nr. 8, 1933, p. 10. 
4 „Buletinul Episcopiei Cetatea Albă și Ismail”, nr. 6, 1933, p. 3. 

 

 

EPISCOPUL  

JUSTINIAN TECULESCU: 

„MULT IUBIT DE  

POPORUL BASARABEAN” 
 

Episcopul Justinian Teculescu (1865-1932) a slujit ca 

arhipăstor al Episcopiei de Ismail și Cetatea Albă, în 

componența căreia intră, din 1926, și Cahul (Șcheia), timp 

de opt ani (1924-1932), perioadă în care s-a apropiat, cu 

toată căldura inimii sale, de sufletul bun al poporului român 

din Basarabia.  

Din multele însemnări aflate în revistele „Luminătorul” și 

„Buletinul Episcopiei de Cetatea Albă și Ismail”, ce apăreau 

în perioada interbelică la Chișinău și, respectiv, la Ismail, 

cititorul de astăzi află multe fapte de prețuire la adresa 

personalității Episcopului Teculescu, pe când era mare ierarh, 

bun și blând la suflet, al românilor basarabeni dintr-o regiune 

mult năpăstuită.  

Astfel în „Buletinul Episcopiei...”, nr. 8, din 1931, 

citim că „În baza propunerii P.C. Arhimandrit Savatie 

Zubeu, exarhul mânăstirilor din Eparhia noastră, făcută cu 

raportul întreg la nr. 3521-931, în ședința Consiliului 

nostru Eparhial, din 10 iulie 1931, s-a decis ca Schitul de 

călugări din hotarul comunei Alexandreni, județul Cetatea 

Albă, înființat încă în anul 1926 de către P.S. nostru 

Episcop Justinian, să se numească de aici înainte „Schitul 

Episcopul Justinian”, numire care se va întrebuința de azi 

încolo în toată corespondența oficială din Biserica noastră. 

Ceea ce aducem la cunoștința tuturor clericilor din Eparhia 

noastră spre conformare”
1
.   

În nr. 5 din anul 1933 al aceluiași Buletin al Episcopiei cu 

sediul la Ismail, diaconul Ioan Hadji dă informații despre 

conferința „Pentru neam și pentru lege”, ținută, în ziua de 25 

martie 1933, la Ismail, de prof. dr. Constantin N. Tomescu de 

la Facultatea de Teologie din Chișinău: 

 „Distinsul conferențiar după ce aduce un cald omagiu 

cetății istorice Ismail ne-a lămurit ce l-a determinat să-și 

intituleze conferința „Pentru neam și pentru lege”. Iată un 

gând ce a preocupat o viață întreagă de muncă pe dispărutul și 

regretatul P.S. Episcop Justinian.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magda Isanos 

100 de ani de la naștere 
 

 
 
 

    

aduceri-aminte  

Episcopul Justinian Teculescu, în mijlocul unui grup de enoriași din Ismail 

 

Adunarea Generală Anuală a Despărțământului ASTRA „Mihail Kogălniceanu” 
 

În data de 9 aprilie 2016, la Iași, a avut loc Adunarea Generală Anuală a Despărțământului ASTRA „Mihail 
Kogălniceanu”, precum și Colocviul „ASTRA și românii din afara granițelor țării. Realități contemporane”. Au luat cuvântul 
prof. Areta Moșu, președinte Despărțământ Iași (în deschidere); conf. univ. dr. Dan Gabriel Sîmbotin, Academia 
Română; dr. Petre Guran, DPRRP (Secretar de stat pentru relaţiile cu românii de pretutindeni); prof. univ. dr. Gh. Iacob, 
prorector al Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași și cercet. șt. dr. Mircea-Cristian Ghenghea, Universitatea „Alexandru 
Ioan Cuza” Iași. La eveniment au participat delegați ai despărțămintelor și ai cercurilor ASTRA din Republica Moldova 
(Chișinău, Cahul, Feștelița, Ermoclia, Tănătari, Sălcuța, Ursoaia, Căușeni, Tiraspol, Grigoriopol, Doroțcaia, Criuleni, 
Anenii Noi, Gura Bâcului, Varnița, Hârtopul Mare, Onițcani, Boșcana, Măgdăcești, Coșernița, Ialoveni, Molești, Strășeni, 
Lozova, Căpriana, Băhrinești, Florești, Gura Căinarului, Edineț, Parcova, Stolniceni), Ucraina (Cernăuți, Herța, Babele) și 
România (Iași, Botoșani, Sibiu, Sf. Gheorghe, Tg. Secuiesc, Dej, Năsăud). Din sudul Basarabiei au fost prezenți Petru 
Şchiopu, preşedinte al Alianţei Creştin-Democrate a Românilor din Ucraina, filiala regiunea Odesa și Ștefan Clopot. În 
același cadru, scriitorul ieșean Valentin Talpalaru a prezentat numărul din martie al almanahului nostru. 

