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Vasile MILITARU 

 

RUGĂCIUNE 
 

Mărire ie, Doamne Sfinte, 
Că mi-ai dat via ă o comoară –  

Mi-ai dat lumină, mi-ai dat minte 

Şi toate câte mă-nconjoară. 
 

Să fiu mereu iubit de Tine 

Eu voi munci din răsputere, 
Mereu voi face numai bine 

Şi voi fi numai mângâiere. 
 

Voi înflori prin fapte bune 

Aşa cum înfloreşte mărul 
Şi-n toată vorba mea voi spune 

De-a pururi numai adevărul. 
 

Cu to i copiii voi fi frate 

Şi nu voi şti ce este ura 

Spre clevetiri şi nedreptate 

Eu, Doamne, n-oi deschide gura. 

 

Flămândului s-astâmpăr chinul 
Voi frânge pâinea mea în două 

Voi fi curat precum e crinul 

Scăldat în boabele de rouă. 
 

Cu milă inima-mi va bate 

Şi voi iubi cu milă sfântă 

Pe orişicare vietate 

Ce-n lumea asta nu cuvântă. 
 

Aşa mă leg, cu dor fierbinte, 
Să-mi fie fapta şi cuvântul 
Şi-aşa ajută-mi, Doamne Sfinte, 

Cum îmi voi ine legământul. 
 

 
 

TUDOR IORDĂCHESCU 
A ÎNCETAT DIN VIAȚĂ 

 
La 30 august 2016, după o boală grea, la vârsta de 71 de ani, împliniți pe 17 mai, s-a stins din viață 

Tudor Iordăchescu, locuitor al satului Hagi-Curda, raionul Ismail, unul dintre frunta ii mi cării de rena tere 
națională a românilor din sudul Basarabiei (regiunea Odesa), după 1991. Fiu de țărani, cu studii economice 
superioare, făcute la Chi inău, el a activat în diferite sectoare ale agriculturii, iar înainte de pensionare – în 
cadrul Inspecției Fiscale din Ismail, unde a fost înalt apreciat de către conducerea de acolo i de către 
colegi. După pensionare, ie ind de sub presiunile sistemului birocratic de stat, a început să scrie, această 
pasiune trecând într-o ocupație permanentă. Articolele sale, pe diferite teme, au fost publicate, mai mulți 
ani la rând, în săptămânalul cernăuțean „Concordia” – ziar central al minorității române ti din Ucraina. 
Tot acolo, dumnealui a publicat o serie de articole despre trecutul istoric al satului Hagi-Curda, în care  
s-a născut i a crescut, despre oamenii i tradițiile localității. Mai târziu, acele pagini au stat la baza 
volumului său Hagi-Curda (Camâ ovca). Un sat românesc din Basarabia istorică. Lucrarea (191 de 
pagini) a apărut în 2011, la Editura Prometeu, din Chi inău. A dorit mult să scoată de sub tipar ediția a 
doua – completată – a acestei cărți, dar n-a reu it. Poate i din motivul că n-a găsit la timp ajutorul 
financiar de care avea nevoie.  

Tudor Iordăchescu a simțit române te, a gândit române te, iar în faptele sale a promovat, cum a putut, 
valorile românismului. În primul rând, la el acasă, în sat. Această ocupație a sa i-a adus cele mai mari 
dezamăgiri. Idealurile sale naționale, pentru majoritatea covâr itoare a consătenilor săi, incusiv i pentru 
intelectuali, au însemnat foarte puțin, generând nu susținere, dar ostilitate. A dus cartea i ziarele în limbă 
română – inclusiv Almanahul „Sud-Vest” – prin instituțiile de stat din sat, pe la casele hagicurdenilor. A 
făcut-o cu inima deschisă, de i nu toți l-au întâlnit la fel. În coala din localitate – deznațonalizată „cu 
succes” – precum ne-a mărturisit nu numai odată, a fost „persona non grata”. Bolnav deja, a depus toate 
eforturile, cheltuind chiar din bamii săi, pentru efectuarea lucrărilor de pregătire i deschidere a bibliotecii 
de carte românească pe lângă Biserica Sf. Apostoli Petru i Pavel i Sf. Ierarh Nicolae din Hagi-Curda. A 
fost prezent, sănătos fiind încă, la toate activitățile cu caracter național-cultural românesc din sudul 
Basarabiei i la multe din cele desfă urate în România i la Chi inău. 

Tudor Iordăchescu, în comportamentul i în faptele sale, a avut curajul să se manifeste drept român, 
într-un mediu cu preponderență românofob (s-o spunem de-a dreptul). După pensionare, i-a asumat ni te 
preocupări intelectuale, în esența lor, iritând i incitând prin ele opinia publică locală la ba tina sa. Aici, 
mulți, în loc să-i aprecieze eforturile, îl tratau cu dispreț i suspiciune, dacă nu chiar cu bătaie de joc. 
Povestea cu regret i durere despre acest comportament al celor din jur.  

