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Aflasem din mediile de informare că pe                   

1 decembrie 2016, la Cladovo, în Serbia, a avut loc 

Adunarea Constitutivă a Uniunii Românilor din Serbia 

(URS). M-am bucurat atunci, crezând că e vorba de o 

organizație ce i-a unit pe toți românii din Serbia. Și 

Facebook-ul îmi tot spunea că, în sfârșit, românii de 

acolo s-au unit. Aflu, peste câteva zile, că pe 3 

decembrie la Slatina Borului, a fost constituită încă o 

organizație a românilor din această țară – Congresul 

Românilor din Serbia (CRS). Voind să mă lămuresc, îi 

dau un mesaj lui Dușan Pârvulovici, pe care îl cunosc, 

și îl întreb dacă Uniunea Românilor din Serbia a 

devenit parte a Congresului Românilor din Serbia. El 

mi-a răspuns că nu a devenit. Adică, de fapt, nu putem 

vorbi despre unirea românilor din Serbia într-o singură 

organizație. Și atunci am revenit cu gândul la confrații 

noștri din Ucraina.  

 

PARCĂ AM TRĂI ÎN ȚĂRI DIFERITE 

 ÎN UCRAINA 
 

Miră nespus faptul că până în prezent niciunul 

dintre liderii consacrați ai asociațiilor românești din  

regiunile Cernăuți, Transcarpatica și Odesa n-a pus 

problema înființării Uniunii Românilor din Ucraina? 

Sau, dacă specificul legislației ucrainene nu ne 

permite, să se găsească altă modalitate de a-i uni într-o 

organizație panucraineană pe etnicii români din cele 

trei regiuni, în care ei locuiesc compact. Ar trebui să 

fie vorba de o organizație pe țară care, dacă ar 

funcționa cu adevărat, ar permite o abordare mai 

serioasă a problemelor cu care se confruntă etnicii 

români din Ucraina, în fața Kievului. În special, în 

domeniul învățământului școlar în limba română.  

Uniunea Interregională „Comunitatea Românilor 

din Ucraina” (UICRU), de care am putea să ne 

amintim, n-a reprezentat, de fapt, interesele tuturor 

românilor din țară. Ea a apărut atunci când cineva, de 

la Cernăuți, a avut nevoie să pornească într-o 

campanie electorală, pentru ca mai apoi să bată palma 

cu Partidul Regiunilor al lui Ianukovici...  

Și eu îmi închipui că liderii noștri nu se gândesc la 

o unire în sânul comunității românești.    

Conducătorii asociațiilor și societăților românești 

din regiunile Cernăuți și Transcarpatica se simt bine în 

fruntea organizațiilor pe care le conduc. Ei deja și-au 

făcut nume de combatanți consacrați pe tărâm 

național, au și distincții și onoruri din partea Statului 

Român. Mai organizează câteva activități, mai câștigă 

bani prin proiecte cu finanțare de la DPRRP a MAE a 

României și tot așa, an de an.  
 

 

În regiunea Odesa – numiții lideri stau încă mai 

liniștiți, fiindcă organizațiile pe care le conduc, în 

mare parte, se compun doar din câteva persoane: 

„șeful” și 5-6 oameni pe lângă el (sau chiar mai 

puțini). Sunt unele organizații despre care în genere 

nu se știe nimic. Cum ar fi, bunăoară Asociația 

Românilor „Nistru”, din raionul Sărata. Condu-

cătorii lor formali nu sunt cointeresați ca, într-un 

mod sau altul, să iasă la iveală starea reală a 

lucrurilor în interiorul acestor organizații.   

Dacă s-ar ajunge la crearea unei uniuni a 

românilor din toată Ucraina, în cadrul activității ei, 

un loc prioritar ar trebui să ocupe problemele 

românilor din sudul Basarabiei (regiunea Odesa), 

unde au rămas doar câteva școli cu limbă de 

predare romană și unde continuă să înflorescă 

moldovenismul. Mă îndoiesc mult că liderii de la 

Cernăuți ar arde de dorință să-și consacre timpul și 

eforturile soluționării problemelor românilor sud-

basarabeni. Ele nu-i interesează. Au demonstrat-o 

nu numai odată. Cel mai recent, acum câțiva ani, 

când Asociația „Basarabia” a românilor din 

regiunea Odesa a pus problema unificării 

programelor școlare de studiu la limba și literatura 

română în regiunile Cernăuți, Transcarpatica și 

Odesa. Cei de la Cernăuți au făcut o declarație de 

susținere și mai departe lucrurile n-am auzit să se 

miște. Problema, evident, ar trebui abordată mult 

mai insistent în fața organelor de resort de la Kiev 

și ar trebui ca cineva să persevereze, să se ocupe în 

mod stabil de soluționarea ei.   

... Și lucrurile stau așa nu de un an, doi, ci de 

două decenii. Românii din cele trei regiuni ale 

Ucrainei parcă ar trăi în țări diferite. Cei din 

Transcarpatia și din nordul Bucovinei, mai 

apropiați din punct de vedere geografic – cu 

preocupările lor. Pe ei, statul ucrainean îi 

recunoaște drept etnici români și recunoaște că 

limba lor maternă e limba română. Între 

comunitățile românești din cele două regiuni n-aș 

zice că există legături strânse, dar mai au loc, din 

când în când, schimburi culturale. Total ruptă de 

românimea din Ucraina rămâne regiunea Odesa. 

