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Dimitrie BOLINTINEANU 

 

MONASTIREA PUTNA 
 

Sub un chip de înger, într-un vis ferice, 

Domnului Vasile gândul rău îi zice: 

„– Monastirea Putna, ăst locaş plăcut, 

S-a zidit pe aur de un domn avut. 

Mergi şi o dărâmă până-n temelie 

Şi-ei găsi tu aur să faci alte-o mie”. 

 

Iar Vasile-domnul d-aur pătimaş, 

Pune să dărâme ăst frumos locaş. 

Când ostaşii sapă până-n temelie, 

Un bătrân călugăr zice cu mânie: 

 

„– Domnii mari nălţară sfinte monastiri 

Să aminte ţării zile de măriri. 

Tu le surpi, o, doamne! Tu nu le-nţelegi, 

Căci tu nu ai fapte de urmaşi să legi. 

Când un domn la aur inima-şi robeşte, 

Tronul se degradă, ţara veştejeşte. 

Însuşi ca magnetul tragi şi însuşeşti 

Aurul oriunde poţi să îl găseşti. 

Dar te teme, doamne, să nu tragi la tine 

Cuiele de aur ce de tronu-ţi ţine”. 

 

Domnul nu ascultă în a lui orbie, 

Sapele răstoarnă vechea temelie. 

Domnul şi boierii între ei se cert… 

Însă ce găsiră? – Un mormânt deşert. 

Pe mormânt sunt scrise litere străbune. 

Un tălmaci citeşte şi la toţi le spune: 

„– Din comori ce strângem pe acest pământ, 

Iată ce-i al nostru: un tăcut mormânt!” 

De atuncea domnul pierde-a lui domnie 

Şi curând în urmă moare-n sărăcie. 
 

 

 

 

De ce sunt ucrainizate școlile 
cu limba română de predare? 

 

Răspunsul la această întrebare este bine cunoscut prin părțile noastre și sună cam așa: „Pentru că asta o 

vor părinții elevilor școlarizați”. Adică, la un moment dat, un grup de părinți, care își dă copiii în clasa 

întâia, manifestă dorința ca aceștia să învețe nu în limba română (moldovenească, precum tradițional i se 

mai  spune), ci în limba ucraineană. Și voia părinților capătă putere de lege, ce nu se mai discută și nu mai 

poate fi pusă la îndoială sau ignorată. Organele abilitate din sfera învățământului școlar, în asemenea cazuri 

nu decid nimic. Nu contează că e vorba de școli naționale cu vechime de 90 de ani, sau chiar mai mare de 

un secol, ca cea de la Babele/Oziornoe, bunăoară. Nu contează nici faptul că e vorba de școli din localități 

unde conaționalii noștri constituie majoritatea absolută a populației. Nu contează că în școlile respective 

predarea în limba ucraineană e o problemă serioasă în primul rând pentru cadrele didactice locale, cât de 

dotate ar fi ele. Dacă românii/moldovenii din sudul Basarabiei vor ca pentru copiii lor, în școală, toate 

disciplinile de studiu să fie predate în limba ucraineană, înseamnă că așa va fi. Ca-n poveste.  

O abordare, absolut aberantă, în opinia mea. Dar dacă părinții sud-basarabeni ar dori în școală, pentru 

odraslele lor, ca limbă de predare, să zicem, poloneza sau portugheza? Se trece cu ușurință și impardonabil 

peste niște principii etico-morale, în primul rând. Pentru că politica unui stat în domeniul învățământului 

școlar  n-ar trebui s-o determine părinții. Și pentru că e amoral să condamni la dispariție, ca școli naționale, 

instituții de învățământ ce nu și-au pierdut acest statut (de școală națională) nici în cele mai vitrege timpuri, 

sub regimurile trecute.  

Să nu uităm: în școlile cu limbă de predare română din sudul Basarabiei copiii studiază limba 

ucraineană, ca limbă de stat. Adică o pot cunoaște și o pot învăța, în măsură mai mare sau mai mică. 

Părinții care se dezic de limba maternă în școli, consideră că, dacă elevii vor studia toate disciplinile școlare 

în limba ucraineană, aceasta va deschide copiilor lor posibilități mai largi, după absolvirea școlii. Ceea ce 

nu e chiar așa. Pentru că (s-a spus nu numai odată) nivelul de pregătire al elevilor în școlile 

deznaționalizate, din satele noastre, cedează nivelului de pregătire atestat în școlile ucrainene autentice, în 

special, din mediul urban. 

