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La începutul ultimei decade a lunii aprilie, în Odesa, 
au fost făcute totalurile unui concurs menit să-l 
desemneze pe viitorul director al Întreprinderii Comunale 
„Fortetea” („Cetatea” – în traducere din limba 
ucraineană). Despre aceasta relata portalul de tiri 
Dumskaia.net. Este vorba de fortăreața medievală Cetatea 
Albă, din ora ul cu acela i nume (azi Belgorod-
Dnestrovsk), din regiunea Odesa. apte din cei nouă 
membri ai comisiei au optat pentru candidatura lui 
Alexandr Prigarin, etnolog, doctor în istorie, profesor la 
Universitatea Națională „I. Mecinikov” din Odesa. 
Candidatura lui Prigarin urma să fie aprobată în cadrul 
sesiunii ordinare a Consiliului regional Odesa de deputați. 
La scurt timp după apariția acestei tiri, Dumskaia.net îl 
citează pe M. Smuskevici, consilier al actualului 
pre edinte al Consiliului regional Odesa, care susține că 
sesiunea Consiliului nu-l va aproba pe doctorul în istorie 
A. Prigarin în funcția de director al Î.C. „Fortetea”. La 
mijloc e un conflict mai vechi în jurul citadelei medievale 
între Consiliul municipal Belgorod-Dnestrovschi i 
Consiliul regional de deputați. Dată fiind valoarea 
istorico-culturală a cetății, Consiliul Regional consideră 
că ea trebuie să se afle în subordonare regională. 
Autoritățile oră ene ti văd în Cetatea Albă un obiect de 
importanță locală, subordonat autorităților municipale, 
menit să  aducă i ni te venituri, din care să fie restaurat, 
renovat etc.  În cele relatate, se face apel la o hotărâre din 
19 februarie 2016 a Consiliului Regional, care prevede că 
desemnarea directorului Î.C. „Fortetea” are loc de comun 
acord cu primăria ora ului Belgorod-Dnestrivsk. Ceea ce, 
în cazul lui A. Prigarin, nu s-a făcut. Respectiva hotărâre 
mai prevede că 80ș din veniturile Î.C. „Fortetea” vor fi 
destinate pentru renovarea cetății, iar 20% pentru 
îngrijirea teritoriului învecinat. E de a teptat, deci, ca în 
viitorul apropiat, conflictul din jurul cetății, să devină i 
mai mare, iar problemele stringente ale acesteia, cum au 
fost i până acum, să fi (complet) ignorate.  

   
MICI AFACERI ÎN CETATE 

   
În conformitate cu programul de stat de dezvoltare al 

Cetății Albe, adoptat în 2004, i cu Strategia Dezvoltării 
Social-Economică a ora ului Belgorod-Dnestrovsk, 
adoptată la nivel local în 2008, cetatea ar fi trebuit să 
devină Rezervație istorico-arhitecturală de stat. Adică 
pentru necesitățile ei urmau să se aloce bani din bugetul 
Ucrainei. Aceste necesități, despre care se vorbe te de ani 
de zile, sunt legate în primul rând de consolidarea malului 
pe care e a ezată cetatea, de lucrările de restaurare i 
conservare a ei. Peretele cetății situat nemijlocit pe stânca 
dinspre limanului Nistrului, ar putea, cu timpul, să se 
prăbu ească. Cetatea Albă nu a ajuns rezervație istorico-
arhitecturală, bani din bugetul de stat pentru ea nu s-au 
alocat. S-a mers pe altă variantă. Fortăreața medievală 
(cea mai mare din sud-estul Europei i inestimabilă, ca 
valoare istorică) a fost făcută Întreprindere Comunală, 
ceea ce presupune i o activitate din care s-ar scoate ni te 
bani. Bani care, în opinia autorităților locale, ar trebui să 
mai nimerească i în caznaua municipală. i toate acestea 
– fără investiții serioase în monumentul-unicat. În incinta 
cetății, după ce ea devine Întreprindere Comunală, au 
loc tot felul de concerte, festivaluri istorice, turnee 
improvizate ale cavalerilor medievali etc. În cadrul 
acestor activități incinta cetății se pomene te cu 
publicul, care î i poate permine să cumpere, chiar aici, 
bere ( i poate că nu numai bere). Despre aceasta scria, 
bunăoară, săptămânalul „Okna” din Odesa în nr. 15 
din august 2011.  