Aici, ca în anii puterii sovietice (te ia groaza) sunt 

la putere „limba moldovenească” și „mitul” 

despre moldoveni, ca alt popor, deosebit de cel 

român. Moldovenii, susțin autoritățile, constituie 

marea majoritate a confraților noștri din această 

regiune. Sub acest aspect, lucrurile nu dau niciun 

semn de schimbare. Nici măcar unul. 
       

 Vadim BACINSCHI 
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Elena VĂCĂRESCU 

 

 
 

 

PATRIEI MELE 

 

Iar dacă îţi devin straină 

Şi cântecu-mi de început 

Grăirea n-a ales, divină,  

A plaiului ce m-a născut. 

 

Seninul dulce grai în care 

Lin, ruga, buzele-mi şoptesc,  

O, patrie, putea-vei oare 

Să-mi ierţi păcatul meu firesc? 

 

Lua-vei viersul meu în seamă,  

Grea munca-mi binecuvântând,  

Cum îşi blagosloveşte-o mamă 

Copiii mâine-n luptă stând? 

 

 

 

 
 

 

 

 

CEEA CE NE LIPSEȘTE  
MAI MULT CA ORICE – COEZIUNEA 

 

EXPOZIȚIE OMAGIALĂ DEDICATĂ  
PICTORULUI MIHAI GRECU LA CHIȘINĂU 

 

În data de 22 noiembrie 2016, în ziua când am marcat 100 de ani de la nașterea pictorului 
Mihai Grecu, la Chișinău, la Muzeul Național de Artă, a avut loc vernisajul expoziției omagiale  
cu lucrări ale Maestrului Grecu. La vernisaj au participat membri ai Uniunii Artiștilor Plastici din 
Republica Moldova și ai altor uniuni de creație, oameni de cultură, ziariști. Printre participanți 
au fost Tamara Grecu-Peicev și Dumitru Peicev, fiica și ginerele lui Mihai Grecu, Monica 
Babuc, ministrul culturii al Republicii Moldova. 

În sălile muzeului, de curând renovate (din banii Statului Român) au fost expuse câteva 
zeci de picturi ale lui Mihai Grecu, din diferite perioade de creație.   

 

   Observator 
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Interesant că în Republica Moldova limba de stat nu e 

moldoveneasca, ci româna (ca, bunăoară, engleza în Statele 

Unite ale Americii).  

Activarea moldovenilor ucraineni după victoria la 

alegerile prezidențiale din Moldova a candidatului prorus 

Igor Dodon, la drept vorbind, trezește nedumerire. 

Declarația sa pentru presă despre aceea că „românii și 

moldovenii sunt frați, dar să trăiască fiecare la casa sa” 

seamănă ca două picături de apă cu declarațiile liderului 

moldovenilor din Ucraina, Anatolii Fetescu, în timpul 

mesei rotunde de la Ismail.  

În timp ce Asociația Moldovenilor seamănă frică în 

inimile basarabenilor în legătură cu efemera ocupație 

românească, comandanții forțelor militare maritime ale 

Ucrainei și României își strâng mâinile în Ismail și stabilesc 

căile pentru o conlucrare mai strânsă, iar grănicerii celor 

două țări fac exerciții militare comune. În general vorbind, 

țările noastre, în ultimii câțiva ani, dezvoltă tot mai strâns 

relațiile bilaterale de cooperare, în urma cărora câștigăm mai 

mult noi, decât ei. Astfel încât, după masa rotundă au rămas 

mai multe întrebări decât răspunsuri – ce a fost asta?  

 

„BESSARABIA INFORM” 

 
NOTA REDACȚIEI. Mai subliniem odată: rândurile de 

mai sus nu ne aparțin. Le-am tradus doar din rusește. Ele 

aparțin cuiva de la Agenția de Știri „Bessarabia INFORM”. 

Unei persoane pe care n-o cunoaștem, dar care nu pare să fie 

„agent de influență al României” sau proromân. Unui om 

care nu prea înțelege ce se întâmplă. De ce în relațiile 

româno-ucrainene, la nivel de state, au loc mișcări pozitive 

de cooperare, iar la nivel local, la Ismail, are loc o „masă 

rotundă”, organizată de nu se știe cine, al cărei mesaj e 

diametral opus. Este din nou scoasă pe gard sperietoarea cu 

românii ce ne „românizează” și vor „să cucerească” sudul 

Basarabiei. Un subiect de-a dreptul aiuritor, dacă îl plasăm în 

contextul zilei de azi și nu în cel al întoarceei înapoi, la 

comunism și totalitarism. 