Am  putea, în context, să ne mai punem o întrebare absolut rezonabilă, în opinia mea. De ce statul  

ucrainean suveran, nu anume azi, ci din 1991, de când există el, n-a ales o altă cale. Nu cea de distrugere a 

învățământului școlar național în limba română, ci de deschidere o unor facultăți în limba română, a unor 

școli de meserii în care absolvenții școlilor cu limbă de predare română din sudul Basarabiei ar fi putut să-și 

continuie studiile în limba maternă. Nu avem niciun exemplu pozitiv în acest sens. Avem, în schimb, 

exemplul trist al cursurilor în limba română de la Universitatea Umanistă de Stat din Ismail. Cu vreo 10 ani 

în urmă, în cadrul lor își făceau studiile peste 60 de tineri și tinere. Acum sunt mai bine de 10, iar în anul de 

studii trecut erau încă mai puțini. Limba română e studiată ca a doua limbă, prima fiind ucraineană. 

Absolvenții Universității din Ismail, nimerind în școli, de regulă, predau nu română, ci ucraineană. Aceasta 

– din motivul că aria de folosire a limbii române în școli se reduce pe an ce trece. 

Iminent continuă să rămână până azi cazul școlilor medii generale din Satu Nou/Novoseliscoe, raionul 

Reni și din Satu Nou/Novosiolovca, raionul Sărata, care au devenit mixte, având în prezent clase cu 

predarea în limbile română și ucraineană. Prin 2001, în urma unui acord bilateral între ministerele de profil 

din Ucraina și România, aceste două școli – cele mai bine dotate și mai noi, pe atunci – urmau să devină 

licee cu predare în limba română. N-au mai ajuns licee. S-au găsit părinți care au dorit clase ucrainești 

pentru copiii lor. Iar la noi, în sfera învățământului școlar, din câte se știe, voia părinților e lege. 
 

Vadim BACINSCHI 
                    
 

 

MĂ GRĂBESC . . .  ( I I )  
 

Cazul meu este unul din sutele, sau chiar miile, când ne adresăm după salvare medicilor din Republica 

Moldova. La 19 mai 2014, la Spitalul de Urgență din capitală, am fost operat și tratat cu grijă. La 26 

octombrie, același an, tot în același spital, am fost operat la gât, mi-au înlăturat umflătura ce s-a prefăcut 

într-un melanom apigmentat cu metastaze. Din spusele unui chirurg din policlinica Galaxia din capitală, pe 

atunci, adică încă în 2014 aveam de trăit nu zile numărate, dar ceasuri. Vreau să subliniez cum m-au primit 

medicii din Republica Moldova, eu fiind cetățean din altă țară. Le-am întins pașaportul ucrainean, m-au 

prevenit că totul va fi contra plată. O soră medicală îmi lua analiza la sânge, o altă soră medicală îmi măsura 

tensiunea și peste câteva minute m-am pomenit în salonul unde deja mă aștepta careta pentru a mă 

transporta în sala de operație. Nu astfel l-a întâlnit la el acasă, la Ismail, pe dl Fimu Topal. Și pe mine... vom 

citi mai jos. La 10 noiembrie tot în 2014, la Institutul Oncologic din Chișinău sunt operat a doua oară: 

cancerul își luase viteză. Două ore și jumătate echipa din patru medici sub conducerea chirurgului  

Valentina Darii a depus eforturi pentru a-mi salva viața. Și mi-au salvat-o. Dar are loc un moment de 

cotitură – greșeala de care am pomenit mai sus. Intervin alte împrejurări, de care nici nu bănuiam. Moartea 

fratelui meu mai mare, Petrea, a făcut-o pe dna Valentina Darii care, cu mult greu m-a scos din gura morții, 

să-mi dea drumul din spital în a cincea zi după operație. Peste o zi, după înmormântarea fratelui, mă prezint, 

împreună cu soția, în fața oncologului din Ismail. Prima pretenție pe care ne-a spus-o a fost: de ce m-au 

operat la Chișinău. Apoi, răsfoind de mai multe ori actele aduse, le strânge binișor, le pune pe masă și-mi 

spune să plec la Chișinău, chipurile, pentru a-mi completa actele, apoi să mă prezint la el pentru a-mi 

înmâna îndreptarea către Institutul Oncologic din Odesa.  

Tudor IORDĂCHESCU 
(continuare în pagina 4) 

 

 



sud-vest 2 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Președintele Ucrainei în 

vizită în regiunea Odesa 
 

În data de 7 octombrie, președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, s-a 

aflat într-o vizită de lucru în regiunea Odesa. Însoțit de guvernatorul 

Mihail Saakașvili și de alți oficiali de la Kiev, șeful statului a luat 

cunoștință de desfășurarea lucrărilor de reabilitare a șoselei Odesa-

Reni. A rămas mulțumit de calitatea și ritmul lucrărilor. Aflat pe teren, 

el a declarat că modelul finanțării lucrărilor și-a îndreptățit eficiența. 

Pe lângă sursele bugetare, la reabilitarea traseului Odesa-Reni, sunt 

folosite venituri (o parte) provenite din achitarea taxelor vamale la 

Direcția Vama Regională Odesa. Această practică, a subliniat P. 