 
  

Se relata că încăperile din incintă, pregătite pentru 
eventualele expoziții, de către colaboratorii Muzeului 
Istorico-etnografic din Belgorod-Dnestrovsk, au ajuns 
prăvălii în care se vinde bere, dulciuri, înghețată. Se 
mai relata că o întreprinderea privată „Legat-stroi” 
intenționa să instaleze în cetate tribune pentru 
acțiunile de masă.   

   
BANIăGREI,ăÎNăJURULăCET ȚII 

   
În 2011, la o sesiune a Consiliului Regional Odesa 

de deputați, se estima că în ultimii ani, pentru repararea 
i restaurarea fortăreței medievale Cetatea Albă, se 

alocaseră peste 20 de milioane de grivne. Plus un 
milion de grivne, încasate, ca taxe, de la vizitatorii 
cetății. N. Pundik, pre edintele de atunci al Consiliului 
Regional, se întreba ce s-a făcut cu acei bani. Din motiv 
că rezultate palpabile nu se prea vedeau. Pentru a 
clarifica situația, fusese creată chiar o comisie specială.  

De-a lungul anilor, în tot ce s-a scris despre Cetatea 
Albă, figurează sume de bani impunătoare, fără ca 
situația acesteia să cunoască îmbunătățiri cât de cât 
esențiale. În septembrie 2011, într-o conferință de 
presă, s-a spus că din banii acumulați de către Direcția 
Regională pentru Protejarea Patrimoniului Cultural, 1,2 
milioane de grivne urmau să fie alocate pentru 
elaborarea „Planului organizării teritoriului cetății”, de 
către ni te proiectanți din Kiev. În martie 2012, s-a scris 
despre un grant din partea Uniunii Europene, de 2,5 
milioane de euro. Banii urmau să fie folosiți pentru 
lucrările de restaurare.  ... i tot a a, începând cu anul 
1992, când,  Institutul „Ukrproektrestavratia” a elaborat 
Programul general de restaurare i amenajare aL Cetății 
Albe. Primul program de acest fel în Ucraina suverană, 
pentru fortăreața medievală. Lucrările de restaurare 
urmau să dureze aproape 15 ani. Nu s-a făcut cam 
nimic din cele preconizate. i nimeni n-a contabilizat 
până azi sumele prevăzute, alocate i utilizate, 
realmente, pentru necesitățile Cetății Albe. Cetate care 
ar fi putut demult să devină un obiectiv turistic-unicat 
în sud-estul Europei.   

 Vadim BACINSCHI 
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George BACOVIA 

 

 

NERVIăDEăPRIM VAR  
 

 
Primăvară... 
O pictură parfumată cu vibrări de violet. 
În vitrine, versuri de un nou poet, 
În oraș, suspină un vals de fanfară. 
 
O lungă primăvară de visuri și păreri ... 
 
O lungă desertare zvonește împrejur, 
E clar și numai soare. 
La geamul unei fabrici o pală lucrătoare 
Aruncă o privire în zarea de azur. 
 
O nouă primăvară pe vechile dureri ... 
 
Apar din nou țăranii pe hăul de câmpie, 
În infinit pământul se simte tresăltând: 
Vor fi acum de toate cum este orișicând, 
Dar iar rămâne totul o lungă teorie. 
 
O, când va fi un cântec de alte primăveri?! ... 
 

 

 

ACCENTE NOI ÎNTR-UN CONFLICT MAI 
VECHIăÎNăJURULăFORT RE EIăMEDIEVALE 

 

(Autorit ile ucrainene nu pot împ r i 
între ele Cetatea Alb ) 

Aparițiaăacestuiăalmanahăseădatoreaz ăsusțineriiă
financiareă iălogisticeăaăurm toarelorăpersoane:ăprof.ă
Ioan BÂSC ,ăec.ăRaduăNEAG,ăprof.ă IoanăPLE A,ădr.ă
Gheorghe ANGHEL, ec. Melania FOROSIGAN, ec. 
Ioană STR JAN,ă prof.ă Aretaă MO U,ă prof.ă Anaă FILIP,ă
prof. Rodica FERCANA, prof. Romulus BERCENI, 
prof.ă Valericaă BERCENI,ă ec.ă Floareaă PLE ,ă erbană
TECULESCU, ing. Sanda TOMA, Tudose TATU.  
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CENTRUL DE INFORMARE 

