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ÎN ACTUALITATE

APEL CĂTRE CITITORI!
Dragi cititori ai almanahului cultural SUD-

VEST! Ne bucurăm că sunteţi alături de noi, că 
citiţi cele înşirate de noi în paginile publicaţiei. 
V-am dori, însă, şi mai activi, mai implicaţi, mai 
puţin indiferenţi!

Sxcrieţi-ne! Împărtăşiţi-ne din neazurile şi bucu-
riile dvs.!

ISTORIA TRISTĂ A SĂPTĂMÂNALULUI 
„LUCEAFĂRUL“ DE LA ODESA

VADIM BACINSCHI, 
ODESA

Întâmplarea a vrut ca anume 
eu să stau la începuturile 
acestui periodic – primul, din 
perioada postbelică, editat la 
Odesa în limba română, pentru 
conaţionalii noştri din regiune. 
Era în toiul marelui dezgheţ 
postsovietic, în vara anului 
1990. Atunci, în calitate de 
supliment la ziarele Znamea 
kommunizma (azi Iug) şi Cio-
nomorsika komuna (azi Cior-
nomorsiki novini), regionala 
de partid a iniţiat editarea a 
două săptămânale: unul – în 
limba bulgară, altul – în limba 
română, numită, tradiţional, 
moldovenească. De Roden krai 
se ocupa ziaristul Ivan Kondov, 
venit din Bulgaria, de Luceafărul 
– subsemnatul.

Primul număr al Luceafărului 
a văzut lumina tiparului (în 
vechea grafie chirilică) în 
luna iunie 1990. Din 1991 am 
început să publicăm şi taxte 
în graĴ a latină, intenţionând, 
treptat, să trecem la ea com-
pletamente. După un an şi ceva 
de existenţă, suplimentul a fost 
înregistrat ca ediţie periodică 
de sinestătătoare (certiĴ cat de 
înregistrare OD nr.110).

A fost o muncă de pionerat pe 
care am făcut-o mai mult singur, 
remunerat cu un salariu foarte 
modest. Mai puţin de jumătate 
din răstimpul cât a apărut perio-
dicul, am lucrat asupra-i cu încă 
doi colegi: unul găgăuz şi altul 
evreu, ultimul bun cunoscător 
al limbii române. Am făcut, 
repet, o muncă de pionerat şi 
n-ar Ĵ  corect dacă singur i-aş 
da aprecieri.

Dezgheţul postsovietic, în 
raport cu Luceafărul, s-a sfârşit 
prin jumătatea a doua a anului 
1992, când Odesa n-a mai găsit 
bani pentru subvenţionarea 
periodicului. Atunci, rămas din 
nou singur, am părăsit pentru 
totdeauna redacţia.

La sfârşitul anului 1995, 
la Cernăuţi, este lansat 
săptămânalul Concordia, ca 
ziar al minorităţii naţionale 
româneşti din Ucraina. Voi 
Ĵ  angajat în redacţia sa din 
1996 corespondent special 
pentru regiunea Odesa. Peste 
câţiva ani în or. Odesa este 

constituită Asociaţia Naţional-
Culturală a Moldovenilor din 
Ucraina (preşedinte A.Fetescu). 
Această organizaţie va interveni 
de nenumărate ori cu cereri şi 
apeluri la conducerea de la Kiev, 
cerând pentru moldoveni un 
ziar în „limba moldovenească”. 
Dacă românii din Ucraina au 
periodicul lor, în limba română, 
să-l aibă şi moldovenii – în limba 
lor maternă – „moldovenească”.

Iată motivul din care 
săptămânalul Luceafărul este 
reanimat (înregistrat pe 24 
mai 2003) ca „ediţie în limba 
moldovenească”, fondată de 
Asociaţia Moldovenilor dun 
Ucraina. Aşa citim chiar în 
titlul periodicului şi tocmai 
de aici încep neadevărurile. 
Vorba e că o bună parte din 
textele publicate (uneori, cam 
jumătate) sunt în limbele rusă 
şi ucraineană. Din 2004, când 
începe să Ĵ e scos regulat de 
sub tipar, periodicul apare, 
precum era declarat, cu spriji-
nul guvernatorului de atunci 
al regiunii Odesa, S.Grineveţki. 
Mai târziu, cofondator îi va Ĵ  
Comitetul de Stat al Ucrainei 
pentru Naţionalităţi şi Culte. 
Până în vara anului 2011 l-a avut 
redactor-şef pe A.Hropotinski, 
unul din liderii moldovenilor 
de la Chişinău, fost activist de 
partid şi critic literar.

 Din cele expuse mai sus îţi dai 
seama că, după 2004, Luceafărul 
de la Odesa, „sprijinit” din toate 
părţile posibile, este mai mult 
decât o ediţie periodică a unei 
asociaţii naţional-culturale. 
Am să exemplific printr-un 
şir (cam lung, poate) de titluri 
ale unor articole publicate în 
Luceafărul. Titluri care vorbe-
sc de la sine şi mă scutesc de 
orice învinuire în subiectivism, 
ce s-ar putea să-mi Ĵ e aduse. 
Iată-le: „Ceкретные деньги 
Бухареста», «Dabija – ideologul 
moldovenismului primitiv?!”, 
„Intervenţia armatei române 
şi anexarea Basarabiei”, „Cru-
ciadele şoviniste româneşti”, 
„Adevărul istoric: suntem 
moldoveni şi punctum”, „K 
150-летию насильственного 
присоеденения Молдовы к 
Мунтении (Ţara Românească)”, 
„Мы — не румыны», «Anatolii 
Fetescu: România se amestecă 

în afacerile interne ale Ucrainei”, 
„Ex-primarul Ismailului conĴ rmă 
pericolul din partea României”, 
„Preşedintele României atacă 
la baionetă această ţară, dar şi 
UE”  ş.a.m.d. 

Mesajul acestor şi al multor 
alte materiale asemănătoare 
din Luceafărul este clar oricui: 
românii sunt duşmani, cotropi-
tori care au un singur scop: să-i 
„romanizeze forţat” pe moldo-
venii din Ucraina. României, în 
paginile Luceafărului, i se spune 
ţară a ţăranilor şerbi, făcându-
se presupunerea că, dacă „...
ţara alcătuită la sud de Carpaţi 
s-ar Ĵ  numit Vitezenia sau Tan-
zania, cum aveau să le spună 
cetăţenilor adepţii unirii? Vite-
zieni! Tanzanieni!”. (Articolul „CE  
LIMBĂ  A VORBIT  EMINESCU” 
din „Luceafărul”, nr.7, a.2012). 
În acelaşi artcol citim despre 
„filozofia românizatoare” şi 
„mâncărimea românească”, 
adusă „de peste munţi” în Mol-
dova.

Mesajul antiromânesc al celor 
publicate, devine chiar xenofob 
pe alocuri, precum vedem mai 
sus. Numere întregi ale perio-
dicului au, uneori, o asemenea 
„umplutură”. Bunăoară, în nr.19, 
din luna mai 2009 citim mate-
rialele: „Молдавская аспора 
в Украине: «Мы не румыны» 
(p.1-2); „Oul clocit al lui Băsescu” 
(p.3), iar pe-deasupra o pagină 
(a 5-a) „Poezia revoluţionară 
a lui Em. Bucov”. În nr.39, din 
septembrie 2011, un comenta-
riu al lui A.Fetescu, mediatizat 
de Agenţia de Ştiri REGNUM, 
ocupă p.1-a şi a 3-a (în limba 
„moldovenească” şi rusă). 
Comentariul are titlul „România 
se amestecă în afacerile interne 
ale Ucrainei”.