... Adică se știe cine este acel „nu se știe cine”. E 

conducătorul unei organizații obștești, cum sunt zeci în 

Ucraina. El vine în Ismail însoțit de președintele Consiliului 

raional, de deputați și de adjunctul șefului unei direcții a 

Administrației Regionale de Stat Odesa. Nu acești doi 

funcționari de stat, ci el, „prezidentul” (așa își spune) unei 

organizații obștești, îi cere socoteală reprezentantului 

Universității din Ismail pentru faptul că cei de acolo au relații 

de cooperare cu partea română și vede mare pericol în 

deschiderea Centrului de Informare al României (așa îi spune 

acestui Centru) la Universitatea din Ismail. Cine este această 

persoană care, precum scria „Bessarabia INFORM”, încearcă 

să bage frica în toți cu „pericolul românesc”? 

   

În cadrul „Festivalului culturii moldovenești”, care a avut 

loc în noiembrie 2016 la Ismail, s-a desfășurat și o discuție 

„la masa rotundă”. Agenția de știri „Bessarabia INFORM”, 

din Ismail, a făcut publică o dare de seamă de la acea „masă 

rotundă”. Din ea putem deduce că unele dintre problemele 

puse acolo în discuție n-au avut nimic comun cu domeniul 

culturii. Reproducem, mai jos, în traducere din limba rusă, 

partea finală a relatării facute de „Bessarabia INFORM”.  

Din câte se știe, în anul 2016, la Universitatea 

Umanistă de Stat din Ismail (UUSI), a fost creat un 

Centru al limbii și culturii românești. Participanții la 

întâlnire au pus întrebarea: „De ce nu al limbii și culturii 

moldovenești?”. Reprezentantul universității a explicat că 

aceasta a fost inițiativa părții române, iar UUSI e deschisă 

pentru cooperare cu diferite naționalități.  

Președintele Asociației Moldovenilor din Ucraina, 

Anatolii Fetescu, a trecut peste remarca făcută de 

conducătorul Consiliului Raional Ismail despre „cuvântul 

neatent” și a dezvoltat tema consecințelor prieteniei între 

Universitatea din Ismail și România. 

„Când cineva, care are interese meschine față de 

apartamentul dumneavoastră și știți despre asta, ar încerca să 

arendeze în el câțiva metri pătrați, cum a-ți reacționa? De la 

asta ar trebui să porniți, cand deschideți astfel de centre”. 

Așa, în mod voalat, a comentat deschiderea centrului 

românesc la UUSI Anatolii Fetescu.  

El a adăugat că în regiunea Odesa, potrivit recensă-

mântului populației, sunt înregistrați doar 700 de români. În 

același timp, la Consulatul General al României de la 

Odesa lucrează nu mai puțin de 10 persoane.  

„Port respect cetățenilor de orice naționalitate, inclusiv 

românilor. Dar când organizațiile obștești românești umblă 

prin Moldova, iar uneori ajung și în Ucraina, cu lozincile 

„Basarabia – pământ românesc!”, să știți că nu întâmplător se 

deschid asemenea centre pentru 700 de români. Dumnea-

voastră, ca reprezentat al unei instituții de învățământ 

superior, finanțată din bugetul de stat, trebuie să trageți din 

asta concluzii” – nu se ogoia Anatolii Fetescu. 

În Basarabia, problema națională moldo-română a 

devenit demult una politică. Cu toate că reprezentanții 

acestor etnii vorbesc, de fapt, una și aceeași limbă, discuțiile 

între cei care își spun moldoveni și cei care se consideră 

români continuă și azi. Deși, și unii și alții, pot trăi în aceeași 

localitate și pot fi rude apropiate. Cât privește problema 

limbii, lucrurile sunt încă mai complicate. Unii lingviști 

contemporani consideră că „româna” și „moldoveneasca” 

sunt denumiri diferite (lingvonime) ale uneia și aceleeași 

limbi. Alții consideră moldoveneasca un dialect al limbii 

române. Marea Enciclopedie Rusească prezintă limba 

moldovenească drept una dintre limbile romanice de est 

(adică de sine stătătoare). Fiecare parte vine cu argumentele 

sale istorice.      

O fi vreun comisar roșu, coborât din istorie cu vreo 

misiune specială? Dacă credeți asta, să știți că nu sunteți 

departe de adevăr. Comisar sau necomisar, dar misiunea, cu 

siguranță, e specială. Această vânzoleală interminabilă în 

jurul „limbii moldovenești” și a „moldovenilor”, practicată 

de ani de zile de către Asociația Moldovenilor din Ucraina 

nu este decât un prilej de a tulbura apele în sudul Basarabiei. 

La recenta „masă rotundă” de la Ismail, „mesenii” au 

început-o cu problemele „limbii moldovenești”, din mare 

grijă pentru confrații noștri care își spun moldoveni și au 

terminat-o cu  sacramentalul „pericolul românesc”. După 

care au urmat observații ostentative la adresa conducerii 

Universității din Ismail. Observații aberante și total 

nefondate, făcute public la o „masă rotundă”. 

Dacă ar fi să răspundem la întrebarea pe care și-au pus-

o colegii de la „Bessarabia INFORM” („Ce a fost asta?” –

„Citoeto bilo?”) ar fi corect să spunem așa. Cele întâmplate 

la „masa rotundă” din Ismail, pe 25 noiembrie 2016, au fost 

o manipulare de opinie și o provocare, bazate pe 

DEZINFORMARE. Dezinformarea participanților la dis-

cuție și dezinformarea opiniei publice. Iată câteva argu-

mente esențiale, în context.  