A fost un țăran-intelectual (sau un intelectual-țăran). A iubit viața i s-a bucurat cât a putut de micile i 
marile ei bucurii. A iubit vinul bun i poeziile frumoase, pe multe tiindu-le pe de rost. A iubit natura, 
lăsând urma ilor, acasă, o grădină cu pomi fructiferi de toată frumusețea. A purtat respect cărții române ti, 
adunând mai multe volume, ținând în special de domeniul istoriei neamului. A fost o fire sociabilă, harnică, 
deschisă, primitoare. Un Om cu Suflet Mare. A a rămâne el în amintirile noastre. Rămâne cu noi. 

 
Confra ii români din sudul Basarabiei     

                    
* Citiți, începând cu numărul acesta al almanahului nostru, ultimul articol al lui Tudor Iordăchescu, 

intitulat Mă grăbesc..., scris cu câteva luni înaintre de moartea sa. 
 

M Ă  G R Ă B E S C . . .  ( I )  
 

Mă grăbesc. Poate e ultimul articol... Boala mă apasă. Am mai slăbit cu un kilogram. Dar vreau să mai 
scriu. Am ce scrie. A venit primăvara – anotimpul mult a teptat de toți. Au înverzit pomii... i acei sădiți de 
mine. Am sădit o livadă chiar la deal de casa noastră. Nu întâmplător. Locuiesc pe strada 1 Mai care, 
împreună cu străzile Livezilor i strada Verde, sunt cele mai joase pe relieful satului, unde apele subterane, 
în urma irigației abundente a terenurilor gospodarilor din sat, se scurg la vale, astfel ruinând clădirile, mai 
ales cele fără temelii trainice, betonate. A adar, în grădina mea, apele subterane în cursul lor spre vale 
întâlnesc rădăcinile însetate ale pomilor din livadă, care, absorbindu-le, protejează casa noastră de ruinare. 
Pentru a sădi livada, n-am folosit  pomi cumpărați. I-am crescut singur: în timpul pră itului nu tăiam nicun 
pomuleț, fie de ce n-ar fi. De mic îl mutam în livadă, îl îngrijeam până la primul fruct i, dacă îmi plăcea, îl 
lăsam să rodească mai departe, iar dacă nu – îl altoiam. i iată astfel m-am ales cu pomii doriți de mine care, 
începând cu luna iunie, mă dăruiesc cu fructe proaspete până-n toamnă, până nu le strânge gerul. De aceea 
pomuleții, fie de ce ar fi, eu nu-i rup (tai) când pră esc, da-i ocolesc, le dau putință să crească. Îi compar cu 
ni te prunci, copila i ce au nevoie de protecția i îngrijirea noastră. Socot un lucru firesc. Doar Dumnezeu, 
pentru a face lumea vegetală, tot trei zile a folosit, ca i pentru lumea animală, iar a aptea zi s-a odihnit, 
scrie în Sfânta Scriptură. Aici Dumnezeu blagoslove te Omul i Pomul – ca doi piloni hotărâtori ai vieții pe 
Pământ. Strânsa i nemărginita relație dintre ace ti doi piloni face viața mai frumoasă atât omenirii, cât i 
lumii vegetale, pe primul loc stând Pomul.  

Tudor IORDĂCHESCU 
                    

   (continuare în pagina 4) 
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Iată ce scrie, deci, Andrei Strâmbeanu despre 
începuturile pământe ti ale lui Mihai Grecu: „Maică-sa, 
Ana Grecova, bulgăroaică, la vârsta de 16 ani, l-a 
abandonat după na tere. Bebelu ul a fost găsit 
întâmplător de un consătean din s. Ta lâc, din sudul 
Basarabiei, Grigore Pascaru, căsătorit cu o nem oaică, 
Elena. Ace tia mai aveau încă 5 copii. Nem oaica 
Elena îl numea cu dragoste «mein klein mi a» (micul 
meu Mi a), dar, din cauza sărăciei, la vârsta de 10 ani, 
ace tia îl încredin ează unui orfelinat din or. Cetatea 
Albă. Tatăl său natural, un preot – om fără Dumnezeu 
– nu l-a recunoscut niciodată i nu l-a ajutat cu nimic. 
Maică-sa, Ana Grecova, în elegând, ulterior, gre eala 
făcută în adolescen ă, înfie un băie el pe care îl numi 
Mihai, în amintirea primului sau copil”.  

În continuarea celor publicate în „Timpul”,  Andrei 
Strâmbeanu se referă la aflarea lui Mihai Grecu la 
Cetatea Albă, unde a studiat la coala Normală. Vom 
reveni mai târziu la detaliile pe care le invocă. Din cele 
expuse mai sus, rezultă următoarele. Femeia care dă 
via ă viitorului pictor – o copilă de doar 16 ani – îl 
abandonează. Pruncul este găsit de un locuitor din 
satul Ta lâc, jude ul Cetatea Albă, cre te în familia lui, 
alături de al i 5 copii ai acestuia, până la vârsta de 10 
ani. După care părin ii adoptivi îl dau la un orfelinat din 
Cetatea Albă.  