Poroșenko, s-a dovedit a fi o reușită și ar putea fi preluată și de alte 

regiuni ale țării. Până la finele lui octombrie vor fi date în exploatare 

12 porțiuni ale traseului cu o lungime de 56 de kilometri de drum 

reabilitat. Pentru anul viitor rămân, spre reabilitare, 134 de kilometri. 

În timpul vizitei, referindu-se la rețelele de transport din sudul 

Basarabiei, șeful statului ucrainean a vorbit despre perspectiva 

construcției, din fonduri europene, a unul pod peste Dunăne, prin 

cooperarea între Ucraina, România și Bulgaria. Alt aspect al vizitei lui 

P. Poroșenko în regiunea Odesa a ținut de domeniul viticulturii și 

vinificației – ramuri ale economiei foarte răspândite în regiunea 

Odesa, în special, în sudul Basarabiei, de unde este originar P. 

Poroșenko. El a vizitat gospodăria unui fermier din raionul Beleaevka, 

din apropierea Odesei, și podgoria acestuia. Chiar acolo, înconjurat de 

viticultori și de oficialități de prin raioane, dânsul a semnat o lege 

menită să faciliteze activitatea producătorilor de vinuri. Documentul 

prevede anularea plăților obligatorii pe care trebuiau să le facă, până 

acum, producătorii de vinuri, pentru a intra în posesia licenței, ce  

„oficializa” activitatea lor. Până a semna legea, P. Poroșenko a luat 

cunoștință de tehnologia prelucrării strugurilor și a participat, 

simbolic, la lucrările în curs de pe podgorie. A propus ca ziua de 7 

octombrie, când a fost semnat documentul, să fie sărbătorită, oficial, în 

Ucraina ca Ziua Vinului.  Tot pe 7 octombrie, P. Poroșenko a avut, la 

Palanca (frontiera moldo-ucraineană), o întâlnire cu prim-ministrul 

Republicii Moldova, Pavel Filip. Au fost discutate aspecte de interes 

reciproc ale cooperării moldo-ucrainene. În special – construcția unor  

noi puncte – moderne – de trecere a frontierei între cele două țări. 
 

Corespondentul nostru 

 

    
   

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A FOST DEZNAȚIONALIZATĂ 
CEA MAI MARE ȘCOALĂ CU 

LIMBA DE PREDARE ROMÂNĂ 
DIN REGIUNEA ODESA 

 
Într-o emisiune din 3 august 2016, a Telecompaniei „Iujnaia volna”, din Odesa – emisiune în „limba 

moldovenească” – găsim o confirmare oficială a acestui fapt. În subiectul realizat în satul Babele/Oziornoe, 

raionul Ismail, secretarul Consiliului sătesc local, Iurii Carpov, relatează că în școala medie de cultură 

generală din sat, de câțiva ani, funcționează clase în care toate disciplinile de studiu sunt predate în limba 

ucraineană. Dl. Carpov precizează, cum se obișnuiește la noi în asemenea cazuri, că aceste clase au fost 

deschise la cererea părinților care au dorit să-și dea copiii la studii în astfel de clase. El mai precizează că în 

școala din Babele învață actualmente 740 de elevi, iar corpul didactic de aici numără circa 90 de persoane.  

Iată, deci, că, până nu demult școala din Babele era cea mai mare școală cu limba de predare română din 

regiunea Odesa. Totalurile unei monitorizări, efectuate în 2002 de către Oficiul Ombudsmanului Radei 

Supreme a Ucrainei, arată că în anii 2001-2002, în școala din Babele învățau 1.067 de elevi. Chiar dacă, în 

14 ani trecuți scăderea numărului de elevi este considerabilă, această școală rămâne cea mai mare, dintre cele 

deznaționalizate după 1991, în satele cu populație preponderent românească din regiunea Odesa. Nu 

exagerăm deloc lucrurile. Practica deznaționalizării școlilor arată că, după deschiderea primelor clase 

ucrainene, numărul acestora crește cu fiece an și procesul ucrainizării nu mai poate fi oprit, până nu se ajunge 

la situația cu toate clasele paralele – cu predare în limba ucraineană și cu predare în limba română. Așa că    

n-am exagerat nimic în titlu. Deschiderea primelor clase ucrainene într-o școală națională din satele noastre 

înseamnă că ea este deznaționalizată și că în anii următori acest proces va fi pur și simplu aprofundat.  