Din 2004 până azi Luceafărul 
n-a publicat nicio declaraţie 
(apel, sau scrisoare deschisă) 
a Asociaţiei conduse de 
A.Fetescu în care să condamne 
deznaţionalizarea şcolilor 
moldoveneşti din regiu-
nea Odesa şi să ceară luarea 
măsurilor pentru a stopa 
acest proces catastrofal. Grija 
cea mare, pe care Asociaţia 
Moldovenilor o poartă pentru 
conaţionalii noştri, în paginile 
Luceafărului, constă în aţâţarea 
stărilor de spirit antiromâneşti 

şi în prezentarea României 
(ţară membru al Uniunii Euro-
pene) drept un monstru. Unul 
care şi atunci când doarme îi 
românizează (în vis) pe moldo-
venii din Ucraina.

...Aşa este: alegerea o face 
pentru sine fiecare. Editorii 
Luceafărului de la Odesa au ales 
metoda moştenită de la „tătuca” 
Stalin. Pentru a sustrage atenţia 
celor mulţi de la problemele cu 
adevărat grave (în cazul dat 
– problemele supravieţuirii 
confraţilor noştri din Ucraina) 
este ridicată în vârf de băţ Ĵ gura 
„duşmanului”, care urzeşte 
planuri negre, pentru a ne da 
pierzaniei. Duşmanu-i, Ĵ reşte, 
România, care îi românizează 
pe moldoveni zi şi noapte cu 
nemiluita.

Situaţia în şcoli – în cele 6 
care au rămas cu predarea 
integrală în limba română, 
în toată regiunea Odesa – nu 
mai are importanţă. Destinul 
cărţii româneşti din biblioteci 
nu mai interesează pe nimeni. 
Soarta profesorului de limbă 
română, marginalizat şi tot mai 
puţin căutat în şcoli, devine şi 
ea neimportantă. Toate sunt 
neimportante în faţa pericolu-
lui de peste Dunăre. Suntem 
îndemnaţi să Ĵ m vigilenţi. Într-o 
cuvântare înĶ ăcărată, rostită la 
Reni, tov. A.Fetescu „...a apelat 
către compatrioţi să adopte o 
poziţie clară în chestiunea dată 
şi să nu „cadă în undiţă” ţării 
vecine, care sub pretextul „grijii 
faţă de diasporă” urmăreşte 
doar interesele sale”. Aşa scria 
săptămânalul Luceafărul în 
iunie 2010. Budite bditelinî! 
Vrag ne dremlet!

Culmea e că toate acestea 
se întâmplă nu în anii 30 în 
imperiul sovietic, ci în secolul 
al XXI-lea într-o ţară ce se vrea 
membru al Uniunii Europene. 
Păcat că în acest marasm este 
implicat un periodic ce se 
numeşte Luceafărul. Un ziar, 
menit, la apariţia sa în 1990, 
să ne unească şi să promoveze 
valorile naţionale, nu să devină 
o unealtă ieftină şi murdară 
pe tărâmul luptei ideologice. 
Păcat...  

Valoarea cărţii, apărute în iunie curent, constă  
în aceea că e scrisă în limba romînă şi aparţine 
unei autoare din regiunea Odesa. Important e că 
avem a face cu o scriere pentru copii, de care se 
mai duce lipsă în bibliotecile din sudul Basarabiei.

 Drept substrat pentru legendele şi snoavele 
E. Cojocaru serveşte tradiţia populară, cu vech-
ime de secole, de la Dunăre. Legenda Dunării,  
Legenda focorelului, Legenda Cartalului, Surata 
ne amintesc de locuri şi obiceiuri din zona Cartal-
Satu Nou-Barta, raionul Reni.

  De la Barta la Galaţi manuscrisul dnei Cojoca-
ru a ajuns şi a fost pregătit pentru tipar cu con-
cursul dezinteresat al omului de cultură Tudosie 
Tatu, analist istoric, prieten Ĵ del al comunităţii 
romîneşti din Basarabia istorică.

Lansarea cărţii Legenda Dunării şi alte poveşti 
a avut loc pe 29 iunie curent, la Universitatea din 
Cahul, unde gălăţenii, împreună cu colegii lor 
moldoveni, au organizat Ziua Dunării – manife-
stare culturală tradiţională.

   Eufrosiniei Cojocaru îi mai aparţin cărţile 
Fîntîna cu îngeraşi  (proză pentru copii),  apărută 
la Cernăuţi în 2005 şi culegerea de versuri Exod 
(Oradea, 2006).  

Corespondentul nostru

„Legendele 
Dunării şi 

alte poveşti“ 
– o nouă 
carte a 

Eufrosiniei 
Cojocaru 

EVENIMENT

  Lucrarea (65 pagini) a văzut 
lumina tiparului la Editura 

Zigotto a Universităţii Danubius 
din Galaţi în colecţia Biblioteca 
Dunării. Autoarea – Eufrosinia 

Cojocaru, învăţătoare la clasele 
primare în şcoala din satul Barta 

(Plavni), raionul Reni – ne oferă un 
mănunchi de legende şi snoave: în 

total 21 la număr. 



UNELE CONSIDERENTE ASUPRA 
TOPONIMULUI HAGI CURDA

În Basarabia istorică, sau Basarabia reală, cum 
o numea Mihai Eminescu, dintre Dunăre, Nistru şi 
Marea Neagră, pană astăzi, o prezenţă dominantă 
o au toponimele (denumiri de locuri şi localităţi) 
şi hidronimele (denumiri de ape) de origine turco-
tătară, sau, în sens mai larg, turanică. E ceva 
caracteristic mai cu seamă acestui teritoriu, spre 
deosebire de spaţiul pruto-nistrean de la nord de 
Valul lui Traian superior. Alt semn distinctiv constă 
in faptul că o mare parte din vechile denumiri 
de ape, locuri şi localităţi, păstrate pană azi, sau 
cunoscute din surse istorice, au la bază nume de 
persoane, sau funcţiile (militare de obicei) deţinute 
de cineva cu secole in urmă.

Bunăoară, lacurile Murtaza (raionul Tatarbunar) 
şi Catlabuga (raionul Ismail) poartă numele unor 
personaje istorice cunoscute. Murtaza-han, feciorul 
mai mare a lui Ahmad-han, a fost unul din ultimii 
conducători ai Hoardei de Aur şi a participat, in frun-
tea unui detaşament de tătari de pe Volga, la campania 
lui Baiazid al II-lea din vara anului 1484 impotriva 
Chiliei şi a Cetăţii Albe. Rămînand intre cele două 
cetăţi cucerite vreo 4-5 ani, a pustiit cu desăvîrşire 
acele locuri, făcandu-le aproape de nelocuit, cum 
scriu cronicele turceşti.

Catlabuga (Cotlubuga) a fost unul din cei trei emiri 
tătari armatele cărora au fost învinse de lituanieni in 
1362/1363 la Sinie Vodi, nu deperte de Bug. Pană la 
această luptă el conducea un grup de tătari nomazi 
din Crimeea.