AL ROMÂNIEI LA 

UNIVERSITATEA DIN 

ISMAIL 
 

În data de 11 mai, în ora ul  Ismail, s-a aflat într-o vizită de lucru 
Petre Guran, secretar de stat pentru relațiile cu românii de 
pretutindeni din cadrul Departamentului Politici pentru Relația cu 
Românii de Pretutindeni (DPRRP) al Ministerului Afacerilor Externe 
(MAE) al României. Vizita s-a înscris în contextul relațiilor de 
cooperare între statul român i autoritățile locale ale Ismailului, care 
în ultimul timp s-au înviorat. Aflarea la Ismail a secretarului de stat i 
a persoanelor ce l-au însoțit a fost prilejuită de semnarea între MAE 
al României i Universitatea Umanistă de Stat din Ismail a unei 
înțelegeri cu privire la deschiderea în această instituție de învățământ 
a unui Centru de Informare al României.  

Menirea Centrului este de a acorda sprijin proiectelor i 
programelor de perfecționare în limba română, de a găzdui diverse 
activități legate de limba, cultura i istoria românilor, de promovare a 
României în spațiul sud-basarabean. Viitorul Centru de Informare va 
avea sediul în una din aulele universitare. Cheltuielile pentru dotarea 
sa, din câte s-a anunțat, se vor face din bugetul DPRRP pentru anul 
2016. Din dotare va face parte i un set de calculatoare.  

Din partea ucraineană, acordul bilateral a fost semnat de către 
Iaroslav Kiciuk, rectorul Universității Umaniste de Stat din Ismail. La 
procedura semnării au mai participat primarul ora ului Ismail, Andrei 
Abramcenko, Consulul General al României la Odesa, Emil Rapcea, 
alte oficialități. Delegația română a avut întâlniri cu autoritățile 
municipale ale Ismailului i în cadrul Universității Umaniste. 

Vizita oarecum nea teptată a secretarului de stat Petre Guran a 
trezit anumite nemulțumuri din partea liderilor de opinie ai comunității 
românilor sud-basarabeni. Ace tia s-au arătat nesatisfăcuți de faptul 
că n-au tiut despre semnarea înțelegerii cu privire la dschiderea 
Centrului de Informare al României, că n-au fost invitați la procedura 
semnării i că Petre Guran, aflat la Ismail, nu i-a planificat o întâlnire 
cu reprezentanții comunității române ti din sudul Basarabiei. Despre 
aceasta a declarat pre edintele Asociației „Basarabia” a românilor 
din regiunea Odesa, Anatol Popescu. El i-a exprimat încrederea că 
măcar la inaugurarea viitorului Centru de Informare al României, 
preconizată pentru toamna viitoare, etnicii români din partea locului 
nu vor fi trecuți cu vederea. 

Pre edintele Asociației „Basarabia” a mai subliniat că ONG-urile 
ce reprezintă comunitatea românească din regiunea Odesa vor 
continua să facă demersuri în vederea deschiderii la Ismail a unui 
veritabil Centru Cultural Românesc, despre care s-a vorbit în timpul 
vizitei în Ucraina, din ianuarie 2016, a ministrului secretar de stat Dan 
Stoenescu. Aflat atunci la Kiev, Odesa i Ismail, ministrul Stoenescu 
a declarat despre „deschiderea Ministerului Culturii de la Kiev pentru 
înființarea unui Centru Cultural Românesc la Ismail”. 

Se pare că inaugurarea, la toamnă, a Centrului de Informare al 
României, la Universitatea Umanistă din Ismail, ar putea să amâne 
pe un termen foarte incert înființarea mult-râvnitului Centru Cultural 
Românesc. N-am vrea să credem că o s-o i anuleze... 

 

Corespondentul nostru 
 

 

 
 

Parlamentul Ucrainei (Rada Supremă) a adoptat o hotărâre prin care a schimbat denumirile a 265 
de localități din țară. Dintre ele 31 – din regiunea Odesa. Decizia a fost luată în baza legislației 
despre decomunizare i a fost aplicată vizavi de localități cu denumiri ce ne aduc aminte de regimul 
comunist. 265 de deputați au votat „pentru”, 8 „contra”, 12 s-au abținut, iar 84 n-au votat. Despre 
aceasta informa portalul de tiri Dumskaia, din Odesa, pe 12 mai.  