 

DE CE ABIA ACUM?  
Îmi amintesc un caz. Prin 2009, i-am însoțit, în sudul Basarabiei, pe jurnaliștii bucureșteni Simona Lazăr 

și Valentin Țigău. Am fost și la Babele. Am stat de vorbă cu Grigore Cozma, pe atuci primar al satului. Cum 

discutam în cabinetul acestuia, ne pomenirăm cu un reprezentant al Administrației raionale, care, ajunsese la 

Babele, în dimineața acelei zile, „absolut întâmplător” și interveni în discuția ce o purtam. Ne-am dus la 

școală. Acolo ne aștepta dna director Maria Pascali. În cabinetul dumneaei, peste noi, tot „întâmplător”, dădu 

buzna G. Cepoi, vicepreședinte al Administrației raionale, și insista să părăsim incinta școlii. Singur a rămas 

între patru ochi cu dna director. Probabil, pentru a-i cere socoteală de ce le-a dat drumul în școală românilor, 

pe urma cărora cei din administrația de la Ismail o luaseră, tot o fugă, dis-de-dimineață. 

Am înțeles atunci că, la nivel local, presiunile antiromânești la Babele erau deosebit de puternice. Dar 

deschiderea claselor ucrainene în școala din localitate nu s-a făcut atunci. Prin 2009, locuitorii din Babele 

încă nu ardeau de dorința ca odraslele lor să învețe la școală nu în limba maternă, dar în cea ucraineană. 

Această dorință „s-a aprins” mai târziu. Au trebuit să se întâmple niște lucruri. A trebuit să plece din funcția 

de director de școală dna Pascali, pensionându-se, și să vină în locul ei o altă persoană. A trebuit ca în fruntea 

primăriei din Babele să vină alți oameni, cu convingeri vădit antiromânești și să dea dovadă că nu prea au 

ochi să-i vadă pe români, cum nici limbii materne nu doresc să-i spună română. A mai trecut o bucată de 

vreme și la Babele, locuitorii, ca printr-o minune, au dorit clase ucrainene, pentru copiii lor, în școală. 

„Minunea” s-a săvârșit. Și autoritățile, „sensibile” la doleanțele cetățenilor,  n-au putut ignora voia părinților. 

Evenimentele au evoluat cam după același scenariu, și în cazul altor școli deznaționalizate din sudul 

Basarabiei, orice s-ar spune.  

   

ÎN LINIȘTE   
În toată istoria cu deschiderea claselor ucrainene în școala din Babele, sincer vorbind, un lucru ne miră. 

Nu s-a găsit nimeni în sat care să tragă alarma și s-o tragă așa ca să fie auzit. Chiar nu s-a găsit nimeni? În 

Babele sunt mai multe ONG-uri, sunt intelectuali care ar fi putut găsi (dacă doreau) o modalitate civilizată de 

a atrage atenția opiniei publice și a organelor de resort asupra celor întâmplate. Se puteau face niște 

demersuri. Poate că trebuiau sensibilizate organismele abilitate ale statului român, care au încheiat cu 

Ucraina un Tratat de cooperare și bună vecinătate. Există un articol aparte – nr. 13 – care este consacrat 

respectării drepturilor minorității românești din Ucraina și ale celei ucrainene din România.  

În orice caz, opinia publică largă ar fi trebuit să știe despre cele întâmplate în cea mai mare școală cu 

limba de predare română din sudul Basarabiei. Să cunoască dedesubturile situației la care s-a ajuns, chiar 

dacă evenimentele nu mai puteau fi redresate. Și dacă nimic din toate acestea nu s-a întâmplat, înseamnă că 

lucrurile stau prost. Prost de tot. 
 

                                                                                               Vadim BACINSCHI 

 
 

 

 

Grigorii Kotovski va fi, 

în sfârșit, înmormântat 
 

Hotărârea respectivă a fost adoptată pe 28 septembrie la ședința 

Consiliului municipal Podolsk (Kotovsk – până la decomunizarea din 

anul acesta). Osemintele fostului „comandant roșu” vor fi scoase din 

mausoleul situat în parcul Șevcenko și vor fi înhumate în cimitirul nr. 

1 al orașului. Ceremonia va avea loc aproape clandestin, fără 

participarea mediilor de informare și a urmașilor lui Kotovski. Ultimii 

nici n-au manifestat până acum interes pentru destinul de mai departe 

al osemintelor bravului lor înaintaș. Despre aceasta relata, pe 28 

septembrie, portalul de știri Dumskaia.net, din Odesa. Pare de 

necrezut că osemintele interlopului (cum am zice azi), comandantului 

de oști și omului politic Grigorii Ivanovici Kotovski au ajuns „intacte” 

până în zilele noaste și abia acum urmează să fie înhumate. Ele s-au  

păstrat într-un cavou, numit și mausoleu, din centrul orașului din 

Transnistria istorică, având o istorie peste care nu poți trece. În 1925, 

după moartea lui Kotovski, corpul său a fost îmbălsămat și plasat   

într-un cavou în orașul Birzula, din componența de atunci a Republicii 

Autonome Sovietice Moldovenești, oraș, ce avea mai târziu să-i poarte 

numele. Din 1934 în mausoleu au început să fie organizate excursii, 

acolo aveau loc mitinguri, elevii erau primiți în rândurile pionerilor. În 

1941, autoritățile germano-române, ce administrau Transnistria, scot 

din mausoleu rămășițele „vulturului din Hâncești”, spre a le îngropa 

într-un mormânt comun. Într-o noapte, însă, niște muncitori la căile 

ferate le dezgroapă și le ascund până la sfârșitul războiului, se spune în 

cele relatate de Dumskaia.net. Restaurarea mausoleului lui Kotovski 

din orașul Kotovsk a luat sfârșit în anul 1965, iar după 1990 el a 

început să fie dat uitării. Nu se mai organizau nici excursii la cavoul-

mausoleu. În ultimii 20 de ani, sub influența factorilor atmosferici, 

cavoul a avut mult de suferit, ajungând într-o stare foarte proastă. 