Satele Cantemirmurza şi Cioaramurza (azi Nadre-
cinoie, raionul Tarutino) poartă numele unor marz-
aci (conducători de oşti, nobili) tătari. Localitatea 
Cantemirmurza, inexistentă azi, o găsim pe o hartă a 
Moldovei şi Valahiei de la 1785, editată la Nurnberg 
de Gussefeld. Era situată la nord-est de cotul Cogalni-
cului, pe unde azi se aĪ ă raionul Tarutino (sau Sărata). 
Murzacului Cantemir, omorat in 1637, M.Costin ii 
spune „vestitu războinic pe acele vremi”, scriind şi 
despre „ordele lui Cantemir”.

Hagi Curda se inscrie in şirul celor cateva topo- şi 
hidronime legate de numele unor căpetenii tătare care 
făcuse perelinajul (hadjul) pe locurile sĩ nte ale musul-
manilor, invrednicindu-se de titlul de „hagiu”. E 
vorba de limanul Hagibei (Hadjibei), de langă Odesa, 
raul şi lacul cu acelaşi nume – Hagider (Hadjider), din 
raionul Tatarbunar şi satul Hagi Curda (Camaşovca), 
din raionul Ismail. Trebuie să subinţelegem, probabil, 
personaje istorice diferite din perioade istorice diferite 
şi ele.

Hagibei, in opinia mai multor istorici, a fost alt 
emir tătar, din cei trei, detaşamentele cărora le-au 
distrus lituanienii la Sinie Vodi. I s-a mai spus, in 
diferite surse, Kacebei, Chaczubei, Katibei. După 
destrămarea Hoardei de Aur, el a rămas să domine in 
stanga Nistrului.

Denumirile de rau şi lac Hajider se compun din 
acelaşi „hagi”, persoana ĩ ind, posibil, alta, şi din 
cuvantul „dere” („der”), ceea ce, din turceşte inseamnă 
„vale” („parau”).

Hagi Curda ar putea să poartă numele lui Hagi 
Curd Ali aga, adică comandant de oşti turceşti. Ii 
intalnim numele intr-o scrisoare din anul 1613, prin 
care paşa Madjaroglu Ali face cunoscut braşovenilor 
planul inaintării armatei turceşti asupra Braşovului. 
Dintre trupele ce aveau să invadeze oraşul, primul era 
bulucul (100 de ostaşi) condus de Hagi Curd Ali aga. 
(Catalogul documentelor turceşti, vol. II, Bucureşti, 
1963, p.64-65).

Satul Hagi Curda ar putea ĩ  moşia de candva a 
acelui Hagi Curd Ali, cu atat mai mult că documen-
tul ne spune fără echivocuri: a existat o asemenea 
persoană istorică.

Lipsa de documente scrise din perioada ştefaniană 
şi de după 1484 e şi ea in dezavantajul nostru. Aşa 
este: am vrea ca satul de pe malul ghioluluzi Chitai, 
sat cu populaţie romanească, să se numească, in denu-
mirea sa autohtonă, nu Hagi Curda, ci Frumuşica. 
Dar ne-am ales cu Hagi Curda. La mijloc au fost, cum 
am spune azi, nişte detalii de ordin administrativ-
birocratic. Iată care anume: Ştefan cel Mare stăpaneşte 
Chilia şi teritoriile invecinate din ianuarie 1465 pană 
in iulie 1484. Nici douăzeci de ani. Turcii le stăpanesc 
300 ani. Un termen suĩ cient pentru a administra 
cum se cuvine pămanturile ocupate. Turcii au reuşit 
s-o facă. In sangeak (unitatea administrativă de bază), 
sangeakbeiul avea puterea administrativo-militară, 
kadiul – puterea judiciară, difterdarul – puterea 
ĩ nanceară. Toţi subordonaţii Porţii. Către 1590, in 
sudul Basarabiei exista un singur sangeak – Cetatea 
Albă, cu trei kadiate – Chilia, Cetatea Albă şi Ismail, 
in ĩ ecare cu cate un adjunct al sangeakbeiului. Mai 
exista o armată intregă de subaşi, chehai, muftii, ser-
dari – funcţionari cu diferite misiuni şi diferit grad, 
care bănuiesc că işi indeplineau conştiincios indator-
irile. Şi dacă, să zicem, după 1590, lui Hagi Curd Ali 
i se dă moşie pe malul de vest al lacului Chitai, pare 
ĩ resc ca ea să rămană in actele turceşti şi in istorie cu 
numele Hagi Curda. 
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Pe 30 octombrie, 2011, s-au împlinit 75 
de ani de la naşterea lui Ştefan Lupu, fost 
director al şcolii medii din Cartal, raionul 
Reni, personalitate pe care eu unul aş pune-o 
aparte în rândul cadrelor didactice din şcolile 
cu limba de predare română din sudul Basa-
rabiei, de după 1990. Vă spun în continuare 
de ce. Nu înainte, însă, de a-mi da părerea 
că aniversarea de la naşterea sa  ar merita 
să Ĵ e consemnată într-un fel oarecare. Şi la 
şcoala din Cartal şi în cadrul unei Societăţi a 
profesorilor din şcolile noastre, pe care, ştiu 
bine, n-o avem. 

   Fapt e că până azi pe Ştefan Lupu tre-

buie să-l ţină minte unii directori de şcoli 

şi profesori din generaţiile mai în vârstă. O 

spunem şi pentru cei  ce ştiu şi pentru cei 

ce nu ştiu: dumnealui a fost omul care în 

perioada 1995-1996 a adus de la Cahul în 

sudul Basarabiei, prin vama Reni, primele 

loturi de carte în graĴ e latină, după revenirea 

la ea în R. Moldova. Le-a adus nu pe căi ilicite, 

ci ca reprezentant al părţii ucrainene, în baza 

unui acord semnat, la nivel de ministere, 

între Ucraina şi Republica Moldova. Ştefan 

Lupu a însoţit trei loturi de carte românească 

( putem spune aşa, după trecerea de la graĴ a 

chirilică la cea latină ), aduse cu camionul şi 

cu toate documentele în regulă, în ianuarie, 

apoi septembrie 1995 şi în martie 1996. De 

Ĵ ecare dată vameşii ucraineni, ignorând 

înţelegerile moldo-ucrainene, erau dispuşi 

să nu permită trecerea cărţilor pe teritori-

ul ucrainean. Şi tot de Ĵ ecare dată a salvat 

situaţia  insistenta şi chiar bărbăţia lui Ştefan 

Lupu. Literatura didactică a fost adusă la 

Cartal, pentru ca de acolo să Ĵ e distribuită 

prin şcolile din sudul Basarabiei.

   După aceasta, în aprilie 1996, timp de 

două săptămâni, directorul şcolii din Cartal, 

a trebuit să ţină piept ofensivei vameşilor şi 

securiştilor din Reni, care îi aduceau cele mai 

negre acuzaţii, tratându-l ca pe un infractor 

de rând.

   Iată ce scrie, în acest sens, Ştefan Lupu în 

articolul Vămile graĴ ei latine în  vama Reni, 

publicat în numărul din 7 septembrie 1996 

al săptămânalului cernăuţean  Concordia: 

„În acest răstimp am avut mari emoţii şi eu, 

şi cei de acasă. Am fost supus unor presiu-

ni psihologice inadmisibile faţă de un om 

nevinovat, director de şcoală. Despre toate 

acestea am scris într-o scrisoare adresată pro-

curorului raional, la care n-am primit până 

astăzi răspuns...”.