Primul argument. La Universitatea din Ismail limba 

română este predată ca limbă română nu dintr-un moft al 

cuiva, dar conform unui plan de studii aprobat de Ministerul 

Învățământului și Științei de la Kiev. La fel ca și la 

Universitatea din Cernăuți, doar că într-un volum mult mai 

restrâns, din păcate. Dar aceasta e altă problemă.  

La Universitatea din Ismail limba română este predată nu 

de ieri-alaltăieri, ci de mai bine de 20 de ani. De ce până 

acum pe nimeni din Asociația Moldovenilor n-a interesat 

aceasta și n-au pornit în jurul acestui fapt tradiționala 

vânzoleală politizată? I-o fi însuflețit victoria prorusului Igor 

Dodon la alegerile prezidențiale din Republica Moldova, 

cum menționa „Bessarabia INFORM”. 

Argumentul al doilea. Decizia de a deschide Centrul 

de Informare al României la Ismail s-a luat în baza unui 

Acord bilateral ucraineano-român, semnat în Ismail, pe 11 

mai 2016, în timpul vizitei lui Petre Guran, secretar de stat 

pentru relațiile cu români de pretutindeni în cadrul DPRRP 

a MAE al României. Adică nu e vorba de amatorismul sau 

partizaniatul cuiva, ci de o decizie oficială, pe bază de 

parteneriat.  

 Argumentul al treilea. Pentru amatorii de a tot trâmbița 

despre așa-numitul „pericol românesc”. Războiul din estul 

Ucrainei demonstrează tuturor, chiar și celor mai nepricepuți, 

de unde vine, pentru Ucraina, adevăratul pericol. Cei care 

continuă să titreze în sudul Basarabiei ideea despre „pericolul 

românesc” fac, de fapt, un deserviciu Ucrainei. Îl fac, poate, 

fără că să-și dea seama, sau dându-și seama prea bine...  

   
        Vadim BACINSCHI 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„FESTIVALUL CULTURII MOLDOVENEȘTI”.  
DE ASTĂ DATĂ LA ISMAIL 

 
În data de 25 noiembrie 2016, la Ismail în incinta Centrului Regional al Culturilor Naționale, a avut loc „Festivalul culturii moldovenești” – acțiune organizată de 

Asociația Național-Culturală a Moldovenilor din Ucraina (președinte A. Fetescu). Potrivit portalului de știri „City”, din Ismail, manifestarea a început cu o discuție „la 
masa rotundă” în cadrul careia au fost luate în dezbatere problemele moldovenilor, ținând de domeniile culturii, economiei „și alte aspecte ale vieții”, precum citim.  

Partcipanți ai festivalului au fost mai multe colective artistice de amatori din raioanele Chilia, Reni, Ismail – ansamblurile „Etnos”, „Țărăncuța”, „Speranța”, 
„Colorit” și altele. De menționat că unii dintre participanții la recentul festival obișnuiesc să evolueze și la acțiunile organizate de Asociația Moldovenilor și la cele 
ale Asociației „Basarabia” a românilor din regiunea Odesa. E vorba nu de o efervescență creativă ieșită din comun, ci de regretabilul duplicitarism care îi 
împiedică pe confrații sud-basarabeni să ocupe o poziție clară și univocă în determinerea adevărului despre apartenența lor etnică. Misiunea de a face ca 
această „determinare a adevărului” să nu aibă loc o are chiar pomenitul festival, ce promovează „cultura moldovenească” drept una deosebită, diferită de cea 
română și o impune, în această calitate, opiniei publice.   

Cam același scop îl urmărea și alt festival – cel al „limbii moldovenești” – organizat anii trecuți de Asociația condusă de A. Fetescu: a face act de prezența pe 
arena vieții național-culturale, ca nu cumva conaționalii noștri să uite de ideile moldovenismului și să le pară că-s români. Toate aceste festivaluri aveau și au loc cu 
sprijinul autorităților: fie locale, fie raionale sau regionale. Pe 25 noiembrie 2016, la manifestarea de la Ismail, a fost prezentă dna Reznikova, funcționar din cadrul 
Administrației Regionale de Stat Odesa. În una dintre imaginile de la eveniment, postate de portalul de știri „City”, o vedem pe dumneaei în sală, alături de A. Fetescu 
și de Grigore Cepoi, președinte al „Societății regionale național-culturale moldovenești din Ismail”, precum citim. Originar din Erdec Burnu (Utconosovca), raionul 
Ismail, Gr. Cepoi a ocupat anii trecuți funcția de vicepreședinte al Administrației Raionale de Stat Ismail.   