Biografia lui Grigorii Kotovski fiind legată și de orașul Odesa, unul 

dintre cele mai mai mari raioane ale acestuia continuă până azi – 

neoficial – să-i poarte nunele. I se spune „posiolok Kotovskogo” 

(orășelul Kotovsk). În perioada sovietică numele lui Kotovski l-au 

purtat un raion și un centru raional din Republica Moldova (azi – 

raionul Hâncești). 
 

Corespondentul nostru 

 

    
   

 

 
 

 
 

istoriile vieţii  

AMINTIRILE MELE 
 

Am mai publicat, în numerele precedente ale almanahului nostru din amintirile Fenei Munteanu (Petruț), membră a 
Uniunii Artiștilor Plastici din România, originară din localitatea Frumușica Veche/Staroselie, raionul Sărata, regiunea Odesa. 
Era vorba de amintirile legate de poligonul militar Tarutino, care și-a pus amprenta asupra biografiilor părinților ei, maica-sa, 
Dochia, fiind născută în Frumușica Nouă – unul din satele distruse de poligonul sovietic în 1946.   

Actualele amintiri țin de copilăria autoarei, petrecută în Frumușica Veche, sat de la poalele poligonului de cândva. 
 

* * * 
 

CU BOBOCII 
Mama mă trimite cu boboceii la râpă. Dis-de-dimineață. În fiecare dimineață. De fapt, râpa nu este altceva 

decât râulețul Cilighiderul. Sau Cilighidra. Gâștele pornesc de zor, scuturând din aripi. Sunt grăbite. Ajung la 

râpă, trec podul, de cealaltă parte iarbă bună de păscut pentru boboceii mei. Mă covrigesc în fața soarelui, care 

abia mijește. Mă las furată de un somn dulce. În acel somn de pe malul râpei ma simt ca în sânul lui Avram! 

Sunt fericită. Aerul proaspăt și rece de început de vară. Boboceii mici-mici, de culoare galben-verzui ciupesc  

veseli în jurul meu. Îi aud gâgâind și sâsâind între ei. Îi văd printre gene cu ciocurelele de un verzui-închis, 

aproape negru la cei gugulani și deschis, culoarea pielii, la cei din gâști albe. Pare că râd între ei, așa cum își 

întind gâturile, trăgând de iarba verde. Cad în coadă de atâta tras.  
 

Fenea MUNTEANU (PETRUȚ)  
 

(continuare în pagina 4) 
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Eugen Lovinescu 

135 de ani de la naștere 
 

 
 
 

    

 

 

 DONAȚIA DE CARTE DIN TÂRGU 
SECUIESC A AJUNS LA TATARBUNAR 

 

 

 

 

A devenit poate ca o tradiție deja să tot deplângem 

destinul confraților noștri din sudul Basarabiei 

(regiunea Odesa). Că sunt deznaționalizați, că nu au 

școli cu limba de predare română și atâtea altele ce le-

ar garanta supraviețuirea, ca etnici români. În „of”-

urile și „ah”-urile noastre, ajungem până la consta-

tările despre aceea că totul e pierdut, că nu se mai 

poate recupera nimic și tot așa. Dar iată că vine o 

femeie josuță, puțină la trup, însă cu inimă mare, vine 

tocmai de cine știe unde și ne demonstrează altceva. 

Că se pot realiza, în domeniul la care ne referim, 

lucruri importante, dar ele se pot realiza nu prin 

vorbe, nu prin frăsuieli și căinări, dar prin fapte 

constructive. Prin fapte dictate de inima omului. 

Pornite din inimă.  

La Tatarbunar, am auzit-o pe Mihaela Aionesei 

spunând că gândul despre donația de carte pentru 

copii din Borisăuca/Borisovca a prins rădăcini în 

inima dumneaei și mai departe lucrurile au evoluat cu 

spor. Încă din primăvara acestui an rămânea o 

problemă transportarea literaturii adunate spre sudul 

Basarabiei, dar s-a rezolvat și aceasta. Efortul unei 

persoane care a dorit din tot sufletul să facă ceva bun, 

util pentru elevii unei școli din sudul Basarabiei, s-a 

încununat de succes și rămâne o lecție demnă de luat 

aminte pentru noi.  