   Retrăirile sale de atunci i-au zdruncinat 

sănătatea şi, din câte ne dăm azi seama, 

n-au prevestit nimic bun destinului cărţii 

româneşti în sudul Basarabiei. În şcoli, de ea 

s-a dus tot timpul lipsă, iar în unele dintre 

ele dânsa în genere a ajuns să nu mai Ĵ e 

necesară. Din motivul că nu există clase cu 

limba de predare română. Copiii îşi fac stu-

diile în limbile ucraineană şi rusă şi faptul 

acesta puţin pe cine deranjează azi. Ca în 

cazul “ proaspăt” al şcolii din Satu Nou, raio-

nul Reni şi al atâtor altora.

   Profetice, din păcate, s-au dovedit a Ĵ  

cuvintele lui Ştefan Lupu, scrise în decembrie 

1997: „Din toate acestea, avem ceea ce avem 

şi ne bucurăm că avem şi puţinul acesta, 

căci nu se ştie până când îl vom avea. Ajutor 

n-avem de unde aştepta. Pe contul nostru se 

fac discuţii, se face politică la diferite niveluri. 

Nu suntem pasivi, indiferenţi. Batem, batem, 

dar nu ni se deschide, ni se închide.

   Nu mă plâng, nu mă îndreptăţesc, vreau 

să Ĵ m înţeleşi că ne este greu şi nimănui nu 

trebuim. Suntem cu nevoile pe care nimeni 

nu vrea să le înţeleagă” (Concordia, din 6 

decembrie 1997).

   În lumina palidă a acestor cuvinte, desti-

nul omenesc şi intelectual al lui Ştefan Lupu 

seamănă cu destinele atâtor copii sud-basa-

rabeni ai perioadei postbelice din secolul 

trecut. Destin ţesut din retrăiri, dureri şi mari 

neîmpliniri existenţiale.

   Copil ( unul din cei trei ) al lui Afana-

sie şi Daria Lupu, din Cartal, Ştefan, după 7 

clase făcute acasă, absolvă renumita Şcoală 

Pedagogică din Cetatea Albă şi lucrează 

învăţător în satul Cucoara, apoi Larga, din R. 

Moldova. De acolo pleacă la armată. Întors, 

lucrează la Caragaci, raionul Reni, devine 

student la Institutul Pedagogic din Tiraspol 

şi se stabileşte la baştină. Predă geograĴ a 

în şcoală, se căsătoreşte. Împreună cu soţia, 

Ana, cresc trei copii: Aurelia, Constantin şi 

Vladimir. În 1965 devine şef de studii, iar în 

1990 – director al şcolii din Cartal. Se stinge 

subit din viaţă, în urma unei boli grele, pe 

10 iulie 1998.

   ...Destinul pământesc al lui Ştefan Lupu 

se asociază ( ar putea Ĵ , oare, altfel?) cu 

destinul actual al şcolii cu predare în limba 

română din sudul Basarabiei. Această şcoală 

a încetat să mai existe ca şcoală naţională 

cu tradiţii seculare. În panteonul imaginar 

al luminaţilor săi dascăli, un loc de cinste, cu 

siguranţă, este cel al lui Ştefan Lupu, bărbat 

vrednic al neamului nostru. 

VADIM BACINSCHI

ŞTEFAN LUPU DE LA CARTAL
PERSONALITĂŢI ALE LOCULUI

SĂ CUNOAŞTEM ISTORIA BASARABIEI

Meleagul Tatarbunarului: 
MOARA DE SARE ŞI 

DRUMUL SĂRII                     

  În lucrarea sa  Caragaci – sat românesc 
din Bugeac, apărută la Bârlad, în 2003, 
Petru Ujeuca, originar din această locali-
tate, îşi aducea aminte cum consătenii săi 
„culegeau sarea” până la cel de al doilea 
război mondial. El se referea la cele auzite 
în anul 1938 de la un bătrân, moş Oprişan, 
care avea pe atunci 87 de ani.

  Iată cum este descris procesul extragerii 
sării: „Dacă mergi la limanul Şagani, la 
gura de vărsare în mare, pe o suprafaţă 
de circa 60 ha nu creşte nici iarbă, nici 
stuf. Este o întindere de nămol sărat, 
unde oamenii vin în zilele de sărbătoare 
şi se scaldă, merg la nămol şi se ung pe 
tot corpul, apoi stau la soare, pentru că 
este bun pentru vindecarea reumatismului.

  Bătrânii spun că pe acest loc mort, 
înainte de a veni ruşii în Mahala, era o 
moară de sare, ale cărei ruine se văd şi 
astăzi. Clădirea nu a fost mare, semăna mai 
mult cu un şopron unde se depozita sarea.

  Începând cu lunile aprilie-mai, printr-
un şanţ de comunicare se dădea drumul la 
apă din liman în locul mort şi îl inundau 
până apa ajungea la 0,5 m. Terenul era 
drept.

  Când în lunile mai, iunie şi iulie tem-
peratura se ridica la 30-35 de grade, apa se 
evapora, lăsând pe nămol un strat de sare 
a cărui grosime ajungea între 10-15 cen-
timetri. În lunile septembrie –octombrie 
începea „culesul sării”. Cu ciocane grele cu 
cozi lungi şi răngi de ĩ er se spărgea stratul 
de sare, care era ca un lac îngheţat pe timp 
de iarnă. Bucăţile de sare se transportau 
la „fabrică”, ce era înzestrată cu un sistem 
manual de zdrobire. Cu ajutorul unui scri-
pete ĩ xat de doi pari, un troliu ridica o 
greutate mare de ĩ er până la înălţimea de 
6-8 metri, care, prin cădere, zdrobea sarea, 
apoi o împingea către nişte ciururi metali-
ce. Se selecta după dimensiunile ciurului, 
apoi cădea în groapă şi de aici se încărca în 
saci ţesuţi, cu greutatea de 50 kg, se trans-
porta cu barca „dublă metalică” pe liman 
şi mare până la Vâlkov, Chilia, Jebrieni, 
iar de acolo alţi negustori o distribuiau în 
ţară. Sarea avea trecere la tătari şi turci”.

  Mai înainte, în lucrarea sa, P. Ujeuca 
pomeneşte despre „drumul sării” pe care 
caragacenii, în timpul ocupaţiei otomane, 

duceau la Tatarbunar sarea dobândită din 
apa limanului Şagani.

  Extragerea sării din lacurile sărate sud-
basarabene cunoaşte o amploare deosebită 
în primele decenii după cucerirea ţinutului 
de către ruşi, la 1812. Datele istorice 
mărturisesc, bunăoară, că în 1820 s-au extras 
1.393.609 puduri, în 1821- 3.721.001 
puduri, iar în 1826- 6.616.347 puduri de 
sare.

  Dacă ştim că sarea din limanul Şagani 
a fost „culeasă” de oamenii locului până în 
jumătatea a doua a sec. al 19-lea, putem 
presupune că această îndeletnicire a existat 
şi mai înainte, în perioada evului mediu.

