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UN RĂMAS BUN  
DE LA BRAŞOV 
 
Sus la deal, ori jos la vale,  

În deşert privesc oftând,  
Cătră bine nu văd cale,  
Simţ că soarta are-n gând  

Să m-arunce-n munţi cu gheaţă,  
Ah, amara mea vieaţă! 
 

Soare, lună, cereşti stele,  
Pre voi vă chem mărturii,  
Spuneţi greşalele mele, 
Şters să fiu dintre cei vii  
D-am făcut vreo strâmbătate  
La duşman, amic sau frate! 
 

Voi, plăntuţe tinerele, 
Mieluşei nevinovaţi, 
Ce-aţi fost sub grijile mele, 
Spuneţi, v-am dat să gusţati  
Vrun venin din mugur verde,  

Iarbă-de-fier, ce vă pierde? 

 

Rămâi, ţară sănătoasă, 
În al tău leagăn firesc, 

Nu-n deşert, că eşti muntoasă,  
Încât ţie nu-ţi sosesc 

Caldele soarelui raze, 

Ce prin munţi pustii s-aşează. 
 

Rămâneţi, başti învechite,  
Ce ades vă cercetam, 
P-a voastre ruini turtite,  

Doamne, mult mai cugetam  

Că asemenea ursită 

Va fi mie rânduită! 
 

Tâmpă, frumoasă Sioane! 
P-al tău vârf când mă suiam,  
Ca în nescari vii icoane,  

Tot ţinutul revedeam!  
Oar’ lăsa-m-a cruda soarte 

Să te mai calc pân’ la moarte? 

 

Oltule, vale frumoasă! 
Mult voi fi ţie dator, 
De mi-[i] trece cătră casă,  
Ma, trecând, să nu m-omori!  

Că duşmanii vor fi-n stare 

Să nu-mi dea loc de-ngropare! 
 

 

ULTIMUL ARTICOL AL LUI 
TUDOR IORDĂCHESCU 

 
Cu acest numărul ducem la bun sfâr it publicarea articolului Mă grăbesc..., semnat de regretatul Tudor 

Iordăchescu (17 mai 1945 – 3 august 2016), locuitor al satului Hagi-Curda, raionul Ismail. Pe lângă faptul 
că a fost un om cu suflet mare, patriot adevărat al neamului, dânsul s-a manifestat i ca un corespondent 
activ al almanahului nostru. Alegea singur subiectele, iar cele a ternute de el pe hârtie erau inspirate doar 
de sufletul său i porneau doar de la gândurile sale. Faptul acesta este cu atât mai interesant, cu cât dânsul 
s-a preocupat de scrisul gazetăresc doar coborând spre bătrâne e i pensionându-se. A locuit o via ă la ară, 
a fost economist de profesie (a absolvit Institutul Agricol din Chi inău), angajat cea mai mare parte a vie ii 
în gospodăria agricolă din satul său. 

A colaborat mai întâi cu săptămânalul cernău ean „Concordia” – ziar central al minorită ii etnice 
române ti din Ucraina, apoi – cu almanahul nostru. Ne-a ajutat nu doar cu scrisul, dar i cu difuzarea 
periodicului printre consătenii săi i printre confra ii no tri din alte sate din raioanele Ismail i Chilia. A 
fost printre foarte pu inii oameni din sud care ne-au acordat toată sus inerea i au văzut în almanahul nostru 
nu un moft al cuiva, dar ceva important i necesar pentru comunitate. 

Preocupările legate de scris deveniseră o parte indispensabilă a vie ii sale, motiv pentru care nu to i îl 
aveau la inimă. El – pensionar, om simplu – făcea ceea ce ar fi trebuit să facă, în primul rând, intelectualii. 

i prin colaborarea cu ziarele i prin monografia satului, pe care tot singur a conceput-o i a editat-o la 
Chi inău, cu sprijinul prietenilor săi de acolo. E o carte frumoasă, bine făcută, care putem spune că i-a 
supravie uit. Cu părere de rău... Deja bonav, a adus la bun sfâr it o a doua edi ie a lucrării, completată. 
Avea, dacă nu gre esc, vreo 500 de pagini i o definitivase în variantă electronică... S-a aflat câ iva ani în 
căutarea banilor pentru a o edita, dar nu a reu it să-i adune. Se referă la aceasta în finalul articolului său, 
publicat în numărul curent. 

Acest articol mi l-a trimis, prin po ta electronică, astă-primăvară. Pe atunci boala încă nu-l răpusese, 
dar se sim ea rău i în elegea că lucrurile merg spre sfâr it. Insista să-l publicăm încă atunci, primăvara.   
N-am îndrăznit atunci, când el era încă în via ă. Ar fi fost prea dureros...Vom republica în numerele 
viitoare ale „Sud-Vest”-ului articole publicate de Tudor Iordăchescu, cu ani în urmă, în săptămânalul 
„Concordia”, pentru a ne convinge că ele nu i-au pierdut actualitatea i pentru a ne aduce aminte, 
prin această modalitate, de cel care a fost Tudor al lui Prohor Iordăchescu. Un om pentru care 
dragostea de neam i de mo ie n-au fost doar vorbe. A fost, întâi de toate, dorin a de a face ceva 
pentru neam i mo ia strămo ească. 