 Mă gândesc, în acest context, la zecile, chiar 

sutele de personalități care s-au afirmat în diferite 

domenii de activitate în Republica Moldova, în 

România și care sunt originare din Basarabia istorică. 

Avem savanți, artiști, politicieni, conducători de 

instituții, înalți demnitari de stat. Ce-ar fi, dacă fiecare 

dintre ei, măcar odată în an (o singură dată) ar face 

ceva pentru satul în care s-au născut. Scriitorul sau 

învățătorul să vină cu o donație de carte pentru școală. 

Omul de artă să aducă un ansamblu muzical sau o 

trupă de teatru, pentru a evolua la căminul cultural. 

Pictorul să organizeze o expoziție de pictură. 

Funcționarul de stat sau omul politic să organizeze un 

schimb între grupuri de intelectuali.   

EXEMPLUL POETEI MIHAELA AIONESEI 
 

Omul de afaceri să contribuie la comemorarea sau 

aniversarea unor personalități originare din localitatea 

respectivă, să pună un bust sau o placă omagială și așa 

mai departe.  

Câte s-ar putea face! Lucrurile, puțin câte puțin, ar 

începe să se miște și multe probleme (nu toate) ce 

păreau irezolvabile ar începe să-și afle soluții. Dar 

pentru aceasta e nevoie ca cineva să dorească – sincer, 

mult-mult, din suflet – să facă ceva bun, concret, 

adică palpabil, pentru confrații săi. Așa cum a dorit-o 

poeta Mihaela Aionesei din Târgu Secuiesc. 
 

 

Observator 
    

 

Pe 19-20 septembrie 2016 la Borisăuca/Borisovca, 

raionul Tatarbunar, s-au aflat într-o vizită doamnele 

Areta Moșu, președintele Despărțământului ASTRA 

„Mihail Kogălniceanu” Iași al Asociațiunii ASTRA, 

Luminița Cornea, profesor, președinte al Despărță-

mântului Covasna-Harghita și poeta Mihaela 

Aionesei din Târgu Secuiesc, autoare a șase volume 

de versuri, apărute începând cu 2011. 

Cele trei doamne, în componența unei ample 

delegații astriste, s-au aflat în raionul Cahul din 

Republica Moldova. Acolo, în localitatea Manta, pe 18 

septembrie, au participat la festivitățile prilejuite de 

inaugurarea unei plăci omagiale consacrate luminatului 

ierarh Justinian Teculescu, care, între anii 1924-1932, a 

fost Episcop de Cetatea Albă, Ismail și Cahul. Placa a 

fost instalată la intrarea în biserica din Manta.   

 

Adusă de ASTRA, prin eforturile doamnei Areta 

Moșu, ea, poartă efigia Episcopului Justinian Teculescu 

– operă a sculptorului ieșean Mircea Ștefănescu, autor a 

mai multe busturi inaugurate de ASTRA în Republica 

Moldova și Ucraina.   

Venind de la Manta la Tatarbunar, cele trei doamne 

au avut și misiunea de a transmite Școlii Medii cu 

limba de predare română din Borisăuca o donație de 

carte românească pentru copii, destinată anume acestei 

instituții de învățământ. Preistoria donației este 

următoarea. Toamna trecută, la unul din tradiționalele 

Simpozioane ale ASTREI, a participat Nicolae Moșu, 

președintele Asociației Național-Culturale „Valul lui 

Traian” a românilor din raionul Tatarbunar.  În timpul 

lucrărilor simpozionului, dânsul a făcut cunoștință cu 

doamnele Maria Crețu-Graur, directorul periodicului 

„Mesagerul de Covasna” din Sf. Gheorghe și cu poeta 

Mihaela Aionesei. Printre participanți era și doamna 

profesor Luminița Cornea, președinte al Despărță-

mântului ASTRA Covasna-Harghita al ASTREI. 

Discutând despre situația actuală a etnicilor români din 

sudul Basarabiei, a apărut ideea unei donații de carte 

pentru copii, menită să ajungă la școala din Borisăuca. 

Aceasta – ținând seama de faptul că în școlile din sudul 

Basarabiei, unde azi se mai predă limba română, se 

constată o mare lipsă de literatură pentru copii (clasele 

primare). De realizarea donației s-a preocupat inimoasa 

poetă Mihaela Aionesei, susținută de redacția 

„Mesagerului de Covasna” și de Despărțământul 

ASTRA Covasna-Harghita. Încă în decembrie 2015, a 

fost lansată, în școli și grădinițe de copii, campania cu 

genericul „Dor de carte – Dar de carte pentru românii 

din Tatarbunar, Ucraina”.  