  

  „Începând cu vara anului 1484, pentru 
un timp scurt, pe teritoriul Moldovei, s-a 
aĪ at un grup de tătari. Lângă Chilia şi 
Cetatea Albă, recent cucerite de otomani 
de la Stefan cel Mare, Baiazid al doilea a lăsat 
o parte din tătarii de pe Volga, în frunte cu 
Murtaza, fratele hanului Hoardei de Aur, 
care nu cu mult înainte căzuse în mâinile 
hanului din Crimeea. Potrivit relatărilor cro-
nicarului turc Orudj bin Adil, la campania 
din 1484 a participat beiul tătar căruia i se 
spunea Murtaza-han.

  Alt cronicar turc, Menakib, precizează 
că Baiazid „a lăsat acolo oastea tătărească 
împreună cu hanul lor numit Murtaza, 
pentru ca aceştia, ca unii ce hălăduiră între 
aceste două cetăţi, să le păzească şi să împi-
edece apropierea gheaurilor. Aceşti tătari, 
în răstimp de 3 sau 4 ani cât au petrecut 
aici  ... în tară, au jefuit-o şi au pustiit-o 
în aşa măsură, încât a devenit aproape de 
nelocuit”. 

  După încheierea păcii cu Moldova ( 
1486), Baiazid a aprobat cererea tătarilor 
de a se întoarce în tara lor, deoarece, ruinând 
populaţia locală, ei reduceau veniturile sulta-
nului. Drept amintire a aĪ ării  acestui grup 
de tătari la vest de Cetatea Albă a rămas un 
nume de lac Murtaza care poate ĩ  citit pe 
harta lui Bawr”. 

       (Din lucrarea lui Ion Chirtoagă.  
Din istori  Moldovei de sud-est, Editura 

Muzeum, Chişinău, 1999,  p.98-99 ).                       

Rubrică de Vadim BACINSCHI

  LACUL  MURTA-
ZA  (MARTAZA)



   PICTORUL HAGICURDEAN PAVEL GUŢU
  Vadim BACINSCHI 

        Pe 6 august 2012 pictorul 
Pavel Guţu, originar din Hagi Curda 
(Camâşovca), raionul Ismail, a împ-
linit 60 de ani. Prin părţile noastre 
aniversarea a trecut neobservată, 
multă lume neştiind măcar cine este 
Pavel Guţu: un pictor care a îndrăznit 
să părăsească găoacea postsovietică şi 
să devină european, în viziunea sa 
artistică, dar şi cea pur omenească.

       Locuieşte de mai mulţi ani, 
împreună cu familia, într-un oraş 
din nordul Italiei. Locuieşte şi crează, 
luând, din 2003 încoace, mai multe 
premii în cadrul unor concursuri, 
participând la o serie impunătoare 
de expoziţii. În Italia vine de la 
Chişinău, unde, la drept vorbind, 
s-a aĩ rmat şi si-a făcut un nume 
în arta plastică. Cum deobicei se 
întâmplă, drumul spre recunoaştere 
şi primele expoziţii personale n-a 
fost uşor. Mi-l amintesc pe la înce-
putul anilor ‚90 (ai secolului trcut), 
când preda la Colegiul Naţional de 
Arte Plastice „Al.Plămădeală” din 
Chişinău. Locuia cu familia într-un 
cămin studenţesc de la Botanica, în 
condiţii foarte modeste. L-am găsit 
atunci, ca şi de atâtea ori după aceea, 
plin de energie şi de o vivacitate crea-
toare deosebită. Poate, anume aceste 
calităţi l-au ajutat să supravieţuiască, 

în primul rând, ca artist, şi să-şi 
atingă scopul. În acea perioadă (anul 
1993) divine membru al Uniunii 
Artiştilor Plastici din Moldova, 
studiază la Centrul de Arte „Micado” 
din Paris. Va mai deveni de aseme-
nea membru al AIAP-UNESCO 
(Asociaţia Internaţională a Artiştilor 
Profesionişti) şi al Fundaţiei Artiştilor 
Plastici din România.

       În 1998 este inclus în Enci-
clopedia Artiştilor Români Con-
temporani (Editura „Arc-2000”, 
Bucureşti, p.82). Tot în 1998, la 
sfârşit de decembrie, este prezent  în 
Galeriile Uniunii Artiştilor Plastici 
din Chişinău cu expoziţia personală 
„Între moment şi inĩ nit”, cuprinzând 
creaţii din ultimii 15 ani (la acel 
moment). Expoziţia făcea un bilanţ 
al activităţii plasticianului, lăsându-l 
ca personalitate artistică, dincolo de 
spaţiul românesc.

       Revista  Atelier, editată la 
Chişinău de Uniunea Artiştilor Pla-
stici din R.Moldiva, scria cu prile-
jul acelei expoziţii: „Spirit inventiv 
şi laborios, stăpânit de pasiunea 
căutării a noi valenţe expresive care 
să-l exprime în toată plenitudinea 
şi complexitatea, Pavel Guţu şi-a 
creat drumul în artă cu tenacitate şi 
persiverenţă. Ca să ajungă stăpân pe 
un larg diapazon de tehnici (vitra-
liu, pictură murală, frescă, graffi  to, 
acuarelă, creion, tuş, cărbune, etc) şi 

NĂSCUT ÎN BASARABIA ISTORICĂ

MIHAI EMINESCU. SCRISORI DE LA ODESA
  În 2010 s-au împlinit 125 de ani de 

la aĬ area la Odesa şi Kuialnik a poetului 
Mihai Eminescu. El vine încoace de la 
Iaşi, cu trenul, pe la Chişinău şi Tighina, 
în primele zile ale lunii august 1885. 
Vine pentru a se trata cu băi de nămol în 
stabilimentul medicului Felician Iachi-
mowicz, polonez de origine. Acesta locuia 
în Odesa şi era cunoscut, ca balneolog, 
dincolo de hotarele Imperiului Rus.

  Înainte de a se porni, Eminescu ia o 
scrisoare de recomandare de la consulul 
rus de la Iaşi, Lermontov. În călătoria 
până la Kuialnik îl însoţesc priete-
nii ieşeni G. Zaharia, G.Buţureanu, 
G.Drăghici şi doctorul E.Max. În stabili-
mentul din Kuialnik poetul este internat 
pe 4 august şi stă acolo până la sfârşitul 
lunii. După încheierea tratamentului, 
vine la Odesa, stă aici până în jumătatea 
a doua a lunii septembrie, aşteptând ca 
prietenii de la Iaşi să-i trimită bani de 
drum, pentru a ajunge acasă. Părăseşte 
Odesa, probabil, în decada a treia a lui 
septembrie.

O scrisoare expediată de la Kuialnik 
la Iaşi pe 15 iulie 1886 ne dovedeşte că 
Eminescu a vizitat Odesa, pentru a se trata, 
şi în anul următor. 

 RÂNDURI DIN SCRISORI, CU 
COMENTARII

  „Mult stimate domnule consul! Vreau 
să vă mulţumesc pentru ajutorul acordat şi 
în acelaşi timp să ĩ u interpretul domnului 
Doctor Iachimowicz, care a fost mişcat de 
cuvintele adresate de Dumneavoastră în 
favoarea mea.