 

Corespondentul nostru 
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TRECUTUL PREZENT 
(urmare din nr. 3(44), martie 2016) 

 

AMINTIRI DESPRE POLIGON 
 

Cam pe atunci viața în casa noastră începu să devină mai 

bunicică, grație muncii neostenite a părinților și, desigur, a 

întrajutorării dintre rude, vecini, prieteni. Așa încă se mai 

obișnuia pe atunci.  

În familie am fost învățați „să tăcem”. Să nu spunem 

nimănui ce auzim în casă. „Nu știu nimic” – așa ne învața tata 

să trăim pe lume. Tata, de fapt, n-a acceptat niciodată venirea 

rușilor la putere. Zicea: „Asta-i țara tâlharilor și a curvarilor!”. 

În adevăr, eu personal  am avut de pierdut de la această 

„tăcere”. Peste ani, mama spunea despre noi, copiii lor, că ne 

vom „descurca” sub orice putere – fie ruși, fie români – pentru 

că, gândea mama, „a fi învățător, sau agronom, sau doctor nu 

are a face cu politica” și, deci, nu vom avea de suferit. 

Vedeam bucuria și mândria întipărite pe fața ei, că odraslele 

lor și-au croit un rost în viață. Săraca mamă… 

 

DOUĂ PAGINI NEGRE 

 
 Iată cele povestite de către sora mea, Nina. Era pe vremea 

lui Hrușciov. Pâine nu era deloc. Nu era din ce s-o facă. Să fi 

avut vreo 10 sau 11 ani. Cu toate că eram la o vârstă atât de 

fragedă, mama mărimitea după pâine tocmai la Borodin 

(oficial i se spune Borodino). Localitatea era la o depărtare de 

cam 20 kilometri. Mă duceam cu picioarele goale. Mergeam 

prin Semsotca, de acolo prin poligon. Eram foarte mică de 

statură, smolită la chip, îmbrăcată într-o rochie neagră și urâtă. 

Uneori trecea pe alături câte o mașină „Gruzovik”, cu soldați. 

Șoferul oprea, întreba ceva în rusă, apoi îmi făcea semn să urc 

sus. După o bucată de drum, mă dădea jos. Eu îmi urmam 

calea spre Borodin, camionul – spre poligon. De acolo 

treceam prin Lambrovka și alte câteva localități și ajungeam la 

capătul Borodinului, unde era o mahala de frumușeni, ridicați 

în ’46. Acolo locuiau și bunicul Ion Ciobanu, cu fiul mai mic, 

Timofei. Se stabiliseră în casele nemților refugiați la începutul 

războiului. Câteodată mă opream la bunicul să mă odihnesc. 

Treceam tot Borodinul, ca să ajung la ceainărie. Acolo găseam 

întotdeauna rând mare la pâine. Mă puneam la rând. Puteai 

cumpăra doar două pâini. Le luam și mă puneam iar la rând. 

Uneori se termina pâinea chiar înaintea mea și atunci mă 

întorceam acasă cu doar două pâini. După mulți ani trecuți, o 

întrebam pe mama cum de mă lasă așa mică prin poligon, cum 

de nu se temea că mi s-ar fi putut întâmplă ceva rău. Mama 

răspundea că nu i-a trecut prin cap niciodată că i s-ar fi putut 

întâmpla ceva rău copilului ei. 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sora, Nina, își mai amintește despre poligon următoarele. 

Trăgeau zi și noapte. Poligonul, de fapt, începea la 3 

kilometri de sat. La drumuri, soldații legau un fir de sârmă, 

de care agățau niște cârpe roșii și acesta era avertismentul: 

„TRECEREA OPRITĂ!”. Odată, un fecior al lui Mardari, cu 

motocicletă, n-a văzut semnul și și-a tăiat gâtul. Altădată, un 

grup de copii s-a rătăcit în poligon. În poligon erau trageri. 