Corespondentul nostru 
 

(continuare în pagina 4) 
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AMINTIRILE MELE 
 

(urmare din pagina 2) 
 
Din când în când gâștele mari îi bagă în apă… Gâsca-cloșcă și 

Gâscanul-capul sunt cu ochii pe ei. E de ajuns să fac o mișcare spre 

bobocei, că aceștia se înfurie rău de tot… Gâscanul cu aripile larg 

desfăcute se repede la mine! iar Gâsca-cloșcă gâgâie aprobând… 

Mă sperii ori de câte ori vine spre mine gâscanul. Vine amiaza. 

Trebuie să merg la școală. Pornim spre casă. Mă minunează felul 

gâștelor de a-și conduce puii de la râpă acasă. Sătule, mulțumite 

merg cătinel, câte unul în rând, unul după altul. Gâștele mari 

înainte și boboceii în urma lor, formând un șirag de mărgelușe 

mișcătoare, împleticindu-se și împiedicându-se din când în când. 

 

ÎN ULICIOARĂ 
Țin minte cum mă jucam cu copiii vecinilor în ulicioara 

noastră. Era pe atunci Gheorghiță a lui Gligore Munteanu, erau 

surorile lui Didina și Vârvara. Era Raia lui Potop. Mai venea 

Natalica lui Constantin Rusnac și Veruța lui moș 

Sălăvăstru. Era îngustă ulicioara, abia de putea trece o căruță. 

Odinioară, gardul nostru era făcut din bețe. Era împânzit de 

tufari cu crengile ghimpoase, brusturi  înalți cât gardul, iarbă de 

pelin cât vrei. De cealaltă parte gardul babei Marfa. Salcâmii, 

nalți, subțiri și deși formau deasupra capetelor noastre o boltă, 

care ținea de acoperiș. Cel mai frumos joc era „de-a căsulița”. 

Bătătoream bine pământul, așezam paturi din frunze și pregăteam 

gustări în forme făcute din curnuți. Vara florile brusturilor se lipesc 

înte ele, sunt ușor de manevrat, frumoase și moi la pipăit. 
 

Făceam câte o păpușă din cârpe sau din ciocălăi drapați 

cu te miri ce. Păpușa îndeplinea rolul de copil. Sau de 

doctoriță. Înainte de a intra în căsuliță, scuturam bine 

picioarele, apoi intram. În toiul verii ulicioara noastră era o 

poveste. Găsii în fundul harmanului o bortă în gard, prin care 

ieșeam direct în ulicioară. Imediat dădeam în gardul babei 

Chilina și a Panaghiței Munteanu, fata ei. Ziceau că ar fi fost 

neamuri de-ale noastre mai depărtate. În fapt, le-am avut de 

prietene de familie toată viața. Mama povestea cu umor 

despre motanul babei Chilina. Zicea, că cel mic căta joacă, 

sărea pe cel bătrân, iar acesta îi dădea câte o labă să se 

astâmpere. „Ca noi, când ești tânăr îți arde de joacă, când 

îmbătrânești faci ca motanul babei Chilina” – adăuga mama. 

Ulicioara se termina, dădea în ulița largă, pe unde treceau și 

mașini. Povestea ulicioarei se termină. 

O amintire legată nemijlocit de ulicioara noastră:  era cam 

pe vremea când aveam vreo 11 ani. Eram în harman, tocmai 

mă întorsesem de la școală. Văd o femeie în vârstă, greoaie și 

mare cum fugea, mâncând pământul nu alta. Era Tudora lui 

Ivan Robu. Rămân cu gura căscată. „Măi să fie!” – îmi zic. 

Văd la câțiva pași mai în urmă pe Ivan, un omulean roșu la 

față, mic de statură, soțul ei. Locuiau în uliță, vizavi de baba 

Chilina. El era mai sprinten. O și ajunge. O ia de coc și o 

trântește la pământ. Îi căra la pumni! Mă repăd spre ei. Ajung 

la gard și strig să nu o mai bată atâta. Era ulicioara mea. S-a 

oprit uimit. Nu se aștepta. Între timp femeia se ridică, 

mulțumindu-mi.  A început să mă înjure de mamă – „Mama 

mă-sii de copchil! Las’ că te spun eu lu’ tat-tu!”. Tata nu mi-a 

zis nici un cuvințel măcar. 

 

 

 

A l ma na h  is t or ic o -c u l t u ra l  î n  l im ba  r o mân ă  p en t r u  c i t i t o r i i  d in  su d u l  Basa ra b ie i  

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDACȚIA: Vadim BACINSCHI (redactor-șef) 

REDACTORI: Vlad ARONEANU, Alexandru CANTEMIR 

REDACTORI CORESPONDENȚI: Mircea-Cristian GHENGHEA (Iași), Valeriu GHERBOVAN (Ceamașir, 

raionul Chilia), Clement LUPU (Timișoara), Iulian PRUTEANU-ISĂCESCU (Iași), Lucian SAVA (Vaslui), 

Petru ȘCHIOPU (Babele, raionul Ismail), Radu ȚUȚUIANU (Carlisle, Marea Britanie) 
 

CONTACT: vadimbacinschi@rambler.ru 
 

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. 