  În sanatoriul său de lângă Liman, 
unde am fost instalat şi m-am bucurat 
de o atenţie deosebită, el crede că dacă 
urmez cura şi anul viitor, am să mă bucur 
de o sănătate perfectă. Optimismul este o 
calitate pe care trebuie s-o aibă orice doctor  
adevărat, încât eu sper şi voi spera totdeau-

na că am să reuşesc să dobor şi această 
nenorocire. În primul rând bunătatea 
Dumneavoastră şi apoi a prietenilor noştri 
de la Iaşi  vor reuşi să remedieze răul”.

(Scrisoarea către consulul rus de 
la Iaşi, Lerrmontov. Odesa, 1885)                                                                                                                                            

  Scris în limba franceză, mesajul adresat 
consulului rus ne vorbeşte cu destulă cer-
titudine despre dorinţa poetului de a  se 
însănătoşi. Dacă ar ĩ  să punem la îndoială 
sosirea lui Eminescu la Kuialnik în iulie 
1886, scrisoarea către Lermontov ne oferă 
un argument ce spulberă îndoielile.

                   *  *  *                                      
   „ Au trecut două săptămâni de când 

sunt aici şi mă coc zilnic în băi de glod 
cald de 30 grade Reaumur. Nu pot zice 
că vremea aceasta a trecut fără să-mi facă 
bine. Durerile necontenite pe cari le aveam 
în Iaşi nu le mai simt aici, însă încă nu 
toate ranele s-au închis şi mă tem că, de 
s-ar închide chiar, vindecarea să nu ĩ e 
temporară şi să nu apară din nou când mă 
voi întoarce în ţară. La Odesa n-am fost 
în timpul acesta decât de vro două ori, ca 
să-mi iau medicamente şi tutun. Cel din 
urmă e şi scump si rău, încât în privinţa 
aceasta orientalul din mine o duce greu”. 

  (Din scrisoarea la Iaşi, către V. Burlă 
Kuialnik, 12 august 1885 )             

     Eminescu, deci, vine la Kuialnik 
să-şi trateze rănile de pe picioare, numite 
şi erupţii, care îi pricinuiau dureri mari. 
Aceste răni i-au făcut  pe unii medici ai 
timpului să le caliĩ ce drept urmare a siĩ -
lisului şi să-i prescrie tratament cu mercur, 
ci nu se mai aplica pe atunci în Europa, 
ca medicament. Mercurul a şi ruinat 
organismul poetului, afectându-i inima şi 
pricinuindu-i moartea.

  ...La Kuialnik i se vor aplica băi cu 
nămol, băi electrolitice, tratament medi-
camentos.           

    “Îndealtmintrelea repet ceea ce-am zis 
în scrisoarea trecută. Ne mănâncă urâtul 
pe toţi şi lumea a-nceput a se cam rări 
de pe-aici. Trenul între Odesa şi Liman 
circulează acum cu mult mai rar şi seara 
defel. Prietenii Zaharia, Buţureanu, onor. 
Drăghici, d-rul Max s-au întors în ţară; 
numai eu, cocostârc străin, măsur malurile 
limanului cu picioarele mele arhioloage”.

 (Din scrisoarea la Iaşi, către P. Novlea-
nu. Kuialnik, 15 august 1885 ).

  În cele scrise de poet despre picioarele 
sale avem o conĩ rmare sugestivă a bolii de 
care suferea. În acelaşi răvaş din 15 august, 
pomenind despre “progresul cam încet al 
curei” şi rugându-i pe prieteni să-i trimită 
bani pentru a se răsplăti cu medicul Ich-
imowicz, Eminescu scrie despre biata sa 
piele „bortilită de bube şi boale”, care ar 
putea să încapă în mâinile poliţiştilor ruşi, 
dacă era să rămână fără bani.

  M. Eminescu pomeneşte de trenul ce 
lega Kuialnikul cu Odesa cale de 7 verste. 
El circula pe această rută până în port, 
începând cu anul 1873 şi ĩ ind suspendat 
abia după revoluţia din 1917.

                    *  *  *
   “Încolo, duşmanul cel mare al 

singurătăţii mele e urâtul. Persoanele 
care sunt aici nu vorbesc decât ruseşte 
sau leşeşte, abea vro două din ele rup câte 
un cuvânt nemţesc ori franţuzesc. Astfel, 
deşi nu tocmai vorbăreţ de felul meu, sunt 
condamnat la un mutism absolut. De citit 
n-am asemenea ce citi, decât o ediţie a 
lui Heine, rătăcită printre bucoavnele 
doctorului secundar. Pân-acum nici un 
român nu-mi interesează existenţa şi n-o 
împinge la o mai mare activitate; vântul şi 
valurile lacului, cu freamătul lor neîncetat, 
iată singurul acompaniament al zilelor şi 
nopţilor care se scurg uniforme şi mono-
tone ca bătăile unui ceasornic de părete.

  Rugându-te dar să nu mă uiţi aici, 
irosit printre ruşi, rămân al tău credincios 
prieten M. Eminescu.

  Adresa mea: M. Eminescu, Adrejevski 
Liman, a Odessa (Russie), Etablissement 
du dr. Ichimowicz”.

 ( Din scrisoarea la Iaşi, către V. Burlă. 
Kuialnik, 18 august 1885 ).

  În general vorbind, începuturile sta-
bilimentului de la Kuialnik sunt datate cu 
anul 1883, când apar primele 2 băi.

  Din cele scrise de Eminescu despre 
anturajul său, în care se vorbea mai mult 
ruseşte şi leşeşte, ne dăm seama că sanato-
riul se bucura de popularitate în hotarele 
imperiului rus, nu şi în vestul Europei.

                     *  *  *
       „ Până acum am trimis 7 scrisori 

în ţară – aceasta e a 8-a. Nu ştiu ce-o ĩ  cu 
poşta de-aici, dar răspuns n-am primit la 
nici una, încât mă tem ca să nu-ntârzie ori 
să dispară scrisorile voastre. Nu mai sunt 
decât 12 zile pân la sfârşitul lunii şi cu 
toate acestea nici pân-acum nu am banii 
necesari pentru plata doftorului. În orice 
caz o situaţie îngrijorătoare pentru un om 
ca mine, cu totul străin în locurile acestea, 
încât vă rog cu toată seriozitatea să nu mă 
uitaţi şi să grăbiţi a chibzui ceea ce e de 
făcut.

  Pe-aici au început o serie de ploi şi 
temperatura nu-i mai mare decât de 12 
grade Reaumur. Sezonul propriu de băi a 
cam trecut şi lumea se răreşte din ce în ce; 
trenul circulă mult mai rar între Odesa şi 
Liman, iar în Liman nu e oĩ ciu poştal, ci 
numai o cutie de poştă, din care cine ştie 
când se mai iau scrisorile spre a ĩ  trimise 
la destinaţie”.

( Din scrisoarea la Iaşi către P. Novlea-
nu. 18 august 1885 ).  

  Precum mărturiseşte singur M. 
Eminescu în scrisoarea din 18 august, de 
la începutul aĪ ării sale la liman, a expediat 
la Iaşi 8 scrisori. Le mai punem la socoteală 

pe cea din 2 septembrie şi pe cea adresată 
lui Bodescu, despre care el pomeneşte, şi 
avem un număr de 10 răvaşe expediate la 
Iaşi de la Kuialnik şi Odesa. Îngrijorat de 
lipsa banilor, poetul ar ĩ  putut să trimită 
acasă şi alte scrisori, de care nu ştim, în 
prima jumătate a lunii septembrie. Poate, 
într-adevăr, poşta rusească lucra prost de 
tot. În scrisoarea din 15 august poetul 
consemna în contextul dat: “ Ceea ce m-a 
speriat, însă, este timpul lung ce-i trebu-
ie unei scrisori pentru a  ajunge pân la 
mine. Carta poştală datată din 8 august, 
am primit-o abia ieri la 14 august – va să 
zică 6 zile”.