Vadim BACINSCHI 

 

 

MĂ  GRĂBESC . . .  ( I I I )  
 

Mă mai grăbesc să zic pe nume unor momente din via a noastră. Cu părere de rău, sunt cazuri când 
omul vede că merge pe linie gre ită, dar merge tot înainte, fără să se oprească, fără să se gândească: 
poate merge gre it, poate face de ascultat i pe al ii. Luăm un exemplul din satul meu natal, Hagi-Curda, 
sau Camâ ovca, dacă vre i. Credincio ii ortodoc i ce vin la biserica subordonată Mitropoliei Odesei a 
Patriarhiei Ruse se roagă pentru sănătatea Patriarhului rus Kiril, cu toate că anume ru ii ne ucid copiii i 
nepo ii în războiul dintre Rusia i Ucraina. E un paradox: el mă ucide, iar eu îl admir. Câtă lipsă de 
sinceritate fa ă de ara sa, fa ă de feciorul sau nepotul aflat sub gloan ele ruse ti au ace ti credincio i? 
Care e pricina că ace ti enoria i nu se pot opri, nu se pot gândi ce fac? O bună parte de sat merge la 
această biserică. Doar biserica e ortodoxă, pravoslavnică, de vre i a a s-o numi i, ca i Biserica 
Neamului. Numai că Biserica Rusă se închină Moscovei, iar Biserica Neamului – Bucure tiului. Că 
mâine Ucraina intră în Uniunea Europeană. Pentru Ucraina, cale întoarsă nu-i, ea nu- i va mai băga 
capul în jugul rusesc, de care cu mare greu a scăpat, împreună cu toate popoarele subjugate. Acolo, în 
Europa, Patriarhia Moscovei, Rusia, condamnată astăzi pentru politica ei agresivă de aproape întreaga 
lume, nu vor mai exista. Cui atunci, stima i consăteni, vă ve i închina? Dar dacă se va împlini visul 
nostru sfânt i vom reveni în sânul Patriei-Mame? 

... La Hagi-Curda are loc construc ia bisericii pe temelia celei vechi, potrivit hotărârii primită în 
anul 1998 de întreaga comunitate. Din 1999, odată cu venirea preotului A. Grecu, comunitatea s-a 
divizat. Construc ia bisericii pe locul celei vechi a continuat de acum sub conducerea noului 
preot. Dar a i făcut o mare gre ală, păcatul, pe semne, din nepăsare. Care arpe v-a mu cat de inimă i 
la temelia bisericii a i pus blocurile îmbibate cu substan e toxice de la depozitul de cimicale? Care vor 
fi urmările cred că nu trebuie de explicat. Ani i ani enoria ii i mai ales slujitorii acestei biserici vor 
fi intoxica i. i vor fi intoxica i nu a a cum, pu i la cale de un om rău, a i folosit gaze toxice de Pa ti,  
în 2006, în biserica românească. Poate acel păcat vă călăuze te... 

Tot la temă, vreau să amintesc că nu numai în rândurile oamenilor simpli are loc câte un paradox 
neobi nuit. Anul acesta a fost depus un proiect către DPRRP a Guvernului României, pentru a 
subven iona Biblioteca de Carte Românească din Hagi-Curda a Bisericii Sf. Apostoli Petru i Pavel, 
subordonată canonic Mitropoliei Basarabiei a Patriarhiei Române. Proiectul a fost respins.  

 
 

Tudor IORDĂCHESCU 
(continuare în pagina 4) 
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Destinul germanilor din teritoriile la care ne referim 
a fost tragic. Adu i încoace, după 1812, de către ru i, 
ei, ru ii, dar de această dată, ru ii sovietici, i-au 
deportat în 1940. În locul lor au fost aduse familii de 
polonezi i ucraineni (mai pu ini), din regiunea Lvov 
(Lemberg), acaparate de către sovietici de la Polonia, 
în septembrie 1939. În Arhiva Na ională a Republicii 
Moldova se păstrează o hartă pe care este indicată 
a ezarea polono-ucrainenilor, coloniza i de sovietici în 
satele sud-basarabene. În lucrarea sa, A. Petrencu, a 
realizat o schi ă în baza acelei hăr i (p. 344). Găsim, 
deci, că în satul Ta lâc au fost adu i atunci 940 de 
polonezi i ucraineni. Nu e cea mai mare cifră. În 
Cleastita, mai la nord, s-au stabilit 1.560 de polonezi, 
iar în Sără ica, încă mai la nord – 2.434 de polonezi. 

Alt detaliu istoric important. În intervalul dintre anii 
1856-1878, pământurile legate de numele lui Mihai 
Grecu, ca i întreg inutul de la nord de Valul lui Traian, 
până la Nistru, n-au făcut parte din Principatul 
Moldova, nici din Principatele Unite. Ele au rămas, ca 
i după 1812, încorporate în Imperiul Rus. E un 

„amănunt” despre care mul i nu tiu, sau uită. Potrivit 
prevederilor Tratatului de pace de la Paris, din martie  
1856, frontiera trecea, de la Tatarbunar, spre vest, pe 
Valul lui Traian Inferior până mai la sud de ora ul 
Bolgrad, apoi urca de-a lungul râului Ialpug i sfâr ea 
la Cotul Morii (Katamori), pe Prut (Dinu Po tarencu, op. 
cit., p. 114).  