MĂ GRĂBESC... (II) 

(urmare din pagina 1) 
 

M-a șocat hotărârea oncologului, mai ales că el 

încercase de trei ori s-o dea afară din cabinet pe soţia 

mea, pentru că ea se revoltase. Așa am rămas aruncat în 

voia soartei: pentru a pleca la Chișinău n-au fost pricini 

obiective, dar și rezistam, oare, să mai fac din nou un  

drum de 600 kolimetri (300+300)? Aici am comis a 

doua greșeală, prima fiind că am părăsit spitalul înainte 

de vreme. Încântat de mai mulți, citind pe internet despre 

metodele de lecuire cu ajutorul medicinei netradiționale, 

nemaiavând alte variante, cad sub influența acesteia, a 

medicinei netradiționale. Nu vreau să neg multele cazuri 

de vindecare prin această metodă, nu-i pot învinui pe 

autorii acelor materiale, dar vreau să concretizez un 

lucru, după părerea mea, foarte important. Mai sus am 

accentuat „populația rurală”. Toate procedurile necesare 

pentru tratamentele netradiționale cer anumite învoieli, 

pe care cei din sate nu toți le au, sau foarte puțini le au. 

Eu am folosit multe variante de tratament. După o lună 

de la operație am izbutit, prin cunoscuți, fără îndreptarea 

oncologului din policlinica de la Ismail, să mă internez 

în lazaretul oncologic. De 14 ori, de fiecare dată câte 10 

minute, am primit radioterapie. Folosindu-mă de internet 

am mai încercat mai multe rețete recomandate: cu grâu 

încolțit, miere de albine, lămâi, nuci și usturoi, apoi 

limonada chinezească, apoi soda de mâncare. Toate 

aceste rețete au plusurile lor, însă au și minusuri. De 

exemplu gazul atacă rinichii, urina – ficatul, după care 

urmează procedurile pentru a le trata. Un mare minus în 

folosirea medicinei netradiționale este și lipsa de 

cunoștințe în domeniul medicinei, din partea pacienților. 

Ca de obicei, ei se conduc după recomandările 

prietenilor, vecinilor ș.a.m.d. și aceștia, ca de obicei, nu 

sunt competenți în medicină. Practic se primește că se 

lecuiesc pe ghicitelea. Astfel ei își riscă propria lor viață. 

Așadar, pentru a nu-mi repeta greșelile descrise mai sus, 

stimați cititori, mai ales de prin sate, nu vă grăbiți să 

apelați la medicina netradițională, fiindcă,  pentru a trata 

o boală grea, aveți nevoie de medici adevărați, nu de 

sfaturile prietenilor, rudelor, vecinilor. Nu riscați și nu vă 

puneți viața în primejdie!!! 
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DONAȚIA DE CARTE DIN 
TÂRGU SECUIESC A 

AJUNS LA TATARBUNAR 
 

(urmare din pagina 3) 
 
În cadrul acestei campanii copiii (mulți – de etnie 

maghiară) au procurat pentru semenii lor din raionul 

Tatarbunar câte una sau chiar mai multe cărți. S-au adunat în 

total 24 de cutii, care, împreună cu delegația ASTREI, au 

ajuns, în sfârșit, la Cahul, în septembrie curent. Drumul spre 

Tatarbunar (Borisăuca e la vreo 4 kilometri de centrul 

raional) l-au făcut doar o parte din ele, celelalte așteptându-și 

rândul la Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul. 

La școală, solii ASTREI, însoțiți de Nicolae Moșu, au 

fost întâlniți și primiți de către directorul Alexandru 

Comerzan. Au avut o întâlnire cu cadrele didactice, cărora le-

au prezentat cărțile donate. Gazdele au mulțumit pentru darul 

de carte și au promis că literatura artistică pentru copii, alte 

materiale didactice vor fi folosite cât mai util în cadrul 

procesului instructiv-educativ din școală. Poeta Mihaela 

Aionesei a făcut pentru cei prezenți în cabinetul metodic o 

scurtă retrospectivă a modului în care a fost adunată donația 

de carte. În cadrul întâlnirii, au luat cuvântul și doamnele 

Areta Moșu și Luminița Cornea.  

În după-amiaza aceleeași zile, la Borisăuca, delegația 

ASTREI a avut o întâlnire la primăria din localitate. Au fost 

puse în discuție aspecte ale cooperării româno-ucrainene, pe 

plan local, în domeniile învățământului și culturii. 

Pe 4 octombrie, Nicolae Moșu, președintele Asociației 

„Valul lui Traian”, ne-a informat că literatura pentru copii, 

adusă la Borisăuca din Târgu Secuiesc a fost repartizată în 

clasele primare. O parte din cărți urma să fie transmisă 

grădiniței de copii din localitate. 
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