   Problema banilor pentru tratament 
şi pentru drumul acasă ocupă locul său în 
toate scrisorile eminesciene de la Odesa. 
Se va rezolva foarte anevoios, pricinuindu-
i poetului multe nelinişti şi ţinându-l în 
Odesa până în jumătatea a doua a lunii 
septembrie 1885.  
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Pe urmele lui Eminescu

genuri ale picturii (monumentală, de 
sevalet, ilustraţie de carte, caricatură, 
portret), plasticianul a străbătut cu 
îndârjire hăţişurile întortocheate şi 
adesea spinoase ale iniţierii în hainele 
profesiei”.

       La acest capitol (al iniţierii în 
hainele profesiei) ar mai ĩ  de spus 
că Pavel Guţu a studiat mai întâi 
la Kiev, unde absolveşte în 1982 
Academia de Arte Plastice (secţia 
pictură monumentală). În 1993 
face o studiere la Sankt-Petersburg. 
Altă studiere, spuneam mai sus, a 
avut-o în Franţa. 14 ani (1982-1995) 
a predat la Colegiul „Al.Plămădeală” 
din Chişinău.

       Critica de specialitate împarte 
lucrările lui P.Guţu, în mod arbitrar, 
ĩ reşte, în trei categorii. Prima: pei-
sajele sale, caracterizându-l ca pe un 
„artist-voiajor, pasionat de natură, 
de locuri pitoreşti”. Altă categorie o 
constituie pânzele în care el foloseşte 
stilistica dominată de „metafore şi 
alegorii, subordonate unei viziu-
ni simbolist-critice-groteşti”. Şi a 
treia – lucrările „de factură virtual-
onirică” (oniric – ce ţine de dome-
niul viselor) – rezultat al incursiu-
nilor sale „în straturile ascunse ale 
subconştientului”.

       Pe Pavel Guţu, cum e şi ĩ resc, 
îl preocupă întâi de toate realitatea 
şi nu tărâmurile de vis. De mai bine 
de 20 de ani îl cunosc preocupat de 
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destinele consătenilor săi din Hagi 
Curda, ale tuturor conaţionalilor din 
Basarabia istorică, pentru care trage-
dia deznaţionalizării continuă. Limba 
română este înlocuită  în şcoli cu 
ucraineana şi rusa, şcolile cu predarea 
integrală în limba română au mai 
rămas vreo şase la număr (din 16, câte 
erau în 1991), minoritatea românească 
din regiunea Odesa ĩ ind, de fapt 
ignorată la nivel oĩ cial şi încorporată 
în cea moldovenească.

       Cunoscut cu această situaţie, 
Pavel Guţu vine cu soluţiile sale 
europene: în domeniul protejării 
minorităţilor etnice. Ucraina are legi 
bune care se cuvin respectate, iar dacă 
nu sunt respectate, minoritarii trebuie 
s-o ceară. Cum anume? De aici încep 
problemele cele grele, ĩ indcă intervin 
o mulţime de împrejurări, subtilităţi, 
particularităţi ale psihologiei românu-
lui sud-basarabean, greu de depăşit. 
Deocamdată, la baştina plasticianu-
lui, lucrurile rămân cam aşa cum le 
vedem expuse, în formă alegorică, în 
tablourile sale „Încă-i lungă noaptea-n 
rezervaţie”, „Producerea mancurtului”, 
„Noaptea secolului XX” ş.a. Fantome-
le trecutului sovietic totalitar continuă 
să domine, suprapuse peste preades 
întâlnita lipsă de cultură elementară 
şi nihilismul celor născuţi după anii 
‚80-‘90 ai secolului trecut.

       L-am auzit referindu-se la aceste 
probleme în noiembrie anul trecut, la 
Universitatea din Ismail, unde veni de la 
Chişinău, împreună cu câţiva scriitori, 
pentru a participa la tradiţionalul Festi-
val de Poezie sud-basarabeană „P.Boţu”. 
Le-a vorbit studenţilor de acolo despre 
dragostea de neam şi de moşie, aşa cum o 
înţelege el: lucruri cu adevărat importante 
şi, parcă, uşor de priceput. Nu ştiu dacă a 
fost auzit şi înţeles...

       Am mai stat de vorbă după aceea, 
pe drum: el la volan, noi, câteva persoane 
– pasageri. A trecut pe la nişte rude din 
Ismail, apoi am luat-o spre Hagi Curda. 
Se întunecase şi noaptea de noiembrie, 
plină de nelinişti, ne-a însoţit până în sat. 
A trecut pe la casa în care locuiesc alte 
rude de-ale lui. A vorbit ce avea de vorbit 
cu apropiaţii săi, i-a luat pe cei doi oaspeţi 
cu care venise de la Chişinău şi, fără a mai 
zăbovi, o porni înapoi, spre capitala de pe 
Bâc. Îl aştepta Italia.

       Astă vară, în iulie, mi-a comunicat 
prin internet despre câteva expoziţii de-ale 
sale, organizate în Italia, evident cu prilejul 
aniversării a 60-ea de la naşterea-i. M-am 
bucurat pentru ei şi i-am urat succese. 
Dacă ar ĩ  Ismailu-n Italia şi Odesa mai 
aproape de Paris... 



Doamnele
Doamnele, într-un ceas de domn bunu
Şi un ceas de domneşte
Doamnele ,  este un desmerseşte
Doamnele, făclii dalbe aprinse
Sus la cap de masă
Doamnele, de-a lui jupîneasă,
Doamnele , este un jur de aur
În jirul cine şade ?
Doamnele , bunul Dumnezeu
mai de rînd cu elu
Doamnele , Ion , sfînt Ionu,
mai de rînd cu elu.
Doamnele , Crăciun sfînt bătrînu,
mai de rînd cu elu.
Doamnele , bieţi boieri mîncaţiu
 Şi voi vă  întrebaţiu
Doamnel , care-s vă mai mariu şi mai 

de demultu ,
Doamnele , Ion , sînt Ionu
Rupse şi vorbiră 
Doamnele , eu vă sînt mai mare 
Şi mai de demultu
Doamnele , tu cînd te-ai  născutu
Eu m-am perliojitu
Doamnele-n poală mi-ai căzutu , 
În poală de un vrăjmîntu ,
Doamnele , pe mîini te-am luatu ,
Sus  te-am ridicatu ,
Doamnele , sus la Rusalimu ,
Doamnele , şi te-am botezatu
În poala lui Iordanu.
Doamnele , bun nume ţi-am pusu
Bunul Dumnezeu ,
Doamnele , şi ţi-am dăruitu ,
Şi ţi-am miruitu
Doamnele , cerul şi pămîntul.
Lumea şi tărîmul 
Doamnele , şi a lui tuturor.
Să vă ĩ e de bine ! 