Un soldat a văzut în binoclu că într-o groapă se mișcă ceva 

colorat. Era ceva neobișnuit. Au oprit tragerile. Au găsit trei 

copii, printre care era și fratele nostru mai mare, Andrei. 

Ceilalți erau din vecini: Verginica lui Potop și unul al lui 

Rototo. Aveau vârstele cuprinse între 3 și 4 ani. Foarte curios 

cum au ajuns copiii așa departe! Trebuiau să urce un deal 

mare, să treacă Valea cea Adâncă, să urce până la stână. 

După care începea poligonul.   

... Era tot pe vremea lui Hrușciov, aveam vreo 11 ani. În 

acea zi nu m-am dus la școală, pentru că am fost trimisă de 

mama la deal, la strâns bețe de răsărită pentru foc, împreună 

cu fratele mai mare, Andrei. Venise la strâns bețe de răsărită 

și vecina noastră, Tatiana, sora lui Grigore Munteanu. Era 

prin noiembrie, era un frig teribil, fulguia. Sara, când am 

ajuns în sat, am auzit vestea: au venit niște oameni, cu un 

camion, au deschis biserica, au dat jos clopotele și au 

încărcat totul – cărți bisericești, icoane, cruci – și le-au dus în 

poligon. Le-au aruncat într-o groapă și le-au dat foc. Peste 

ani, tata, umblând cu oile prin poligon, a dat peste groapa 

unde fuseseră aruncate și arse icoanele. Se mai vedeau 

resturi. A venit acasă tulburat.  

Tata ne povestea adeseori despre o femeie în alb, care 

bocea în țintirim, în poligon, acolo unde odată fusese satul 

Frumușica Nouă. Sau Zurum. Sau.. Era Maica Domnului. 

Spunea că mai mulți oameni  de pe la noi, când mergeau la 

cosit în poligon, au văzut-o.  

   
 

Fenea MUNTEANU (PETRUȚ) 
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Sud-Vest. Almanah istorico-cultural în limba română pentru cititorii din sudul Basarabiei 
 poate fi descărcat de pe blogul Despărțământului ASTRA „Mihail Kogălniceanu” Iași www.astraculturalaiasi.wordpress.com 

 

Responsabilitatea pentru afirmațiile și corectitudinea datelor din materialele publicate aparține în exclusivitate autorilor acestora. 

 

DESPRE ROSTUL 

OLIMPIADEI 

PANUCRAINENE  

LA LIMBA ROMÂNĂ,  

DE LA CERNĂUȚI 
 

(urmare din pagina 3) 

 
Ar mai fi de adăugat: așa consideră nu numai 

„autoritățile locale”, dar și întreaga echipă nu prea 

mare de moldoveniști nostalgici de la Odesa, care 

trăiesc cu ziua cea de ieri și pentru care menținerea 

cu orice preț a dihotomiei români/moldoveni este o 

misiune ideologică ce nu și-a pierdut actualitatea. 

Pentru membrii acestei echipe conaționalii noștri din 

regiunea Odesa nu sunt români, ci moldoveni, așa 

cum ne-au învățat pe vremuri tovarășii Lenin-Stalin-

Brejnev și de ei nu trebuie să se atingă schimbarile 

primenitoare ale timpului. Ei trebuie ținuți cu orice 

preț în hățișul vechilor dogme bolșevice despre 

„limbă moldovenească” și „popor moldovenesc”, 

diferite de limba română și poporul român. 

Suntem departe de gândul că organizatorii 

„olimpiadei naționale la limba română”, care a avut 

loc la Cernăuți, se situează pe aceleași pozitii. Dar 

de ce atunci ei i-au ignorat pe elevii vorbitori de 

limba română din regiunea Odesa? De i-au lăsat în 

mlaștina moldovenismului și n-au încercat măcar 

să-i scoată, fie și într-un chip simbolic, invitându-i la 

olimpiadă? De ce, în fine, românii luminați de la 

Cernăuți au acceptat și ei, de fapt, dihotomia 

români/moldoveni? Întrebările par rezonabile.  