   

Observator 
(continuare în pagina 4) 

 

 

„CE A FOST ASTA?” (AGENȚIA DE ȘTIRI „BESSARABIA INFORM” 

DESPRE „MASA ROTUNDĂ” DIN 25 NOIEMBRIE 2016, DE LA ISMAIL) 
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Lucram pe atunci corespondent special în regiunea 

Odesa al săptămânalului cernăuțean „Concordia” – ziar 

central al minorității etnice românești din Ucraina. Acum 

stau în față cu numărul „Concordiei” din 31 ianuarie 2004 

și citesc la pagina a 3-a: „Cu strămoși de origine bulgară, 

stabiliți cu traiul în localitatea Sichirlic-Chitai (azi 

Suvorovo, raionul Ismail), ea s-a născut în 1945 în cartierul 

Băneasa, din București. Împreună cu cei apropiați – 

refugiați bulgari de prin părțile Ismailului – a locuit în 

Banat, în câmpia Bărăganului, la Brăila, unde a făcut șase 

clase de liceu. Venită din România în sudul Basarabiei, 

Teodora devine, în 1964, studentă a Universității de Stat 

din Chișinău (Facultatea de Litere), apoi activează ca 

profesoară până la pensionare”.  

Amintirile Teodorei Gherbovan urmează în pagina a 6-a 

a periodicului, însoțite de fotografii de epocă: bunicul său, 

Mihail Smocov; mama, Maria, în 1945, undeva lângă 

București; Dorina, tânără, lângă casa părintească din 

Sichirlic-Chitai. Cele înșirate pe hârtie de către Teodora 

Gherbovan, cu 13 ani în urmă, citite azi, îmi sugerează că    

s-ar fi impus, cu siguranță, o expunere mult mai amplă, mai 

detaliată. Din păcate, doamna Dorina nemaifiind printre noi, 

nu putem schimba nimic în cele scrise de ea. Precum 

spuneam mai sus, sunt de mare interes și amintirile soțului 

dumneaei. Sper să ne reușească să le adunăm pe acestea.  

Am  avut o întâlnire cu trecutul familiei Gherbovan. Cu 

trecutul  recent. Valeriu, fiul doamnei Dorina, păstrează în 

calculator filmări facute de către cineva de la Chilia acum 20 

de ani, când am organizat la Ceamașir – baștina scriitorului 

Pavel Boțu – prima ediție a Festivalului de Poezie ce-i 

poartă numele. Pe clădirea veche a școlii am dezvelit atunci 

o placă omagială cu numele lui P. Boțu, adusă de la Odesa. 

I-am avut oaspeți de la Chișinău pe academicianul Mihai 

Cimpoi, președinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova și pe 

Mihail Gh. Cibotaru, pe atunci ministrul culturii al 

Republicii Moldova. De la Cernăuți venise scriitorul Simion 

Gociu, redactor-șef al săptămânalului „Concordia”, de la 

Reni – irepetabila Maria Cătănoi, șefă a Direcției Raionale 

pentru Cultură. Moderatoare a Festivalului a fost Libov 

Pencu, pe atunci profesoară la școala din localitate, iar azi – 

primar al Ceamașirului. I-am revăzut, cu 20 de ani mai 

tineri, pe Dumitru Nacu, fost conducător al întreprinderii 

agricole din localitate și pe Simion Țurcanu, fost primar al 

satului, grație cărora am reușit să organizăm festivalul, ei 

susținându-ne în toate și fiind alături de noi.  

Am văzut-o, pe scena de atunci a Festivalului, pe Dorina 

Gherbovan. I-am ascultat cântecul și vocea de o rară 

frumusețe. A fost, parcă mai ieri. Cu adevărat, trecutul, cu 

tot ce avem în el scump și drag sufletului, rămâne cu noi. 

Adică este prezent...  

     Vadim BACINSCHI 

 
 

 

La început de decembrie am petrecut, în discuții și 

amintiri, o seară la Ceamașir/Prioziornoe, raionul Chilia, în 

casa primitoare a familiei Gherbovan. Soții Gherbovan, 

Teodora (toți îi spuneau Dorina) și Valeriu, au lucrat o viață 

ca profesori la școala din localitate: ea a predat limba și 

literatura română,  el – istoria. După o boală îndelungată, 

doamna Dorina a încetat subit din viață acum câteva luni. A 

fost și ea printre noi: în amintirile celor apropiați – mamă a 

cinci copii, suflet luminos, înzestrat nu numai cu harul de 

profesor. Avea o voce splendidă și cunoștea multe melodii 

populare românești. A cântat în corul bisericii din sat. I-am 

văzut fotografia din tinerețe pe masa din odaie. Ne-au vorbit 

despre ea și lacrimile soțului. Rămas singur, dl Valeriu 

Gherbovan traiește în casa lor împreună cu fiul, tot Valeriu. 

Pierderea omului drag i-a împuținat, parcă, și mai mult 

trupul și l-a făcut, cred eu, să trăiască mai mult cu amintirile 

trecutului, când erau, împreună cu soția, tineri, plini de 

puteri, iar lumea era alta. Mai frumoasă și mai bună.  