Poate că vestea principală este următoarea: ora ul Korovsk i raionul Kotovsk, din Transnistia 
istorică, au devenit Podolsk i, respectiv, raionul Podolsk. Numele lui Kotovski – a a-numit erou al 
războiului civil – din denumirile ora ului i a raionului a fost înlocuit cu Podolsk – denumirea unei 
gubernii pe când aceste pământuri erau în componența Imperiului Rus. La toponimicul Birzula, pe 
care l-a purtat ora ul după 1779, s-a renunțat. Potrivit relatării citate, din motivul că el ar suna nu 
tocmai frumos. Mediile de informare din Odesa relatau despre nemulțumurea locuitorilor ora ului 
Kotovsk vizavi de războtezarea localității.  

În cadrul campaniei ce continuă, i-au recăpătat vechile denumiri istorice unele sate din sudul 
Basarabiei. Din păcate nu e niciunul cu populație preponderent românească. Satul bulgăresc 
Dmitrovka, din raionul Tatarbunar, a devenit, că mai înainte, Deljiler. Un sat bulgăresc 
Cervonoarmeiskoe, raionul Bolgrad, se va numi Cubei. Jovtnevoe, localitate din raionul Bolgrad, 
populată de etnicii albanezi, i-a recăpătat denumirea de Karakurt. Un sat mai mic, Novoe 
Jovtnevoe, se va numi Novii Caracurt (Noul Karakurt). O fostă colonie germană, nu departe de 
Odesa, Libental, i-a recăpătat denimirea inițială. Era până acum Lenintal.  

Din păcate, localitățile cu populație preponderent românească din regiunea Odesa, în special din 
Basarabia istorică, au rămas în afara campaniei de războtezare. Explicația ar fi următoarea. După cel 
de-al doilea război mondial, când au fost anulate denumirile autohtone ale satelor noastre, sovieticii 
le-au înlocuit cu toponime legate, preponderent, de particularitățile reliefului, unde se aflau 
localitățile, nu de numele unor conducători sau simboluri ale perioadei comuniste.  Anadol a devenit 
Dolinskoe, Frecăței – Limanscoe, Babele – Oziornoe, Ceama ir – Prioziornoe, Cioară-Murza – 
Nadrecinoe, comuna Moldova – Crutoiarovca, Eschipolos – Glubocoe, Hagi-Curda – Camâ ovca, 
Barta – Plavni. În cazul altor localități, denumirile de origine română i turcică, au fost traduse în 
ruse te. A adar,  Cartal a devenit Orlovca, Satu Nou (azi raionul Reni) – Novoselscoe, Satu Nou 
(raionul Sărata) – Novosiolovca, Erdec-Burnu – Utconosovca, Dumitre ti – Dmitrovca, Borisăuca – 
Borisovca. Formal, denumirile acestor localități nu se încadrează în prevederile legislației ucrainene 
cu privire la decomunizare. Pe de altă parte, ar fi normal i s-ar impune că ele să- i redobândească 
denumirile autohtone. 
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EPOPEEAĂR ZBOTEZ RIIĂCONTINU  
 

S RB TOAREAă 
FOLCLORULUI ROMÂNESC 

 
Ediţia a II-a, din anul acesta, a Festivalului folcloric „Se-ntâlneşte dor cu dor”  a 

avut loc în localitatea Feşteliţa, raionul Ştefan Vodă, Republica Moldova, în data de 
7 mai 2016. Au participat formaţii artistice ale mai multor despărţăminte ASTRA din 
Basarabia şi invitaţii acestora: „Vatra veche” din Feşteliţa, Palanca, raionul Ştefan 
Vodă, „Doina Răutului” din Gura Căinarului, raionul Floreşti, „Fluieraş” din Marianca, 
raionul Ştefan Vodă, formaţii din Cantemir şi Cahul, din Ermoclia. 

Din România au participat două formaţii: Ansamblul Folcloric „Olteţul” din 
Morunglav, judeţul Olt şi Formaţia „Hudişteanca” din Hudeşti, judeţul Botoşani. 

Ansamblul Folcloric „Olteţul” din Morunglav (Olt) a susţinut, în perioada 4-9 mai, 
spectacole în localităţile: Bardar, raionul Ialoveni; Hârtopul Mare, raionul Criuleni; 
Sălcuţa, Tănătari, Hagimus, Ciufeşti şi Baimaclia, localităţi din raionul Căuşeni. 
Preşedinţii despărţămintelor i a cercurilor ASTRA (Vera Balan, Lidia Cioban, Lidia 
Frumosu, Lidia Jubea, Nicolae Tudoreanu, Tatiana argarovschi) şi astriştii din 
localităţile respective i-au primit cu mare bucurie pe membrii ansamblurilor din Olt i 
Boto ani, oferindu-le masă şi cazare, simţindu-se împreună ca fraţii. 