Mai auzisem de la cineva o istorisire asemănătoare, 
despre na terea i copilăria lui Mihai Grecu. În ea era 
vorba tot de satul Ta lâc, de familia lui Grigore 
Pascaru. Se spunea că pruncul fusese găsit pe 
treptele bisericii, înfă at cu grijă i că mai avea, pu i 
între scutece, bani.  Datele despre alte personaje ale 
acestei dramatice istorii se deosebeau de cele din 
articolul semnat de Andrei Strâmbeanu.  

   

DE LA TAȘLÂC (KAMENSKOE) LA 
FARAOANI (FARAONOVKA) 

 

Din cele cunoscute ( i mai pu in cunoscute), ar 
însemna că începuturile lui Mihai Grecu pe lumea asta 
sunt legate de satul Taslac (azi Kamenskoe), din 
raionul Arciz, regiunea Odesa. Mi s-a apus că el singur 
povestea: a copilărit în Ta lâc. Nu cunoa tem, din 
păcate, ce loc a ocupat în biografia sa cealaltă 
localitate – Faraoani (azi Faraonovca) – din raionul 
Sărata, care este dată drept locul na terii plasticianului. 
E o informa ie rămasă din perioada sovietică, pe care o 
găsim i azi, inclusiv în resursele electronice. 

Mai zic odată: în contextul personalită ii lui Mihai 
Grecu, nu cunoa tem care ar fi legăturs între Ta lâc, 
unde el singur spunea că a copilărit i Faraoari/ 
Faraonovka, unde citim că ar fi fost născut. 
Faraonovka este situat cam la 100 kilometri  depărtare 
de Ta lâc, spre nord-est, în direc ia frontierei cu 
Republica Moldova (raionul tefan Vodă), de care îl 
despart câteva zeci de kilometri. Localitatea a fost 
întemeiată în 1832, împreună cu o altă a ezare – Cair 
– de către iganii domne ti, majoritatea cărora locuiau 
în pădurile Orheiului.  

 

 

(urmare din numărul 8(49), august  2016) 

 

Mul i ani, chiar decenii la rând, în câte s-au scris 

despre biografia lui Mihai Grecu, na terea, copilăria i 
adolescen a sa au fost reduse la cele mai sumare 
date. Sursele oficiale ne spuneau că el s-a născut în 
satul Faraonovca/ Faraoani (actualul raion Sărata) i a 
copilărit la Ta lâc/ Kamenskoe (azi, raionul Arciz). Apoi 
urmează studiile la coala Normală din Cetatea Albă – 
perioadă despre care s-a mai tiut câte ceva. Detaliile 
despre na terea i copilăria sa lipseau cu desăvâr ire. 
Era clar că această trecere sub tăcere a unei întregi 
perioade din via a plasticianului avea motivele sale. Nu 
s-a dorit, se vede – i în perioada sovietică i după ea 
– ca publicul cititor, inclusiv admiratorii crea iei 
plasticianului, să cunoască amănunte biografice, ce vin 
într-o oarecare disonan ă cu amploarea personalită ii 
sale. Dar, oricum, sunt parte a biografiei lui i nu pot fi 
anulate. 

 
DETALII DE LA SCRIITORUL  

ANDREI STRÂMBEANU 
   
Se pare că, în ultimul timp, sub aspectul pomenit 

mai sus, lucrurile prind a se schimba, pu in câte pu in. 
Pe 25 iunie 2016, periodicul „Timpul”, de la Chi inău, 
a publicat un articol semnat de scriitorul Andrei 
Strâmbeanu, intitulat 100 de ani de la nașterea 
pictorului Mihai Grecu. Artistul ghinionist. Chiar de la 
începutul celor scrise, autorul afirmă: „ (...) cunosc 
pu in drama vie ii acestui om”, a lui Mihai Grecu, 
adică. O afirma ie ce se cere comentată. O persoană 
ce tie i ea amănunte din biografia  lui M. Grecu (ba, 
mai mult chiar, l-a cunoscut, a auzit cele povestite de 
el, despre via a sa), mi-a mărturisit următoarele, într-
un mesaj electronic: „Andrei Strâmbeanu a fost admis 
în casa Maestrului, s-a împrietenit cu Fira (Esfir/ 
Esther, so ia lui Mihai Grecu, n.n., V.B.), a fost foarte 
aproape de ea”.    