În perioada respectivă (1856-1878), în Basarabia 
istorică, la sud de Valul lui Traian Inferior, s-au zidit 
biserici române ti, s-au deschis coli cu limba de 
predare română. În teritoriile stăpânite de Imperiul Rus, 
la nord de Valul lui Traian, tot atunci, au continuat 
procesele de colonizare. Că să ne dăm seama de 
caracterul lor, iată doar câteva exemple. Potrivit 
totalurilor recensământului popula iei din 1897, în 
jude ul Cetatea Albă (Akkerman), din care făceau parte 
teritoriile respective, în mediul rural, locuiau 96.458 
vorbitori de limbă rusă, ucraineană i belorusă, 56.541 
vorbitori de limbă bulgară, 43.389 vorbitori de limbă 
germană i 43.441 vorbitori de limbă română. (Dinu 
Po tarencu, op. cit., p. 125). Adică, în inutul Cetă ii 
Albe, pe vechile pământuri ale ării Moldovei, 
moldovenii ajunseseră pe atunci să fie tot atâ ia cât 
coloni tii germani i mai pu ini decât bulgarii, adu i 
încoace de către ru i, după 1812. Dintre moldovenii din 
zona respectivă, cunoscătorii de carte constituiau doar 
10,5% (bărba i) i 1,7% (femei). Mai analfabe i erau 
doar iganii. În datele aceluia i recensământ din 1897 
găsim că, printre coloni tii germani cunoscători de 
carte erau peste 60% – i bărba i i femei (Dinu 
Po tarencu, op. cit., p. 126).  

   

 

 

(urmare din numărul 9(50), septembrie 2016) 

 

Dacă anii copilăriei i locurile copilăriei î i pun 
amprenta asupra oricărei personalită i, mai ales dacă 
acesteia îi este hărăzit să devină un mare artist, care a 
fost această amprentă, în cazul pictorului Mihai Grecu? 
Ar trebui, poate, înainte să mergem mai departe, să 
cunoa tem unele lucruri despre locurile copilăriei sale. 

 
TAȘLÂCUL LUI GRECU.  

PAGINI DE ISTORIE: DATE GENERALE 

 
Se tie că, după 1812, cucerind Basarabia istorică 

(dintre Nistru, Dunăre i Marea Neagră), autorită ile 
ariste aduc încoace zeci de mii de coloni ti. Îi aduc nu 
numai din provinciile Imperiului Rus, dar i de peste 
Dunăre i din Europa. Imigran ii bulrari, găgăuzi, 
români, de asemenea ru i i ucraineni se stabilesc în 
zona de la Dunăre în sus, până la Valul lui Traian 
inferior i dincolo de el spre nord. (Valul lui Traian 
Inferior se întinte, de la est la vest, de la lacul Sasâc, 
din raionul Tatarbunar, între satele Borisăuca i 
Eschipolos, trece actuala frontieră moldo-ucraineană, 
la nord de ora ul Bolgrad i se sfâr e te la Prut, lângă 
Vadul lui Isac). Teritoriile de la nord de acest Val (azi 
raioanele Arciz, Sărata, Tarutino, Cetatea Albă), după 
1812, pe lângă ru i i ucraineni, au fost colonizate 
masiv cu nem i din regatele Wurtemberg i Bavaria. E 
una din trăsăturile distincte ale acestor teritorii. Decizia 
respectivă a Consiliului de Mini tri arul rus o aprobă în 
august 1817, iar primele colonii germane apar după 
1820 (Dinu Po tarencu, O istorie a Basarabiei în date 
și documente, Chi inău, 1998, p. 8). 

La sud de Valul lui Traian Inferior n-a existat nicio 
colonie germană. Doar spre nord, unde condi iile 
pentru dezvoltarea agriculturii sunt mult mai favorabile.  
Primele colonii germane – Katzbach i Sărata – au fost 
întemeiate în 1821 i, respectiv, 1822. Au urmat Arcizul 
Nou (1825), Grandental (1830), Friedenstal (1833) 
.a.m.d. (Dinu Po tarencu, op. cit., p. 10-15). În total – 

câteva zeci de a ezări. Coloni tii germani au locuit i în 
sate moldovene ti, de la Ta lâc spre nord, până la 
Manzar (azi Lesnoe, raionul Tarutino) i Sără ica, în 
direc ia Cău enilor. A a că dacă, la Ta lâc, Ana, 
mama adoptivă a lui Mihai Grecu ar fi fost nem oaică, 
faptul acesta are suportul său istoric.  