În pofida tuturor încercărilor vieții, inclusiv și a celor mai 

recente, în pofida celor peste 70 de ani, câți îi are, capul 

familiei Gherbovan, rămâne (așa mi-a părut) plin de energii 

interioare neepuizate. Este un povestitor pasionat, îi place să 

istorisească din cele trăite, câte le ține minte. Are o memorie 

strălucită, ține minte cu lux de amănunte întâmplări și 

episoade întregi nu numai din activitatea sa pedagogică, dar 

și de mai înainte – din copilărie și adolescență, din anii 

studiilor la Școala Pedagogică din Călărași, apoi la 

Universitatea din Chișinău. Are amintiri de mare interes, 

legate mai cu seamă de oamenii Ceamașirului de odinioară. 

Zice că, neavând somn, nopțile, a făcut numărătoarea 

consătenilor de pe strada unde locuiește și a ajuns la 

concluzia că până azi, numărul celor decedați e mai mare 

decât al celor care locuiesc în prezent aici, chiar în centrul 

Ceamașirului. Cele povestite de el în noaptea de decembrie 

s-au referit, de fapt, la ceea ce nu mai este: evenimente și 

oameni. O fi, poate și din motivul, că despre ziua de azi din 

Ceamașir nu prea ai ce povesti. Cel mai „important” subiect 

ar fi tentativele unor escroci de a pune stăpânire pe moșia 

satului. Un subiect pe potriva timpurilor pe care le trăim. 

Lăsăm pentru altădată. 

Mă gândesc acum,  că, în esența sa, istoria vieții soților 

Gherbovan este istoria românilor sud-basarabeni și a 

Bugeacului postbelic, dominat de ideologia comunistă și 

de politica de suprimare a băștinașilor, promovată de 

regimul sovietic. Sper să aștern pe hârtie mai pe îndelete 

amintirile lui Valeriu Gherbovan, mai ales cele despre 

familia în care a crescut și despre oamenii satului 

Ceamașir, care nu mai sunt, despre Ceamașirul de 

odinioară, care nici el nu mai este. Am, într-un fel, inima 

împăcată că, în 2004, am reușit să public amintirile Dorinei 

Gherbovan, intitulate Istoria unei vieți.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elena Văcărescu 

70 ani de la moarte 
 

 
 
 

    

 

O SEARĂ ÎN CASA FAMILIEI GHERBOVAN, LA CEAMAȘIR... 

„RECVIEM PENTRU FRUMUȘICA” 
 

Recviem pentru mai multe sate din sud-vestul regiunii Odesa! Patru sate sud-basarabene: Frumușica Nouă, Zurum, Cantemir, Roșia și 
un sat german (al descendenților coloniștilor germani), Hoffnungstal, au fost rase de pe suprafața pământului prin distrugerea obligatorie a 
tuturor caselor și gospodăriilor. Locuitorii au fost obligați să părăsească străbunele vetre și să se stabilească în satele învecinate. 

Cauza acestei tragedii? Hotărârea Sovietului Miniștrilor al URSS, nr. 742 din 10 august 1946, prin care se alocă poligonului militar 
Tarutino, din regiunea Odesa, peste 25 de mii hectare de terenuri din sud-vestul regiunii – actualul raion Tarutino. S-a întâmplat ca satele 
enumerate mai sus să se afle pe acele teritorii destinate unor exerciții militare. Au fost distruse în întregime, cu totul! Un adevărat genocid! 

Cum să nu rămână asemenea catastrofă în memoria sărmanilor oameni?! Cum să nu transmită urmașilor tragedia lor și a satului lor? 
Acei nefericiți oameni de acum peste 70 de ani s-au așezat creștinește în vatra altui sat, dar cum să uite? Cu lacrimi în ochi și în suflet, au 
transmis copiilor și nepoților felul cum peste case de gospodari, peste cimitire și biserici au așezat un poligon militar. N-au distrus numai 
sate, ci au distrus destine omenești, provocând jale și durere. 

Toate acestea le-am aflat dintr-un „volumaș” de versuri scris cu un condei înmuiat în sânge. Am spus „volumaș”, deoarece cuprinde 
doar 58 de pagini, dar cuprinsul este atât de bogat și atât de fierbinte, încât volumașul devine un adevărat volum de pomenire și sfințire al 
unor oameni ce au petrecut o aprigă viață pe acest pământ. Titlul – Recviem pentru Frumușica, apărut la Sibiu, Editura Armanis, 2016. 
Autorul este cunoscutul jurnalist și poet Vadim Bacinschi, român trăitor în Odesa, membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova, apreciat în 
România ca valoros om de cultură și luptător întru spiritualitate românească. El a avut ideea de a-și asocia poeziile cu amintirile și picturile 
Fenei Munteanu (Petruț). O foarte interesantă și originală alcătuire! 

Între locuitorii satului Frumușica Nouă, ce-au părăsit vatra străbunilor, s-a aflat și Dochia lui Ion Ciobanu, căsătorită mai apoi cu Simion 
Munteanu. Una din fetele lor, Fenea, după studii la Chișinău și Cluj Napoca, se stabilește în România, devenind artist plastic, membră a 
Uniunii Artiștilor Plastici din România, Filiala Constanța. 