Parteneri ai Despărţământului ASTRA „Mihail Kogălniceanu”, în organizarea 
festivalului au fost Consiliul Raional Ştefan Vodă (Direcția Cultură, tineret, sport i 
turism), Primăria Feşteliţa, Despărțământul „Vasile Moga” Fe telița, Despărţământul 
ASTRA „Valul lui Traian” Tighina (preşedinte Lidia Jubea), raionul Căuşeni, 
Despărţământul ASTRA Ermoclia, raionul Ştefan Vodă. Formaţiile participante au 
defilat, într-o adevărată paradă a portului popular, în localitatea Feşteliţa, de la 
Primărie, depunând flori la bustul lui Mihai Eminescu (opera sculptorului ie ean 
Mircea Ştefănescu), până la Monumentul şi Cimitirul Eroilor Români, unde s-a 
desfăşurat un ceremonial omagial (cântece interpretate de fanfară, depuneri de flori, 
panglică cu tricolor şi flori la morminte). Festivalul propriu-zis a avut loc în 
impecabila sală a Casei de Cultură (recent renovată de primarul Nicolae Tudoreanu 
din Feşteliţa), între orele 10-17, în data de 7 mai 2016. 

Organizatorii au remarcat numărul mare al participanţilor, calitatea interpretării 
artistice, autenticitatea creaţiilor folclorice şi autenticitatea costumelor populare 
specifice zonelor reprezentate. Rezultatele s-au ridicat la înălţimea aşteptărilor, iar 
hotărârea unanimă a fost ca următoarea ediţie să se desfăşoare în aceeaşi formă, 
dar într-o altă localitate din Republica Moldova. 

Despărţământului ASTRA „Mihail Kogălniceanu” Iași aduce sincere mulţumiri 
partenerilor, oficialităţilor şi tuturor concurenţilor. În mod special mulţumiri se cuvin 
preşedinţilor despărţămintelor şi a cercurilor ASTRA din Basarabia care au 
organizat găzduirea în familii, contribuind prin aceasta, la o mai bună cunoaștere și 
apropiere intre frații de dincolo și de dincoace de Prut.  

 

Biroul de rela iiăcuăpublicul al  
Desp rţ mântuluiăASTRAă„MihailăKog lniceanu”ăIa i  
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Când au venit sovieticii la noi, în Ceama ir, i-au 
ridicat/deportat în Siberia pe gospodări: Călin Bacal, 

tefan Socolov, Fadei Boțu. Lui Fadei Boțu, după 
deportare, puterea sovietică nu i-a dat voie să se întoarcă 
în satul natal, la ba tină. Tot restul vieții a locuit în 
Republica Moldova, în raionul Călăra i. Ca i lui Fadei, 
lui Călin Bacal i lui tefan Socolov le-au fost confiscate 
casele i averile. Ceilalți doi, după eliberarea lor, s-au 
întors în sat i i-au construit case noi. I-am spus, deci, 
interlocutorului meu cui aparținuseră casele acestea. 
Ambulatorul se afla în fosta casă a lui Călin Bacal. 
Dânsul avea o mică prăvălie în care vindea caiete i ale 
rechizite necesare elevilor pentru a frecventa coala. Casa 
unde mult timp a fost spitalul satului, era construită de 
Iustin Bondarenco. I-am povestit consăteanului meu i 
câte ceva din istoria vieții fostului director de coală din 
comuna Ceama ir, Iustin Bondarenco. 

Domnul Iustin locuia la marginea satului nostru. Ca  
să-i fie mai u or să- i îndeplinească funcția de director de 
coală, el a schimbat lotul său de pământ cu lotul 