DRUMUL SPRE TAȘLÂC 
   
Satul Ta lâc de azi (oficial i se spune Kamenskoe) 

e situat mai aproape de extremitatea sudică a raionului 
Arciz, pe unde trece oseaua Odesa-Reni. Să ajungi în 
el e mai u or pe acest traseu, decât prin centrul raional 
Arciz, situat mult mai la nord. De la Tatarbunar, te 
deplasezi spre sud, prin Spaskoe, treci de răscrucea 
drumului ce duce spre Enichioi (azi Novosiolovka, 
raionul Chilia) i ajungi la oprirea Holmskoe (Selioglu). 
Holmskoe e un sat întemeiat după 1812 de către 
coloni tii ru i pe locul unei a ezări turce ti. Treci prin 
Holmskoe i, deplasându-te spre nord, de-a lungul 
râule ului Ta lâc, cale de vreo 7 kilometri, ajungi la 
Ta lâc (Kamenskoe). 

i hidronimul i toponimul Ta lâc sunt de origine 
tătară („ta ” – piatră, „lâc” – vale) i ar însemna Valea 
Pietrei sau Valea de Piatră). Vorba e că în locurile 
acestea, zeci de ani la rând, s-a extras piatră de 
calcar, folosită în construc ie. În satele sud-
basarabene mai întâlne ti i azi case zidite din piatră 
adusă de la Ta lâc. Noua denumire a localită ii – 
Kamenskoe – a fost creată în 1944 de către ideologii 
sovietici, prin traducerea în ruse te a cuvântului 
„piatră” („kameni”).  

Ne mai putem aminti aici de hidronime i toponime 
cum ar fi Ta bunar – Fântână de Piatră (în raionul 
Ismail), Iagorlâc i Ta lâc (Transnistria, Republica 
Moldova), Kagarlâc, Biualac (nu departe de Odesa).  

...Potrivit totalurilor recensământului popula iei 
Ucrainei din 2001, în Ta lâc locuiau 2.739 persoane. 
Dintre ele 44,8% vorbeau limba ucraineană, 29,4% – 
limba rusă, 23% – limba română, un număr foarte mic 
– bulgară. În coala din localitate, limba română 
(considerată „limbă moldovenească”) este studiată ca 
obiect de studiu doar de câteva zeci de copii ai 
cona ionalilor no tri. În anul de studii 2002-2003 ei 
erau  59 la număr (3 clase). Despre aceasta se spune 
în totalurile monitorizării respectării drepturilor 
minorită ilor etnice din regiunea Odesa, efectuată în 
2002 de către Oficiul Ombudsmanului Radei 
Supreme a Ucrainei. Din altă sursă (Wikimapia – 
resursa electronică) aflăm că în anul de studii 2007-
2008, în coala din Ta lâc, limba maternă a 
bă tina ilor mai era sudiată, doar facultativ, de către 
20 de elevi („Ta lâc – sat moldovenesc/românesc în 
curs de asimilare”). Predarea, în ansamblu pe coală, 
se face la Ta lâc în limba ucraineană. 

 
        Vadim BACINSCHI 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PICTORUL MIHAI GRECU: RĂDĂCINI ÎN BUGEAC  

100 DE ANI DE LA NAȘTERE 

 

SECOLUL MIHAI GRECU 
 
În data de 22 noiembrie 2016 s-a împlinit un secol de la na terea pictorului Mihai Grecu. A fost un plasician de talie europeană, unul dintre cei mai reprezentativi din întreg 

spa iul românesc, fără doar i poate – din Basarabia. A rămas în istorie drept fondator al modernismului plastic basarabean. Născut în fostul jude  Cetatea Albă (azi – regiunea 
Odesa) el a fost copil al acestor pamânturi, locuind aici primii 20 de ani ai vie ii sale: întâi în satul Ta lâc, apoi la Cetatea Albă, unde a i studiat la coala Normală. 

În două din numerele trecute ale almanahului nostru am publicat câteva materiale despre jubileul lui Mihai Grecu, în context sud-basarabean. Continuarea acestui 
serial o găsi i în numărul curent. Ea va urma mai departe, pentru că rămâne strigătoare la cer necunoa terea din partea noastră a tot ce ine de mo tenirea artistică i de 
via a unui mare artist al contemporaneită ii. A unui artist cu rădăcini sud-basarabene, al cărui îndrăgit poet a fost George Bacovia, nu altcineva... În această ordine de idei, 
vreau să constat că noi, din păcate, nu ne-am învă at să pre uim i să omagiem marile noastre talente. tim despre ele, despre via a i crea ia lor, lucruri foarte sumare i 
aproximative, iar ca să tim mai mult se vede că nu avem chef. Alte griji i preocupări ne cople esc, altele sunt priorită ile ce ni le punem în fa ă.   

La Chi inău, unde a locuit i a activat Maestrul, pe 13 aprilie 2016, Guvernul Republicii Moldova a luat hotărârea de a declara anul 2016 Anul Mihai Grecu. Urma ca, 
într-o lună de zile, să fie elaborat programul de activită i cultural-artistice consacrate centenarului plasticianului. Nu cunosc, din păcate, ce cuprindea acel program i cum 
a fost el elaborat. Din cele urmărite până în prezent, n-am observat să fi avut loc la Chi inău, deocamdată, ac iuni culturale pe potriva dimensiunii creative i a 
personalită ii celui care a fost Mihai Grecu. M-a  bucura, dacă a  gre i... 