Confirmarea acestei afirma ii o găsim într-un articol, 
în limba rusă, scris de Tamara Grecu-Peicev, fiica 
pictorului, publicat în vara anului 2012 în revista 
evreiască „Dor le Dor”, apoi preluat pe portalul de tiri 
Dordedor.info, al comunită ii evreie ti din Moldova. 
Articolul are titlul Tata o numea Firicella (traducere din 
limbă rusă) i e consacrat mamei autoarei – Esfir 
(Esther) Grecu-Brik, so ia lui Mihai Grecu. Dânsa a fost 
evreică, descententă dintr-o familie bogată i a trecut la 
cele ve nice în iunie 1992. În articol, autoarea evoca 
momente pu in cunoscute i nespus de interesante 
despre mama sa – plastician i ea (ceramistă). Se 
referea la mai mul i oameni de cultură – în special, 
scriitori – de la Chi inău, care erau apropia i familiei 
Grecu. Printre acestea este pomenit i Andrei 
Strâmbeanu. Tamara Grecu-Peicev scrie: „În jurul 
Esfirei i a lui Mihai Grecu întotdeauna era multă lume. 
Cum recunoa te Andrei Strâmbeanu, pe atunci tânăr 
poet, „în atelierul lui Grecu se aduna un public foarte 
interesant. Asta, de fapt, era o coală, fiindcă a veni la 
Grecu însemna a sus ine un serios examen...”. 

Deci, putem crede că Andrei Strâmbeanu a trecut 
cândva examenul respectiv i a comunicat 
îndeaproape cu so ii Grecu. Cred că, în cele publicate 
în „Timpul”, dumnealui n-a putut fi decât corect, 
evocând fapte aproape necunoscute până acum de 
publicul larg, din biografia Maestrului, publicându-le, 
poate, cu consim ământul rudelor apropiate ale 
acestuia. S-ar fi impus i asta. Din câte se tie, după 
decesul so ilor Grecu, fiica acestora, Tamara Grecu-
Peicev i so ul ei, pictorul Dumitru Peicev, veghează cu 
grijă asupra informa iei despre cei doi, menită să 
ajungă (sau nu) în aten ia publicului larg. O pozi ie 
explicabilă. Ar fi straniu, dacă n-ar fi a a. Ce-ar fi dacă 
despre doi arti ti de excep ie, cineva, în mediile de 
informare, ar îndruga verzi i uscate. 

Din considerentele expuse mai sus, am certitudinea 
că faptele relatate în articolul din „Timpul”, pomenit 
deja, ar putea corespunde adevărului. 

iganii sunt adu i încoace printr-o hotărâre a 
Consiliului de Stat al Rusiei, aprobată de ar în 
februarie 1829. În Faraonovka locuiesc i azi mul i 
igani. În contextul biografiei lui Mihai Grecu, mai zic o 
dată, nu cunoa tem care este legătura între cele 
două localită i – Faraoani i Ta lâc. Dacă mai punem 
la socoteală i perioada de timp petrecută la Cetatea 
Albă (până în 1936), devine clar că primii 20 de ani ai 
vie ii sale, pictorul i-a trăit în sudul Basarabiei – fostul 
jude  Cetatea Albă – teritorii situate la nord de Valul 
lui Traian Inferior, cuprinse actualmente în raoianele 
Arciz, Sărata, Tarutino, din componen a regiunii 
Odesa. E o zonă geografică i etno-culturală cu  
particularită i distincte, dacă o comparăm, să zicem, 
cu cea de la Dunăre sau cu cea din jurul lacurilor sud-
basarabene.   

 
        Vadim BACINSCHI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PICTORUL MIHAI GRECU: RĂDĂCINI ÎN BUGEAC  

100 DE ANI DE LA NAȘTERE 

Esfir i Mihai Grecu, împreună cu pictori a Valentina Rusu-Ciobanu 

(în prim-plan) i copii din satul Butuceni (Republica Moldova) 

C O M U N I C A T   

 

Asociaţia Naţional-Culturală „Basarabia” a românilor 
din regiunea Odesa anunţă oficial că spectacolul folcloric 
dedicat Zilei Limbii Române, programat în prealabilă 
înţelegere cu direcţia Palatului Culturii „Taras Şevcenko” 
din Ismail pentru 31 August 2016 la Ismail (Sudul 
Basarabiei, regiunea Odesa, Ucraina) nu se va mai 
desfăşura la ora şi locul programate, din cauza unor 
lucrări de „renovare” în incinta sălii de spectacole, 
anunţate de Primăria Oraşului Ismail – primar Andrei 
Abramcenko; şeful Secţiei de cultură Serghei Luzanov. 
În urma celor relatate de autorităţile ucrainene azi, 30 
august, Asociaţia „Basarabia” a efectuat numeroase 
demersuri în vederea închirierii unui alt local pentru 
susţinerea concertului extraordinar al solistei Veta Biriş 
în Basarabia Istorică. Cel mai probabil spectacolul va fi 
susţinut într-unul din lăcaşele de cultură din satele cu 
populaţie majoritar românească din sudul Basarabiei – 
raioanele Reni, Ismail sau Chilia. Astfel, suntem impuşi 
de circumstanţe şi politici regionale şi de stat, de a 
anunţa locul desfăşurării celei de-a IV-a ediţii a serbării 
„Ziua Limbii Române” în sudul Basarabiei, în 
următoarele ore. 