săteanului Grigore Boțu. Pe lotul nou i-a ridicat o casă cu 
patru camere, o bucătărie, coridor i baie. Pe timpul acela 
baia în casa săteanului era o raritate. În sat la noi era baie 
ob tească. Ea se afls aproape de coală. Pe lângă casă, 
Iustin Bondarenco i-a făcut beci din piatră i acareturi 
pentru animale i păsări. Casa a început s-o ridice în anul 
1936. În doi ani el a terminat-o. A reu it a a de repede, 
fiindcă avea mulți fini i cumătri. La ajutor venise familia 
Petcu de la Pocrovca i familia Strătută de la Furmanca. 
Cass e făcută din ceamur. Pământ negru cu paie. 
Acoperi ul, ferestrele i u ile casei le-au făcut pe loc. 
Me ter lemnar era Arhip Enicov cu cei trei ucenici ai săi – 
Alexandru Nacu, Casian Boțu i încă unul pe care nu-l țin 
minte. Lemnul pentru construcție era adus de la munte, din 
România. Ca i lemnul adus pentru construcția colii, 
ridicată în anul 1924 i pentru podeaua bisericii din 
localitate. Pe atunci pereții caselor se făceau din lut i paie, 
apoi se dădeau cu lut i balegă de cal. La urmă se văruiau. 
Cu unsul casei s-au ocupat Simion Munteanu, Tudor 
Munteanu i Alexei Munteanu. După ridicarea i 
îndreptarea pereților, instalarea acoperi ului, u ilor i 
ferestrelor. În casa nouă s-a pus podea din lemn, care stă i 
în prezent. Lemnul adusă pentru podea era de calitate 
foarte bună i s-a păstrat până astăzi.             

 

Valeriu GHERBOVAN 
 
 

Ceama irul, ca i alte sate din Basarabia istorică, a dat 
neamului nostru personalități marcante, care s-au 
manifestat din plin în diverse domenii ale culturii, tiinței 
i în viața publică. Fire te, ei i-au părăsit ba tina, pentru a-

i duce numele dincolo de hotarele Bugeacului. Au crescut 
alte generații. Au crescut i cresc într-o lume care s-a 
schimbat mult în ultimii ani. Într-o lume dominată de 
internet i, mai mult că oricând – de valorile materiale. 
Goans după o viață cât mai bună a făcut să se teargă din 
memoria colectictivă multe lucruri cu adevărat valoroase. 
Ele țin nu numai de istoria neamului nostru, luată în 
ansamblu, dar i de cea a localităților în care trăim.  

... Cu câteva zile în urmă, m-am întâlnit cu un 
consătean. Discutsm cu el despre viața de acum, despre 
situația din țară i din satul nostru. Era nostalgic. Î i 
amintea despre  perioada sovietică. Când era colhozul, 
când în satul nostru funcționa spitalul i ambulatoriul 
medical cu 20 de locuri, unde erau tratați nu numai pacienți 
de la noi din localitate, dar i cei din satele vecine – Chitai 
i Troianul Vechi. Vorbeam cu el tocmai lângă casa 

fostului spital. L-am întrebat dacă tie cui aparțineau casele 
acestea (spitalul i ambulatoriul) în trecut? El mi-a răspuns 
că a auzit ceva de la părinții săi: aparținuseră unor burghezi 
români, de pe timpul când sudul Basarabiei era administrat 
de către autoritățile române. Mai mult nu tia, nu tia nimic 
nici despre fo tii propietari ai acestor case. O istorie pe cât 
de dramatică, pe atât de povățuitoare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ioan Petru Culianu 

25 de ani de la moarte 
 

    

 

vetreăstr mo e ti  
 

OAMENIIă IăCASELEăSATULUIăMEUăă 



sud-vest 4 

AUTOBUZUL 
 

Aveam vreo 6-7 ani, când sufeream cumplit de rău de 
maşină. Nu de autoturism, de autobuz. Probabil veţi spune 
că e ceva normal şi că majoritatea copiilor au această 
problemă. Însă nu ştiţi de unde mi se trage mie. 

Bunica mea locuia la vreo 40 de km de Dorohoi, într-un 
sat de lângă Darabani. Ca să ajungem la ea pe vremea când 
nu aveam maşină, trebuia să luăm unul dintre cele două 
autobuze zilnice care plecau din autogară la ora 6 dimineaţa 
sau la ora 7 seara. Erau autobuze de navetişti, arhipline 
întotdeauna, autobuze cărora le ziceam „cu acordeon”. 

Ajungeam la autogara veche şi cu pereţii coşcoviţi, 
mirosind a urină de la wc-urile publice de alături, wc-uri 
turceşti care se goleau cu ajutorul maşinii speciale când 
îşi aducea cineva aminte sau când se umpleau până ieşea 
conţinutul prin gaura aceea adesea greu de nimerit în 
grabă călătorilor. 