Guvernan ii de la Chi inău, implica i în via a politică furtunoasă de acolo, în confruntările clanurilor mafiote, se vede că au cam uitat de obliga iunile ce i le-au luat, la 
nivel de guvern, în legătură cu Anul Mihai Grecu, pe care tot ei l-au anun at. S-ar fi impus, poate, ca cineva de la Chi inău, să ajungă i în sudul Basarabiei cu vreo 
ac iune de comemorare. La Cetatea Albă, bunăoară, unde, fiind normalist, pe la mijlocul anilor ’30 ai secolului trecut, elevul Mihai Grecu a expus, pentru prima oară, 
lucrările sale.  

... Nu demult, omul de crea ie i jurnalistul Mihai Poiată a postat pe Facebook o fotografie a lui Mihai Grecu. Imaginea, supravie uită într-un incendiu, îl reprezintă pe 
Maestru plin de puteri, în floarea vârstei. M. Poiată a înso it-o cu următorul comentariu: „Anul Mihai Grecu? Este decizia Guvernului Republicii Moldova, dar exper ii în arte 
plastice ar opta pentru Secolul Mihai Grecu. Acest secol va continua i după 22 noiembrie 2016, când se vor împlini 100 de ani de la na terea pictorului. Vor mai trece 
decenii, dar noi vom vorbi i vom scrie despre Grecu la prezent”. 

Da, un secol – Secolul Mihai Grecu – ar putea să ne ajungă pentru a pătrunde în profunzimile artei sale i a ne învă a, odată i odată, să-l omagiem a a cum o merită.    
 

Vadim BACINSCHI 
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Multe s-ar putea face, dacă cineva ar vrea să facă ceva i 
dacă banii pe care organiza iile noastre îi iau pe proiecte 
finan ate de statul român ar fi repartiza i judicios. Ei bine, 
acesta este un aspect cu totul aparte, ce merită i cere un 
spa iu aparte. Putem doar visa la un bust sau la un 
monument al lui tefan cel Mare instalat pe malul 
Cătlăbugăi, la Erdec-Burnu? Utconosovca – sat populat de 
cona ionalii no tri. Ne amintim aici de bustul mare alului 
Alexandru Averescu, care n-a ajuns să fie instalat la Babele, 
în satul de ba tină al acestuia. S-a stârnit, de la Ismail, o 
campanie întreagă, în cele mai românofobe tradi ii: că vin 
românii, că ei ne impun istoria lor, că ne românizează, că vor 
să pună iar stăpânire pe Basarabia. Declara ii absolut 
aberante i iresponsabile. N-am avut la Babele un primar 
care să pledeze pentru bustul lui Averescu, n-am avut nici 
intelectuali inimo i care să-l sus ină. Îi vom avea, oare, la 
Erdec-Burnu, dacă ar veni vorba, să zicem, de instalarea 
unui monument al lui tefan cel Mare acolo? Mă îndoiesc.  

... În finalul culegerii Clopotele de la Iași se aud la 
Cătlăbuga, pomenită mai sus, sunt publicate câteva poezii. 
Una dintre ele – De te-ai trezit – apar ine Verei Balica-
Boinegri, poetă populară din Babele, raionul Ismail. Poezia 
con ine i următoarele rânduri: De te-ai trezit,  române,/ 

Ridică-te și stai,/ Să vezi cât e de bine/ Să ai și tu un grai.// 

Un grai din cel mai dulce,/ Cu cântec și povești –/ Luceafăr 
ce te duce/ Prin vise-mpărătești.// De te-ai trezit, române,/ 

Dar ochii ți-s închiși,/ Deschide-i azi, că mâine/ Vei merge 

tot târâș.// Să mergi cu fruntea-naltă,/ Să n-o apleci în vânt./ 

Să fii ca altădată/ Stăpân pe-acest pământ.   
 

Observator 
 

În data de 16 noiembrie 2016 s-au implirit 531 de ani 
de la lupta victorioasă a lui tefan cel Mare asupra turcilor 
lângă lacul Cătlăbuga. În 2015 am marcat o aniversare 
„rotundă” legată de acest eveniment istoric. În almanahul 
nostru, acum un an, am consemnat-o prin publicarea unui 
amplu material pe prima pagină. Alte „marcări” – 
nemediatice – din câte tim, n-au avut loc.  

Există foarte pu ine evenimente mari, din secolele 
trecute, legate de istoria na ională a românilor din sudul 
Basarabiei (regiunea Odesa), care au confirmare 
documentară ajunsă până la noi i cunoscută multora. 
Lupta de la Cătlăbuga este tocmai unul din aceste 
evenimente, inând de medievalism. În Letopisețul lui 
Grigore Ureche îi este consacrat un subcapitol aparte.  
Detaliile acestui eveniment istoric ar trebui să fie 
cunoscute i, poate, chiar studiate (de ce nu?) în colile din 
sudul Basarabiei, unde se mai predă încă limba română. 
Apropo, ele – detaliile – pot fi găsite în culegerea 
Clopotele de la Iași se aud la Cătlăbuga (110 pagini). 
Apărută în 2008 la Baia Mare, într-un tiraj mic, ea nu prea 
este cunoscută publicului cititor din sudul Basarabiei, dacă, 
fire te, mai putem vorbi azi de un public cititor românofon, 
în sensul larg al cuvântului.    