Fenea Munteanu (Petruț) a scris o parte din amintirile transmise de mama ei, sub titlul Amintiri despre poligon. Acestea au sensibilizat 
sufletul poetului Vadim Bacinschi, constituind punctul de pornire pentru versurile sale din Recviem pentru Frumușica. Cele 31 de poeme au, 
aproape fiecare, motto câte o amintire a Fenei Munteanu despre părinții ei, despre cele povestite de ei, despre copilăria sa petrecută într-un 
sat din Bugeac aflat în apropierea poligonului. Toată istoria se simte prezentă în poezia lui Vadim Bacinschi îngemânată cu proza şi cu 
tablourile Fenei Munteanu. Tablourile sunt extraordinar de sugestive, redăm câteva titluri: Recviem (coperta I), Rugăciune, Pieptănatul 
mamei, Mama și tata la Frumușica Veche, Ograda tatei de la Frumușica Veche, Sara pe deal, Cu tata.   

Strigătul de durere este prezent în toate paginile, iar cuvântul Bugeac apare ca un fir roșu. Chiar în primul poem, prin repetiții și 
enumerații apăsătoare, este dezvăluit sufletul îndurerat al locuitorilor: „Sate, sate îngropate/ de cu zile în pământ.../ Peste ele-o iarbă crudă/ 
floarea-și scutură, pustiu,/ printre luturi ploaia udă/ al străbunilor sicriu.../ Neîmpăcate, neuitate,/ fără cruce și mormânt,/ sate, sate 
împușcate,/ sate care nu mai sunt.” (Sate împușcate). 

 

Luminița CORNEA 
 

(continuare în pagina 4) 
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„FESTIVALUL CULTURII 

MOLDOVENEȘTI”.  

DE ASTĂ DATĂ LA ISMAIL 
  (urmare din pagina 2) 

 
Ne amintim de ediția din anul trecut a „Festi-

valului culturii moldovenești”, care a avut loc la Reni, 

tot la sfârșit de noiembrie. Acolo, printre invitați, s-a 

aflat Marian Lupu, președintele Partidului Democrat 

din Republica Moldova, unul dintre cei mai „rafinați” 

moldoveniști de la Chișinău, care vorbește o română 

aproape impecabilă. Atunci, festivalul organizat de 

asociația lui A. Fetescu, a avut loc la fel cu câteva 

zile înainte de 1 decembrie, când la Ismail a fost 

serbată Ziua Națională a României. Se iscă niște 

analogii și îți dai seama că acest soi de „festivaluri”, 

de fapt, face parte din arsenalul a ceea ce numeam 

pe vremea comunismului „secția de propagandă și 

agitație a regionalei de partid”. Ele nu propagă 

valorile muzicii populare autentice (dacă ne referim la 

muzică), mizând pe amatorismul cel mai obișnuit. Ele 

au loc în parteneriat cu organele puterii de stat și au 

loc doar în regiunea Odesa, deși moldoveni, 

recunoscuți prin totalurile recensământuui din 2001, 

locuiesc și în regiunea Cernăuți.  

În imaginile postate de portalul de știri „City”, 

pomenite mai sus, se vede clar că în sala nu prea 

mare, unde a avut loc evenimentul, pe lângă oaspeții 

din primul rând, au fost prezenți doar membrii 

colectivelor participante și au rămas foarte multe 

locuri libere...  
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financiare și logistice a următoarelor persoane: prof. 
Ioan BÂSCĂ, ec. Radu NEAG, prof. Ioan PLEȘA, dr. 
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Rodica FERCANA, prof. Romulus BERCENI, prof. 
Valerica BERCENI, ec. Floarea PLEȘ, ing. Șerban 
TECULESCU, ing. Sanda TOMA, Tudose TATU.  

 
 
 
 

Cherhanale la Vâlcov 

„RECVIEM PENTRU FRUMUȘICA” 
 (urmare din pagina 3) 

 

Păstrători ai credinței, oamenii locului simt cum Maica Domnului le este alături, rugătoare pentru ei. În amintirile Fenei, „când 
mergeau, din când în când, la cosit pe poligon, au întâlnit de mai multe ori o femeie îmbrăcată în alb, care bocea printre morminte. Era 
Maica Domnului, se zice. Tatăl meu, Simion al lui Petru Munteanu, spunea asta cu lacrimi în ochi. Şi el trecuse prin război...” La Vadim 
Bacinschi: „Maica Domnului e atât de senină,/ căci din senin a descins./ Ruga ei neauzită/ e pentru vii şi pentru morţi.” (Maica Domnului 
la Frumuşica Nouă). 

Tema dezrădăcinării apare în strânsă legătură cu părinții. Poetul transmite artistic sentimentele celui măcinat de dorul de casă și de 
teama de a nu adormi pe veci acasă: „Să mergem înapoi la Frumușica/ Cât mai răsuflu și mai văd lumini,/ Că eu aicea n-am avut nimica/ Și 
nu de-aici îmi trag eu rădăcini.” (Tata) Mai mult, „căciula tatei, brumărie” (de ce oare ne amintește de Baltagul lui Sadoveanu?) este un 
simbol al statorniciei, reprezentând un fel de axis mundi: „Mai văd și azi/ căciula tatei, brumărie, (...)/ Câmpia vieții/ largă-i și mânoasă./ E cât 
o vezi –/ capcane și comori/ și tot mai greu ți-i/ să ajungi acasă/ de printre anii iștea/ călători./ Dar când mi-i dor,/ când vatra mă îmbie,/ 
purtată de-un avânt/ copilăresc,/ văd unde-i cușma tatei,/ brumărie/ și-o iau încolo,/ Știu c-am să-l găsesc.” (Căciula tatei). 