Menţionăm că actuala anulare a unui spectacol cu 
tematică românească este a doua, timp de 3 luni de zile, 
după interzicerea manifestărilor publice de la începutul 
verii 2016, când a fost interzis spectacolul din acelaşi 
Palat al Culturii din Ismail, din cadrul primului Festival 
Folcloric al Românilor din Ucraina, din 19-20 iunie 2016. 
O altă interdicţie, tot atribuită Asociaţiei „Basarabia” a 
constat în cele 3 refuzuri consecutive de a găzdui, în 
anul 2013, concertul omagial dedicat compozitorului 
Gavriil Musicescu, originar din Ismail. Toate refuzurile 
menţionate sunt semnate de actualul primar al oraşului 
Ismail Andrei Abramcenko. 

 

Colegiul Asociaţiei „Basarabia”  
a românilor din regiunea Odesa 

 

 

Aparițiaăacestuiăalmanahăseădatoreaz ăsusțineriiă
financiareă iălogisticeăaăurm toarelorăpersoane:ăprof.ă
IoanăBÂSC ,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, ec. 
FloareaăPLE ,ă ing.ă erbanăTECULESCU,ă ing.ăSandaă
TOMA, Tudose TATU.  
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George Coșbuc 
150 de ani de la naștere 

 

 

    

 

 
 

În data de 4 septembrie 2016, în ora ul Belgorod-Dnestrovsk/ Cetatea Albă a avut loc cel de al VII-lea sobor 
(a a i s-a spus, oficial) al etnicilor bulgari din Ucraina. S-a scris că manifestarea a fost organizată de către 
Asociația Bulgarilor din Ucraina. Fire te, cu sprijinul autorităților regionale i raionale.  

N-ar fi nimic deosebit în acest eveniment, dacă n-ar exista un detaliu semnificativ. „Soborul” a avut loc în 
incinta fortăreței medievale Cetatea Albă (în curtea cea mică). Era firesc dacă reuniunea din 4 septembrie avea loc 
în ora ul Bolgrad – centru istoric i cultural al coloni tilor bulgari veniți în Bugeac la hotarul dintre secolele 
XVIII-XIX, dar mai cu seamă după 1812, când Imperiul Rus cucere te Basarabia. Pe bulgari, sincer vorbind, nu-i 
leagă nimic de această cetate. Spre deosebire, să zicem, de conaționalii no tri. Să ne aducem aminte: zidirea 
Cetății Albe, a a cum o vedem  azi, au început-o me terii lui Alexandru cel Bun, la 1421, lărgind-o i întărind-o, 
ridicând o citadelă-castel de model genovez, cu patru bastioane cilindrice la colțuri. Citadela a fost adusă la bun 
sfâr it de către tefan al II-lea. La 1465, tefan cel Mare pune să se înalte poarta cea de sus, cu un turn, iar la 1476 
me terii săi înalță poarta cea mare a cetății, fapt despre care relata o pisanie, în slavonă. La 1479, tefan cel Mare 
pune să se zidească un zid în jurul curții mari a Cetății Albe, cu 5 ani înainte de pierderea ei, în lupta cu oastea 
turco-tătară... 

Acestea fiind spuse, rămâne de adăugat că astăzi Cetatea Albă are nevoie de serioase lucrări de renovare i 
conservare. E vorba, mai ales de necesitatea de a consolida stânca pe care stă zidul său dinspre mare, acesta 
putându-se prăbu i în orice moment. Cu respectivele lucrări nimeni nu se grăbe te, de i s-a vorbit i s-a scris 
despre necesitatea lor imperioasă. A venit toamna i se vede că anul acesta ele ar putea să nu mai înceapă. În 
schimb, incinta cetății a devenit cu u urință i rămâne în continuare „gazdă” a tot felul de concerte, festivaluri, 
turnee ale cavalerilor medievali etc. Acțiuni în cadrul cărora, în cetate, î i desfă oară activitatea tot felul de 
prăvălii cu gustări, băuturi, suveniruri etc. 

La 4 septembrie, ea a găzduit  „soborul” bulgarilor din Ucraina. S-a scris că la manifestare au participat circa 
10.000 de persoane, de i imaginile de la eveniment, din mediile de informare, ne sugerează un număr de 
participanți cam de două ori mai mic. Pe lângă bulgarii din Ucraina au mai fost oaspeți din Republica Moldova i 
Bulgaria. Dintre persoanele mai cunoscute la nivel regional, s-au făcut remarcate Anton Kisse, deputat în 
Parlamentul Ucrainei, pre edinte al Asociației Bulgarilor din Ucraina, Iurii Demcioglo, vicepre edinte al 
Consiliului Regional Odesa de deputați s.a. Despre „soborul” bulgarilor din Ucraina se spune că ar fi principalul 
eveniment etno-cultural al bulgarilor din Ucraina.  