Necunoa terea i ignorarea istoriei na ionale a 
românilor este astăzi una din dominantele realită ii sud-
basarabene. Dacă lucrurile n-ar sta a a, demult ar fi trebuit 
să avem nu o ac iune pe an, ci o suită de manifestări legate 
de aniversarea luptei de la Cătlăbuga. O conferin ă de 
comunicări cu caracter istoric, un festival folcloric, un 
concurs de crea ie, consacrat evenimentului...  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrei Mureșanu 

200 de ani de la naștere 
 

    

 

SĂ NE AMINTIM, TOTUȘI,  
DE LUPTA DE LA CĂTLĂBUGA... 

LUCRĂRI DE SALVARE LA CETATEA ALBĂ 
 

Am scris i noi, au scris i alte medii de informare din Ucraina în ultimii ani despre starea catastrofală în care se 
află fortărea a medievală Cetatea Albă – cel mai mare monument istoric de acest fel din sud-estul Europei: zidurile-i au 
o lungime totală de 2 kilometri. În pericol real de ruinare se află zidul din partea limanului Nistrului. Ruinarea lui ar 
face să alunece în apă turnurile din curtea mică a cetă ii. Acest pericol persistă de mai mul i ani, apele limanului având 
contact direct cu stânca pe care se află această parte a cetă ii. i cu cinci ani în urmă, i mai înainte încă, speciali tii în 
domeniu aten ionau asupra necesită ii imperioase de a consolida stânca, dinspre liman i a minimiza influen a apelor 
acestuia asupra ei. Încă din anii 2011-2012 a fost elaborat un plan complex al ac iunilor de neamânat pentru salvarea 
cetă ii. Despre aceasta relata pe 26 octombrie 2016 pagina de Facebook „Akkermanskaia kreposti” („Cetatea 
Akkerman”). Planul fusese elaborat în urma unor serioase investiga ii inginere ti, geologice i geodezice. Concluzia – 
încă cu 5 ani în urmă – era următoarea: pentru a nu admite că stânca abruptă, pe care stă zidul, să se prăbu ească, 
trebuie consolidat malul, trebuie lărgită fâ ia de litoral, ca valurile să nu între în contact nemijlocit cu „talpa” stâncii. 
Urmau să fie înăl ate construc ii menite să protejeze această parte a cetă ii de apele limanului i să consolideze, să 
„fixeze” stânca, salvând-o de ruinare.  

În cinci ani trecu i nu s-a făcut nimic din toate acestea. N-au fost aloca i banii necesari. Între timp, procesele de 
ruinare au avansat. „ i-au spus cuvântul” i ploile abundente din această toamnă. În zidul dinspre liman au apărut mai 
multe crăpături perpendiculare, au pornit să cadă unele pietre, din câte relata „Akkermanskaia kreposti”. Adică 
ruinarea zidului a început la modul direct, nu la cel al presupunerilor, cum era până acum.  

Am văzut un interviu televizat acordat de către Alexandr Morozov, directorul Întreprinderii comunale „Fortetea” 
(„Cetatea”,  traducere din ucraineană). Există o asemenea întreprindere menită să gospodărească cum se poate mai bine 
Cetatea Albă i să mai adune ni te bani de la turi tii veni i în excursii. A. Morozov povestea că apele de pe urma 
ploilor abundente, neavând scurgere din interiorul cetă ii în afara ei, s-au scurs pe partea interioară a zidului cu pricina, 
afectându-l i mai tare. Probabil că sub influen a acestui factor natural pietrele au început să cadă din zid.  

i, probabil, văzând că zidul cetă ii începe să se ruineze în deplinul sens al cuvântului, autorită ile au fost nevoite să 
întreprindă, în sfâr it, ceva. Din bugetul regional au fost alocate 7 milioane de grivne. S-a adunat o comisie în frunte cu 
profesorul Iosif Podolskii, autorul proiectului elaborat în 2011-2012, de care pomeneam mai sus. Au început lucrările 
ce trebuiau efectuate cu 5 i poate chiar cu 10 ani în urmă. Esen a lor este următoarea. Chiar lângă poalele cetă ii, în 
sol, vor fi turna i din beton armat 78 de piloni pe care vor fi înăl ate contraforturi menite să „sprijine” această parte a 
cetă ii, nepermi ându-i să „alunece” în liman. Speciali tii afirmă că tehnologia acestor lucrări nu prezintă niciun pericol 
pentru integritatea fortăre ei medievale. Se prevede că ele vor fi aduse la bun sfâr it în primăvara anului viitor. 
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sud-vest 4 
 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDACȚIA: Vadim BACINSCHI (redactor- ef) 
REDACTORI: Vlad ARONEANU, Alexandru CANTEMIR, Tudor IORDĂCHESCU  

REDACTORIăCORESPONDENȚI: Mircea-Cristian GHENGHEA (Ia i), Valeriu GHERBOVAN (Ceama ir, 
raionul Chilia), Clement LUPU (Timi oara), Iulian PRUTEANU-ISĂCESCU (Ia i), Lucian SAVA (Vaslui), 