Ar trebui să ne dăm seama că, prin modul în 

care s-a procedat, în cazul olimpiadei de la 

Cernăuți, tovarășilor de la Odesa, din sfera 

învățământului școlar, aceluiași Anatolii Semenovici 

Fetescu, ce conduce Asociația Moldovenilor din 

Ucraina, li s-a oferit încă un argument evident. Dacă 

la Cernăuți are loc olimpiada națională la limba 

română și regiunea Odesa este ignorată, atunci 

nouă, la Odesa, nu ne rămâne altceva decât să 

organizăm olimpiada noastră, la „limba 

moldovenească”. Ei o organizează de mai mulți ani 

la rând. Adică îi ajunge capul. Tot așa cum se 

pricep să „alcătuiască” programe școlare la „limba 

și literatura moldovenească”, să editeze manuale  

(tot de ei „alcătuite”) de „limbă și literatură 

moldovenească”. Toate având circulație doar în 

regiunea Odesa, pe motivul că aici locuiesc nu 

români, ci moldoveni. 

După ce rândurile de mai sus fuseseră scrise, 

ne-a parvenit informația că în anul școlar 2016-

2017 elevii școlilor cu predare în „limba 

moldovenească” din regiunea Odesa, dacă vor dori, 

vor putea participa la olimpiada națională 

(panucraineana) la limba și literatura română. 

Pentru aceasta ei vor trebui, până la 15 septembrie 

curent, să depună cereri de participare, indiferent 

de faptul dacă autoritățile locale le spun școlilor 

respective cu predare în limba română sau cu 

predare în „limba moldovenească”. Cererile se 

depun la autoritățile de învățământ din teritorii de 

către elevi/ părinți/ comitete de părinți/ școli și de 

către elevii care sudiază limba română 

independent, la cursuri lingvistice sau extrașcolar. 

Sunt prevederi din Regulamentul de desfășurare a 

olimpiadelor la nivel național pentru limba și 

literatura minorităților naționale din Ucraina, aprobat 

prin Decizia nr. 1134, din 6 octombrie 2014, a 

Ministerului Învățământului și Științei al Ucrainei, 

înregistrată la Ministerul Justiției al Ucrainei la 22 

octombrie 2014, nr. 1309/26086. Prevederi ce 

puțeau fi aplicate și până în prezent...    

 

 

istoriile vieţii  

istoriile vieţii  

Caravana teatrului și a folclorului românesc în sudul Basarabiei. Ediția a V-a 

 
 

În perioada 16-22 aprilie 2016, în mai multe localități cu populație preponderent românească din sudul Basarabiei, a 
poposit așa-numita Caravană a teatrului și folclorului românesc, ajunsă anul acesta la cea de-a V-a ediție. Este vorba de 

un proiect multianual al Institutului Cultural Român de la București, realizat în parteneriat cu Asociația Regională 
„Basarabia” a românilor din regiunea Odesa (președinte: Anatol Popescu).  

Caravana, tradițională deja, constă dintr-un colectiv de teatru și altul de muzică și dansuri populare, care se 
deplasează într-un autocar prin mai multe localități (5-6 la număr) din sudul Basarabiei, unde evoluează în fața 
conaționalilor noștri. E vorba de un spectacol și de un concert. Satele în care poposește caravana se rânduiesc pe an ce 
trece, luându-se în seamă adresele unde a fost găzduită  anii trecuți, astfel încât să cuprindă toate localitățile cu populație 
preponderent românească din sudul Basarabiei. În cadrul celor 4 ediții precedente ale caravanei, așa s-a și întâmplat… 

În aprilie curent, din componența caravanei au făcut parte actorii Teatrului „B.P. Hasdeu” din Cahul (director: Gh. 
Mândru), cu spectacolul pentru copii „Un suflet pentru o păpușă” și Ansamblul Folcloric „Dor Basarabean” din Erdec 
Burnu/Utconosovca (conducător artistic: V. Popescu, coregraf: S. Andrieș). Din 16 până în 21 aprilie membrii Caravanei 
au evoluat în satele Cartal, raionul Reni, Dumitrești, raionul Chilia, Babele și Erdec-Burnu, raionul Ismail, Borisăuca, 
raionul Tatarbunar, Satu Nou, raionul Sărata. 

Întrebat de cineva, pe rețeaua de socializare Facebook, de ce au fost alese anume aceste localități, președintele 
Asociației „Basarabia”, Anatol Popescu, a specificat că s-a dat prioritate localităților situate în imediata vecinătate a 
șoselelor, pentru a nu nimeri în situația din anul trecut. Atunci, pe timp ploios, autocarul cu membrii Caravanei, în satul 
Mangiu/Meneailovca, raionul Sărata, a trebuit să fie scos din glod cu tractorul. 
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