Pe marginea reuniunii din 4 septembrie, a oferit un comentariu, pe pagina sa de FB, Anatol Popescu, 
pre edintele Asociației Național-Culturale „Basarabia” a românilor din regiunea Odesa. În opinia sa, dacă românii 
din Ucraina, urmând exemplul bulgarilor, ar pune cu toată certitudinea problema organizării în inicinta Cetății 
Albe a unui forum panucrainean, ea (cetatea) „ar intra urgent în reparații (cum a intrat i Casa de cultură din 
Ismail, de Ziua Limbii Române, recent)”. De dragul salvării cetății, ar avea rost, poate, să se inițieze organizarea 
în fiecare an, în Cetatea Albă, a unui forum panucrainean al reprezentanților comunităților române ti din țară. 

 

Observator 

„SOBORUL” ĂBULGAR ILOR ĂD IN Ă
UCRA INA Ă ÎN ĂCETATEA ĂALB  

 

 
 

Copilă a Bugeacului, pânzele tale                                                                                                                                                     
Încerc uneori să le definesc…                                                                                                
Sunt pictate cu dor i jale                                                                                                  
pentru acest tărâm pământesc.                                     

Găsesc în ele freamătul stepei aceste,                                                           
sobru-aprins,                                                                 

peste ierbi aproape celeste,                                          

cărora nu le-a plouat, nici le-a nins                                           

Simt vântoaicele sudului, dinspre ghioluri bătând,                        
purtând ciulini peste câmpuri pustii…                                                                                        
i, parcă, pe mama o văd plângând                             

nu tiu de ce, la chindii                                                                              
i tata, parcă, nu mai trebăluie te                                                                                                                         

în harman, ca odată…                                                                                                                 
Timpul pe toate le împline te                                                                                                                                               
i le întoarce, roată.                                                                                               

Pânzele tale – iarbă de leac,                                                                                                               
catarg ce ține-n furtuni corabia –                                                                                                                             

pictate sunt cu sobru de Bugeac                                                                                                                                                     

i cu sublime de Basarabia. 
 
 

„Copilă a Bugeacului...” – a a î i începe discursul 
poetic Vadim Bacinschi în poezia Sobru de Bugeac. 
Adresarea dulce este mângâiere sufletului, căutător de 
sine? de spațiu? de dumnezeire?! Este cea mai mare 
distincție, apartenența la neam, la rădăcini. Dureros de 
frumos... „Copilă” se adresează poetul i redevii 
copilul de altădată, copilul, neam cu colbul satului 
„nepereche”. Din satul cu magistralele gloduri. 
Gloduri negre ca tăciunele. „Copilă a Bugeacului...” –  
cum adică, a Bugeacului?! A tatei i a mamei... De 
fapt, părinții sunt ai mo ilor i mo ii la rândul lor 
aparțin strămo ilor, i tot a a, în profunzime, mai în 
adânc, suntem rădăcinile noastre înfipte în pământul 
Bugeacului. 

S O B R U  D E  B U G E A C          
(TablourileĂpictoriţeiĂFenea Munteanu)   

 
Da, suntem ai Bugeacului, aparținem Basarabiei 

istorice, altfel, de unde atâta părere de rău pentru un sat 
pierdut printre dealuri?! Acolo s-au înfăptuit i au trecut 
durerile noastre, dar i multe, premultele bucurii, pe 
care ți le hărăze te natura locului, oamenii lui. După ce 
experimentezi viața, înțelegi un lucru esențial, că nu ai 
dorit, că nu vrei să devii nimic altceva în viață decât 
ceea ce e ti: rădăcinile tale. 

„Copilă a Bugeacului, pânzele tale/ încerc uneori să 
le definesc.../ Sunt pictate cu dor i jale pentru acest 
tărâm pământesc”, continuă poetul discursul... Dorul i 
jalea... cam a a trăiesc românii din Bugeac, cu dor i 
jale. i multă muncă. Dis-de-dimineață până dă 
întunericul. Poetul, în sensibilitatea sa, a intuit lacrima 
i răcnetul, i bocetul, i uitarea, i cumpenele ce ne-au 

urmărit de secole. i nepăsarea autorităților, care s-au 
tot perindat după cel de-al doilea război mondial... 
Dacă ai avut norocul să deschizi ochii pe acest  „tărâm” 
uitat de toată lumea, bucură-te, pentru că ai putut 
rămâne mai aproape de sine, mai aproape de cer, mai 
aproape de Creator... Mai zice poetul că găse te în 
aceste pânze pictate tot „freamătul stepei aceste, sobru-
aprins...”. Oare de ce poetul folose te termenul „sobru-
aprins”? „Ierburi... celeste”...? O, dar poetul cunoa te 
Bugeacul...  Simte vântoacele de la ghioluri, de la Prut, 
cum ajung până la bucata noastră de aur curat, 
pământurile noastre strămo e ti... Cu tot cu poligon, 
care a fost mormânt pentru multe, prea multe suflete 
nevinovate... Vise spulberate odată cu venirea 
„eliberatorilor”. Ciulini rostogolindu-se cât vezi cu 
ochii, din jos de sat până de vale, spre Tamurca, pe care 
nu am văzut-o niciodată...   