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

CONTACT: vadimbacinschi@rambler.ru 
 

Sud-Vest. Almanah istorico-culturalăînălimbaăromân ăpentruăcititoriiădinăsudulăBasarabiei 
 poate fi descărcat de pe blogul Despăr ământului ASTRA „Mihail Kogălniceanu” Ia i www.astraculturalaiasi.wordpress.com 

 

Responsabilitatea pentru afirma iile i corectitudinea datelor din materialele publicate apar ine în exclusivitate autorilor acestora. 

o istorie a Basarabiei în imagini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

o imagine a Basarabiei în istorie 
 

 
Aparițiaă acestuiă almanahă seă datoreaz ă susțineriiă

financiareă iă logisticeă aă urm toareloră persoane:ă prof.ă
Ioană BÂSC ,ă ec.ă Raduă NEAG,ă prof.ă Ioană PLE A,ă dr.ă
Gheorghe ANGHEL, ec. Melania FOROSIGAN, ec. Ioan 
STR JAN,ă prof.ă Aretaă MO U,ă prof.ă Anaă FILIP, prof. 
Rodica FERCANA, prof. Romulus BERCENI, prof. 
Valericaă BERCENI,ă ec.ă Floareaă PLE ,ă ing.ă erbană
TECULESCU, ing. Sanda TOMA, Tudose TATU.  

 

Staţiunea balneoclimateric  Budachi-Cordon  

(acum Kurortne, raionul CetateaăAlb ,ăregiuneaăOdesa,ăUcraina) 

MĂ GRĂBESC... (III) 
(urmare din pagina 1) 

 

După o corectare, proiectul a fost din nou propus 
spre a fi acceptat. i de data aceasta a fost respins, pe 
când proiectele Bisericii Sf. Paraschiva, a Mitropoliei 
Odesei i Ismailului a Patriarhiei Ruse, din Ceama ir, 
raionul Chilia, au fost acceptate. Acolo au primit banii, 
au pornit lucrările. Mă bucură faptul că într-un sat 
românesc, de-al nostru, la ba tina regretatului poet Pavel 
Bo u, au primit ajutor din ară i se face câte ceva. Nu 
în eleg doar un lucru: cum biserica din Ceama ir ai cărei 
enoria i se închină pentru sănătatea patriarhului Kiril, 
sunt ajuta i de Statul Român, iar biserica românească din 
satul meu este respinsă? Nu-i un paradox?          

Mai am un lucru neîn eles i-mi dau întrebare 
proprei mele con tiin e. În aprilie 2011, cu ajutorul 
Bunului Dumnezeu i al domnilor ce m-au ajutat (V. 

oimaru i V. Pohilă), am lansat la Chi inău monografia 
satului natal Hagi Curda – o lucrare  din articolele scrise 
de mine în redac ia jurnalistului Vadim Bachinschi, de la 
Odesa, publicate în săptămânalul cernău ean 
„Concordia” (191 pagini). Cartea a mai fost prezentată 
la Ia i, la Ismail, în sat, iar pe 11 iunie 2013, la 
Bucure ti, în prezen a mai multor oameni de cultură. Ce 
mândru eram atunci, considerând că am izbutit să întorc 

ara cu fa a spre noi, spre mica Românie înstrăinată. Tot 
atunci dna Roxana Iorgulescu-Gandrabur a pregătit o 
emisiune radiofonică de 55 de minue pentru RRI cu 
participarea autorului, a dlui Vasile oimaru, autor de 
proiect i coordonator, dlui Vlad Pohilă, prefa ator i 
redactor, dlui Marian Clenciu, pre edinte al Societă ii 
Pro Basarabia i Bucovina, dnei Iulia Scutaru-Cristea, 
corespondentă i dnei profesor doctor Iulia Mărgărit, 
cercetător tiin ific principal la Sec ia de Dialectologie a 
Academiei Române. Emisiunea a fost difuzată în 20 
noiembrie 2013. 