Legătura cu neamul, prin cultură și literatură, este firesc prezentă artistic. Din amintirile Fenei Munteanu, ca motto: „Am purtat după 
mine cartea cu versurile lui Blaga, este și acum pe poliță. Mi-a deschis inima către mine...” la poemul Citindu-l pe Blaga, din care 
exemplificăm printr-un fragment: „Poezii purificatoare,/ bune de durere de suflet, / leac pentru orice uitare –/ al veșniciei umblet./ Hai să-l 
citim pe Blaga,/ la Frumușica, între izvoare,/ când luna răsare, draga,/ ca o lumină de lumânare.” 

Căprioara, simbol al neprihăniei, al nevinovăţiei, al fericirii ingenue, prezentă la Fenea Munteanu şi la Vadim Bacinschi: „Căprioara 
din Bugeac, căprioara –/ o poveste de-adormit copii – (...) Am văzut-o și eu și m-a văzut,/ ca un licăr scurt de fericire/ între astăzi, mâine 
și trecut.” (Căprioara). 

Inspiraţia populară, motive specifice, ritm, măsură, mânuite cu har se fac prezente în poeziile din volum: „Anii mei cei tineri,/ Iuți precum e 
rândunica,/ Au rămas la Frumușica,/ Printre nalbă și pelin/ Și mi-o zis că nu mai vin,/ printre dealuri și ponoare –/ simt cum inima mă doare.../ 
Că eu nici nu-i mai aștept –/ Inima îmi zace-n piept.” (Anii mei...) Ori în altele, înfrățirea cu natura în așteptarea marii treceri: „Munții sunt 
prietenii mei,/ fideli, cu caractere de piatră ... (...)/ Și mai sunt niște oameni/ asemănători/ cu munții și colinele cele/ și mai e un drum 
tămăduitor/ către stele.” (Prietenie). 

Frumușica, sat de legendă, rămas în legendă! Frumușica, sat cu istorie reală, rămas în istorie! Frumușica, sat cu oameni credincioși ca 
toate satele din Bugeac – sat care, în noiembrie 1928, fusese vizitat de ierarhul ortodox al locului, Episcopul Justinian Teculescu (1865-
1932), ce atunci sfințise biserica din Zoreni, filie a parohiei Frumușica Nouă. 

Revenim la volumul Recviem pentru Frumușica, declarând că avem tentația de a cita fiecare poezie, dar nu acesta este scopul 
nostru, ci acela de a determina cititorii să dorească să vadă volumul și să-l citească. Inspirat de neamul nobil „de agricultori/ din 
Frumușica” (Cu tata), Vadim Bacinschi mărturisește, în prefața volumului, intitulată Ecoul unei tragedii, că prin poezia sa a coborât sau, 
mai degrabă, a urcat „în inima Basarabiei mele. Care este și inima mea.” Un crez poetic cât se poate de concludent! Identificarea 
artistului cu tot ce înseamnă trăirea neamului său: „ferice de omul sărac:/ în afară de suflet/ el altă avere nu are,/ iar sufletu-i/ e cât un 
Bugeac,/ vara, în zi cu soare.” (Ferice de omul sărac). 

Pentru concluzie, cităm versurile de final ale poemului Iarna în Bugeac: „Feerie nordică, poveste,/ în Bugeacul sudic,/ ca într-un impas.../ 
Înainte, zice lumea,/ mult mai este,/ Nimenea nu știe/ cât a mai rămas.” Cât a mai rămas, până când?  

 
 
  

 

 

    
   

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Elena VĂCĂRESCU 

 

RUGĂCIUNE 
 

Tu-arunci sclipiri de soare pe șesuri și coline,  

Spre coastele în floare apleci copaci străbuni,  

Și mările le legeni ca niște cupe pline 

În ritmul fără stavili al marilor furtuni. 

 

O, tu, ce-n cupa goală mai vezi încă lucind 

Cel mai amar din plânsul ce l-aș fi plâns vreodată,  

Îți dau inima-ntreagă s-o umpli mai curând,  

E largă și adâncă și veșnic însetată. 

 

Îi trebuie putere și pace și lumină. 

Să pui în ea apusuri cu mari speranțe-n ele,  

Și zori săltând pleoapa cu raza lor senină,  

Și proaspăta răcoare a serii din vâlcele. 

 

Și astre gânditoare, și cerurile toate 

În inima aceasta cu-abisuri să se-afunde,  

Și ea s-adoarmă-n cânturi supreme, avântate,  

Ce leagană toți sorii prin spațiale unde. 

 

Când va fi plină, Doamne, de ale tale glorii,  

Ea va vedea zâmbindu-i în treacăt o durere,  

Și peste strălucirea din clipe iluzorii,  

Se va-mbăta de-o calmă, puternică tăcere. 
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