 
 

Fenea MUNTEANU (PETRU )    
    

(continuare în pagina 4) 
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(urmare din pagina 3) 
 
Asta tiu, asta am văzut, asta am trăit în copilărie, atunci, 

când toamna târziu duceam oile la deal, să mai rupă un firuț 
de iarbă, înainte de a da iarna cea lungă sau în verile 
dogoritoare cu ierbi albastre de atâta secetă, când pluteam 
prin aerul incandescent: acesta este pământul nostru... 
Cunoa te bine poetul Vadim Bacinschi situația satelor din 
Bugeac, drumuri pustii, drumuri fără drumuri, case rămase 
singurele. Intuie te poetul i momentul înserării, scriind că o 
vede pe mama plângând „nu tiu de ce, la chindii”... Poetul 
cunoscător în ale sufletului leagă „pustiul” de „chindii”, 
lacrimile de ciulini... tiu i de ce! Pentru că înserarea este 
momentul de nelini te, de tânguială; la chindii se întorc oile 
la stână, la chindii a teptăm cireada la poartă, la chindii se 
grăbesc să se întoarcă țăranii pe la casele lor. La chindii am 
pierdut-o pe mama, tânără încă, a plecat ca un suflu, iaca 
este, iaca nu-i... La chindii nici tata „nu mai trebăluie te” în 
harman, spune poetul, pe drept cuvânt.   

Roata vieții a trecut nemilos peste cei dragi. Înserarea 
este momentul crucial al vieții, când devii mai tăcut, 
melanconic, vorbe ti pe optite. Te pregăte ti de venirea 
marelui Întuneric. Poezia este împărțită în două, simbolic 
vorbind. Prima este desfă urarea, adică discuția despre 
toată viața unui artist, spațiul în care se mi că, neploile... 
i ultimile două versuri concluzia, cu cei doi termeni atât 

de speciali. Termenii ace tia i-a  plasa în Vocabularul de 

artă modernă: „Sobru de Bugeac” i „Sublim de 
Basarabia”... Sunt calitățile unei picturi făcute cu dor i 
drag, dincolo de orice altceva.  

Fericitu-m-a această „iarbă de leac”, eliberatu-m-a de 
viața anostă ce mi se pregătea. Catargul „ce ține-n furtuni 
corabia”, numit i altfel, libertatea interioră, con tiința de 
a rămâne fericit cât trăie ti pe acest pământ. Că numai 
sub protecția divină corabia „ține-n furtuni”, cam a a a  
caracteriza firul suav al poeziei lui Vadim Bacinschi.            

 
 

A l ma na h  is t or ic o -cu l tu ra l Ă î n Ă l imba Ă român Ăpen t ru Ăc i t i t o r i i Ă d in Ă sudu l ĂBasa rab ie i  
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MĂ GRĂBESC... (I) 

(urmare din pagina 1) 

 
 
O plantă sădită cu dragoste cre te, rode te, pe Om îl 

dăruie te pe din plin. Apropo de altoire. Altoirea este un proces 
chirurgical pentru plante. Mulți ar vrea să altoiască, însă se tem să 
încerce. Vă spun adevărat: nu-i complicat sau greu acest proces, 
e nevoie de dorință i dragoste față de acea plantă. Altoirea, am 
întâlnit în cărțile de agronomie, se poate face ori icând. Eu 
folosesc numai două perioade ale anului: primăvara, cu pornirea 
sucului, i a doua jumătate a lunii august, până la 1 octombrie. 
Altoirea e foarte simplă, încercați i n-o să vă pară rău. Aveți 
nevoie de un cuțit de altoit i lentă  din peliculă. Primăvara: alegeți 
portaltoiul egal după grosime cu altoiul, cu foarfecele de vie tăiați 
perpendicular crenguța portaltoiului, despicați-o în jumătate la 1,5 
– 2 cm., introduceți altoiul, din timp retezat din două părți, în a a fel 
ca să coincidă cojițele altoiului cu ale portaltoiului i legați-o cu 
lenta cât de strâns, ca să nu pătrundă acolo nici apa (de ploaie), 
nici aerul. Garanție – 90% că se va prinde. În a doua perioadă, din 
lunile august-septembrie: în tulpina portaltoiului de anul curent 
tăiați cojița în formă de litera «T», dezlipiți-o de la tulpină, 
întroduceți un ochi or (mugure), cât de atent tăiat din crenguța 
altoiului, trageți cojița peste el i cât de strâns strângeți cu lenta în 
a a fel ca capul mugurelui să nu fie învelit, ca să poată să 
crească, să se dezvolte, i asta-i tot. Se mai cere atenție când veți 
scoate lenta, fiindcă ea va fi bine lipită de coajă. 