Mă sim eam mândru i satisfăcut. Atunci nici nu-mi 
venea prin minte că vor mai trece vreo 2-3 ani, eu – cu 
un picior în groapă – voi sta cu mâna întinsă, cer ind 
ajutor financiar pentru editarea celei de a II-a edi ii, deja 
pregătită pentru tipar, prima fiind, după părerea mea, cu 
unele neajunsuri. Am deschis „u i mari” la Chi inău: pe 
la Ghimpu, Filat, Chirtoacă. Apoi am apelat de mai 
multe ori la DPRRP i-n ultimul timp – la Institutul 
Cultural Român. Făgăduieli am primit de la to i, bani – 
de la nimeni. i acum, când sunt cu un picior în groapă, 
stau i mă gândesc: oare pe nimeni dintre oamenii de 
cultură de la DPRRP, ICR din ară, din Republica 
Moldova  nu i-a pătruns curajul de a face un bine? Un 
bine nu mie, ci urma ilor no tri sau, exprimându-mă cu 
cuvintele Iuliei Mărgărit, de a face „un serviciu 
romanită ii”. În cartea respectivă n-am mai descoperit o 
a doua Americă. De asta am mai scris. Pe lângă 
articolele, dialogurile mele, am inclus mai multe 
subiecte din lucrările autorilor ce oglindesc via a 
cotidiană a românilor din inut. Cartea va avea cel pu in 
600 de pagini. Până dăunăzi, ca un copil naiv i fără 
minte, a teptam îndeplinirea dorin elor mărturisite sincer 
într-un dialog cu corespondentul de la Transmedia, 
Mădălin Nec u u, din 21 ianuarie 2014. Atunci mi-am 
deschis sufletul i am zis că doresc să pun mâna pe 
mormântul lui tefan cel Mare i Sfânt, să fac o 
consulta ie de sănătate la un sanatoriu din ară i să mă 
ca ăr pe Columna lui Traian de la Roma. Se vede că nu 
mi-s date toate acestea să le văd implinite. De-oi primi 
măcar ajutor pentru lucrarea pregătită pentru tipar, ea 
rămânând deocamdată scrisă numai pe calculator. Cu 
regret scriu aceste cuvinte, fiindcă n-am să-mi mai văd 
lucrarea tipărită.  Am pus atâta efort i am avut atâta 
speran ă... Să am iertare de sinceritate.  

 

 

 

istoriile vieţii  

AMINTIRILE MELE 
(urmare din numărul 10(51), octombrie 2016) 

 
 

PRIN P PUȘOAIE 
Lui taică-meu nu-i placea când mă jucam cu copiii lui Haralambi i a Marunei. Locuiau nu departe de noi. Ace tia erau o 

familie numeroasă, destul de necăji i. Haralambi muncea toată ziua, iar Marunea sta acasă cu copiii. Îi inea iarna fără foc. 
Fără mâncare. Murdari. Zdren ăro i. Câ iva dintre ei erau cu dizabilită i. Probabil, nu îi erau to i boii acasă Marunei. Dar o 
aveau pe Maria, o fată dezghe ată, veselă, cu care îmi era drag să mă joc. Colindam pe coclauri, duceam bobocii la iarbă 
bună. Mergeam peste deal, treceam podul de piatră i ne opream pe ima . Era plin de ciulini i lăptugi. Câteodată mergeam 
pe deal la furat harbuji din gospodăria colhozului. De cele mai multe ori, însă, ne opream la fântână „după deal”, fântână cu 
ciutură de lemn pe atunci. Aici aveam apă bună de băut pentru noi i aveau de ciugulit i de băut gâ tele noastre. Apoi ne 
întindeam alături de băltoace i urmăream îndelung jocul mormolocilor. Când veneau ploile, rupeau zăgazurile i apele se 
revărsau în afara albiei cu tot cu pe tii i cu semin iile lor. Odată, apăru pe neprins de veste taică-meu. Maria zice înceti or:  
„Vă-hă-hă! Ia uiti, tat-tu!”. Nu am mai avut când răspunde. Am rupt-o la sănătoasa prin păpu oaie, că erau alături. Seara 
apărui acasă spă ită. Bietul de tata nu a mai comentat mult. Dar când voia să mă probozească, îmi amintea de episodul cu 
păpu oaiele. 

 
CUMPENELE FRATELUI MEU 
Fratele nostru mai mare, Andrei, a trecut prin mai multe cumpene. Ultima cumpănă a avut-o la 19 ani i i-a fost fatală. 

Întâmplarea a fost, că s-au strâns mai mul i tineri din sat i s-au gândit să meargă la Mangiu, la club. La fete. S-au urcat în 
caroseria unui camion. oferul a luat în cabină trei fete. Erau patru cu el. Ma ina a urcat dealul, a început coborârea. Una 
din fete s-a speriat... La drept vorbind, valea aceea impune respect... Am mers de multe ori pe acolo. Când prive ti de pe 
culmea dealului toată valea, te apucă frica. Am trecut pe acolo pe înserat. Pare, că te amenin ă ceva... ori cineva. Drumul 
de ară, cu o fâ ie de pădurice pe tot parcursul său, are, parcă, o putere supranaturală. Povestesc oamenii, că atunci când 
se retrăgeau românii dinspre Odesa, înjurau: „Tu-i mama mă-sii de Basarabie – un deal i-o vale, un deal i-o vale!” 

... Fata din cabină a pus piciorul pe frână. Ma ina s-a răsturnat pe loc. Tinerii, baie i i fete, au fost arunca i în arătură. 
Fratele meu, Andrei, a rămas la ma ină. Lovit la tâmplă. Tinerii s-au ridicat, s-au scuturat i au plecat acasă, lăsându-l pe 
Andru a în drum... Pe drumul acela magic, înspre Mangiu. Câteva fete, în noaptea târzie, au bătut la poarta noastră.  
„Lele Dochie, lele Dochie, a a i pe dincolo, dar să tii, că Andru a nu-i mort. Nu-i mort!”. Mama a prins a boci. Tata a 
plecat în fuga. L-a găsit pe Andru a singur, mort în mijlocul drumului. Era în luna lui mai. 

 
 

Fenea MUNTEANU (PETRUȚ)  
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