Coada la casa de bilete era imensă. Un singur ghişeu 
pentru toate direcţiile şi o vânzătoare acră care niciodată nu 
avea rest şi riscai să mai stai o dată la coadă de nu aveai 
banii potriviţi.    

Oameni gri. Până şi chipul le era gri. Nimeni nu 
zâmbea, nu vorbeau între ei decât foarte puţin, frunţi 
încreţite, mâini muncite, ochi goi… Numai copiii animau 
peisajul dezolant, în goana lor în jurul coloanelor de pe 
peron. Haine sărăcăcioase, miros de transpiraţie şi iarnă de 
fum intrat adânc în ele. 

Autobuzul trăgea la peronul din faţa autogării şi în 
momentul acela începea nebunia. Zeci de oameni cu 
bilete de carton în mână se îmbulzeau la uşă, urlând, 
înjurând, călcându-se în picioare unul pe altul. Copiii 
erau efectiv striviţi de coate şi de sacoşe ridicate deasupra 
capetelor, de genunchi…  

 

Mai rău decât vitele. O disperare de a prinde un loc 
care făcea să dispară şi ultima urmă de omenie de pe 
chipurile acelea îndobitocite de sărăcie, de griji şi de 
muncă. Stăteam deoparte. De multe ori ne-am întors 
acasă fiindcă nu am reuşit să ne urcăm. Alţii mai puţin 
norocoşi au dormit toată noaptea pe băncile din autogară 
şi s-au întors a două zi la muncă. 

Atunci când reuşeam să intrăm stăteam o bună bucată de 
drum în picioare. Nu. Într-un picior. Cu răsuflarea celui din 
spate duhnind a ţuică de sfeclă în ceafă, cu un cot înfipt în 
stomac, bălăngănindu-ne şi sprijinindu-ne involuntar unii de 
alţii la fiecare curbă şi la fiecare frână. Miros de usturoi, de 
transpiraţie acră, de rachiu ieftin, de guri care niciodată nu 
văzuseră o periuţă de dinţi, de… orice. Până şi de pui de 
găină şi găinaţ. De curci speriate, cu picioarele legate şi 
aripile tăiate, gâlgâind din coşuri din pănuşe de porumb. De 
balegă de vacă şi de grajd. 

Mintea mi se înceţoşa şi mă concentrăm, de ruşine, să nu 
vomit pe careva. Mă făceam palidă şi o auzeam pe mama ca 
prin vis, fără să o mai pot vedea: „ţi-e rău?” Nu puteam 
răspunde. Toate puterile mele de copil erau acolo, în 
concentrarea aceea teribilă de a rezista până cobor. A fost 
primul şi unul dintre cele mai grele exerciţii de voinţă din 
viaţa mea. Adus la perfecţiune prin repetare. 

Comunism. Limitare, constrângere, turmă, „egalitate”, 
gri, durere, greaţă. Şi foame. Nu la mine în farfurie, la alţii 
pentru care o bucată de parizer era lux şi bucată de pâine se 
mânca până la ultima firmitură. Nu ştiu de ce asociez aceste 
călătorii cu asta. Şi coborârea din aceste autobuze cu o 
eliberare. Când puteam respiră aerul curat de la marginea 
satului, cei 3 km de mers pe jos mi se păreau binecuvântare. 

 
 

Florina VAIPAN 
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Octavian GOGA 

 

 

SCRISOARE 
 

 
Vezi, cum trece vremea, 
Şi tu, tot departe, 
M-am gândit acuma 
Să-ţi trimit o carte. 
 
A-nflorit muşcata 
Din grădina noastră 
Şi-i atât de roşu 
Macul din fereastră... 
 
Straturile-n luncă 
Toate-s semănate –  
Şi-ţi spune nănaşa 
Multă sănătate. 
 
Şi mai este-o veste. 
– Ştii tu, nene, oare? 
Peste-o săptămână 
Mărităm pe Floare. 
 
Tata-i dus la târguri 
Mama stă şi coasă 
Şi tot plânge, biata, 
Că nu eşti acasă. 
 
Eu, pe gânduri dusă, 
Trec seara-n ogradă, 
Plâng acolo-n taină, 
Plâng să nu mă vadă... 
 
Bată-le pustia 
Cele ţări străine... 
Ne gătim de nuntă 
Şi gândim la tine.. 

istoriile vieţii  

o istorie a Basarabiei în imagini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

o imagine a Basarabiei în istorie 
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