Privesc natura, pomii sădiți de mine, iarba din livadă, păsările 
adunate de fo netul pomilor, iată o ciocănitoare – pasărea mea 
preferată – toate acestea parcă mă-nfioară: oare nu le-oi mai 
vedea niciodată?... Cu tristețe le spun în gând «Adio». Dar 
deodată  tresar: de ce cad în pesimism. Încă-s viu, suflu, judecata 
mi-i normală. -apoi nu-s primul căruia atât de mult i-a plăcut 
viața, natura. Mă bucură faptul că am făcut ceva în viață. Prin 
ceea ce am făcut, prin urmele lăsate de mine – casa, fântâna, 
livada, portița deschisă, prin dragostea de voi – voi fi întotdeauna 
cu voi. Să nu mă plângeți, doar amintiți-vă de mine. Amintiți-vă cât 
de mult v-am iubit. Chiar dacă viața în doi, Larisa mea scumpă, nu 
ne-a fost tare dulce, eu te-am iubit, eu v-am iubit pe toți la fel de 
tare. Mai ales copiii – Nata a, Andrei – apoi nepoțeii... Eu sunt cu 
voi i voi trăi în memoria voastră, a a cum mă tiți, a a cum mă 
veți ține minte. Am compus i ni te versuri, desigur triste, dar au i 
optimism: 

A mai trecut o zi i-o noapte 
Dintr-ale mele numărate, 
Mai puține au rămas, 
Mai puțin chin am de tras. 
Nu mi-e frică de dureri 
Ce mă storc din răsputeri, 
Domnul Nostru Cel de Sus 
La-ncercare m-a supus. 
Vine timpul pentru toți: 
Grav bolnavi i obosiți, 
Să dăm anii înapoi 
Să vedem cum i-am trăit. 

i aici, îngândurat, 
Îți faci calculul curat: 
Ce-ai făcut, ce-ai făurit, 
Sau degeaba i-ai trăit? 
Ce-ai lăsat în urma ta, 
De ai tăi sunt mulțumiți? 
Repede te vor uita 
Sau mai mult te-or pomeni? 
Pentru omul care-i Om 
Nu-i prea simplă întrebarea, 
Chiar  de nu-l vedeți prin voi 
Îi rămâne-n loc lucrarea.      

 

Dar să mergem mai departe. Mă mai grăbesc, stimați 
cititori, mai ales cei din aria rurală, să vă dau un sfat, să nu-mi 
repetați gre eala. Va merge vorba de o gre eală-chie, care ar 
putea să vă răpească viața mai devreme de sorocul dat de 
Dumnezeu. Am să încerc să vă explic prin propria-mi istorie. 
Nu-i secret pe la noi, în Basarabia de Sud, înstrăinată, că, de 
s-a legat vreo boală de capul nostru, mergi mai bine la 
Chi inău (să-i zicem, cu regret, «în altă țară»), decât la Ismail 
sau chiar la Odesa la lecuire. Îmi poveste te dna Liuba, fiica 
lui Fimu Topal: Tatăl meu a suferit de cancer. La timp l-am dus 
la Chi inău i peste un an s-a vindecat. I-a mai rămas 
tensiunea înaltă, pesemne, de la retrăiri. Pentru a-l trata mai 
departe, l-am dus la Ismail. Acolo medicii nu l-au primit, 
motivând precum că de ce s-a tratat la Chi inău, iar acum se 
adresează lor. Tata s-a enervat i mai tare, a început să 
tremure i a decedat pe loc. Văzând a a ceva, medicii au 
încercat să-l salveze, dar... târziu. A a i i-au scris în acte că a 
decedat din cauza inimii. 

Lista celor ce s-au tratat la Chi inău este foarte mare, 
însă, la propunerea mea, pentru a-mi completa articolul cu 
cazurile lor, consătenii au refuzat să povestească. Se tem, 
doar toți au copii, nepoți i nu doresc ca numele lor să figureze 
undeva în presă. i e firesc, nu se tie ce ne a teaptă mâine.        

 

 

o istorie a Basarabiei în imagini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

o imagine a Basarabiei în istorie 
 

Gimnaziul nr. 2 din Chi inău, după retragerea trupelor sovietice (17 iulie 1941) 

S O B R U  D E  B U G E A C           
(Tablourile pictoriţeiĂFenea Munteanu)   
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