Inf.  Mihail Azman , 60 ani , s. 
Novoseliscoe , r-nul  Reni , reg. Odesa

Lerule
Lerule , la lin , la fîntînă , la colţ de 

grădină,
Lerule , strujeşte-mi , prujeşte-mi
Lerule , doi mi-s tinereiu ,
Lerule , nume cum mi-i cheamă 
Lerule , tot .......... (numele) frumosu 
Cu fata frumoasă ,
Lerule , cu sprînceana trasă ,
Cu geana sumioasă.
Lerule , nume cum mi-o cheamă ,
Lerule , tot .......... (numele) frumoasă ,
Chip de jupîneasă ,
Lerule  ............ (fata) cînd vorbiră ,
nu struji cu mine
Lerule , bună-s de cît tine
Lerule , vezi ori dar nu veziu 
Pe o gură de vale , 
Lerule ,cele lunci cu Ī oriu ,
Lerule , toate-s ale mele ,
n-ai treabă cu ele
Lerule ......... (băiatul) cînd vorbiră ,
nu struji cu mine.
Lerule , vezi ori dar nu veziu
Cei munţiu cărunţiu ,
Lerule , nu-s cărunţi de felu ,
Dar sînt turme de oiu
Printre dalbe oiu ,
Lerule , cînd le-oi Ī uerează ,
Oi dalbeor porniră
Lerule , prin Ī orile tale ,
Lerule , Ī orile ţi-or paşte , 
Mănunchiuri le-or face, 
Lerule , prin chimeri le-or pune,
Lerule , şi le vor scoate
Rar la zile mariu.
Lerule , în seara de ajunul ,
În ziua de Crăciunu
Lerule , li la bobotează ,
Lerule , cînd preoţi botează ,
Lerule , lumea încreştinează
Şi pe noi pe toţi !
Să vă ĩ e de bine ! 

Inf.  Mihail Azman , 60 ani , s. 
Novoseliscoe , r-nul  Reni , reg. Odesa

Fata  cu frați la 
curte dați

Marea de mare
Marigină n-are ;
Marea de mare ce a venit,
Dar în ea ce mi-ș duce?
Doi brazi mari și-ncetoșați,
Printre brazic, printre mălini
Înoată-ș înoată bohor negru.
Înoată-și , înoată ,
În carne-ș poartă,
Dar ce anume-n carne-ș poartă ?
Legănel de argințel.
Dar în leagăn cine șede ?
Șede . . . . . . (numele, fată) cea frumoasă,
Ea mi-l coase , chindisește,
Guleraș verde-mpletește.
Dar nu-mi coase ca să tacă,
Strigă tare-n gura mare :
- Lin , mail in, bohor tretin,
Lin , mail in cu-notătură,
Că mi-I smintri cusătura.
Eu am frați ,
La curte-s dați,
Ei pe tine te-or păziră,
La suhat cînd îi veni,
Binișor te-or apuca,
Frumos capul ți-or tăia,
Bohor , din pelceaua ta
Înveli-or nunți cu ea ;
Bohor , din cărnița ta
Nunți-or nunți cu ea ;
Bohor , din coarnele tale
Face-or dalbe păhărele,
Cinsti-or mari boieri cu ele !
(numele,fetei) cea frumoasă
Ea să-mi ĩ e sănătoasă!  

     Inf. Andrei Tcaci , s. Limanscoe , 
r-nul Reni , reg. Odesa
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Dumitru 
Caraciobanu

     Un talent niciodată nu aparţine unui popor aparte. 
Talentul aparţine Universului şi Veşniciei.

   Nu demult, la Satu Nou a avut loc un festival consa-
crat actorului Dumitru Craciobanu, originar din această 
localitate. După cei 43 de ani trăiţi, dânsul a lăsat în urma-i 
numai enigme.

   Marele actor era din generaţia părinţilor mei. Mi-a fost 
consătean, dar nu l-am prea cunoscut de aproape. De câte ori 
venea în sat, îl priveam cu mândrie. Era o stea. 

   D. Caraciobanu primul a adus pe scenele Chişinăului 
anilor 60 frumoasa limbă română de la malul Dunării, care 
fermeca publicul. Până atunci Moldova sovietică folosea nu 
cel mai ales dialect al românei.

   În noiembrie 1980 priveam la televizor ĩ lmul artistic 
„Aşteptaţi-ne în zori”, în care Caraciobanu juca rolul unui 
ţigan. Pe atunci locuiam şi lucram pedagog în regiunea Jito-
mir. Ţin minte cum scriam cu dragoste în jurnalul meu că nu 
pot să nu mă mândresc cu aşa consătean. Aveam să aĪ u peste 
o lună că în acele zile el murea la Chişinău...  

  Valeriu COJOCARU. 

DIN CARTEA ÎN CURS DE 

APARIŢIE „MALUL IALPUGULUI“

Scrieri alese

Limba română a 
primit statut regional 

și în Ținutul Herța

  Consiliul Raional Herța, din regiunea Cernăuți, a decis să 
acorde limbii române statut de limbă regională pe raza înt-
regului raion, respectând astfel noua lege privind principiile 
politicii lingvistice a Ucrainei, adoptată de Parlamentul de 
la Kiev în vara anului trecut – informează Gazeta de Herța.

Potrivit sursei, decizia în acest sens a fost adoptată de deputații 
herțeni în urmă cu cîteva săptămâni.

În hotărârea luată de aleșii raionali se menționează următoarele:
•  Să se țină cont că peste 93% din populația raionului 

Herța este vorbitoare de limba română
•  S-a decis ca, în conĩ rmitate cu art.7 al legii privind prin-

cipiile politicii linvistice a Ucrainei, pe teritoriul raionului 
Herța, alături de limba de stat ucraineană, să funcționeze 
și limba română, ca limbă cu statut regional

•  Decizia să ĩ e adusă la cunoștința populației din raionul 
Herța și să ĩ e publicată în mijloacele de informare în masă

• Controlul privind respectarea deciziei adoptate revine 
președintelui Consiliului Raional, Ion Ciornei, și șefului 
Administrației Raionale de Stat Herța, Victor Crâșmaru.

Noua lege cu privire la principiile politicii lingvistice a 
Ucrainei, adoptată de Parlamentul ucrainean la 3 iulie 2012, 
permite, printre altele, utilizarea oĩ cială a limbilor regionale/
minoritare în activitatea administrației publice locale, în cazul 
în care cel puțin 10% din populația unei unități administrativ-
teritoriale este vorbitoare a unei limbi minoritare. Legea se aplică 
pentru 18 limbi, între care rusa, belarusa, bulgara, armeana, 
găgăuza, idiș, tătaro-crimeeana, ”moldoveneasca”, germana, 
greaca modernă, poloneza, rromani (țigăneasca), româna, slova-
ca, maghiara, ruteana și dialectele karaim și crâmceac. 

SERGIU DAN, 
http://www.tocpress.info

Limbă

Ministrul român al afacerilor externe, Titus Corlățean, a 
declarat, recent, la reuniunea “Snow Meeting” de la Trakai, 
Lituania, că România se pronunță pentru încheierea de acordu-
ri de asociere între Uniunea Europeană și Republica Moldova, 
Georgia și Ucraina.

Potrivit unui comunicat de presă remis de MAE, demnitarul 
român a pledat la Trakai pentru acordarea unei perspective euro-
pene clare Republicii Moldova și altor parteneri europeni care 
respectă cerințele Uniunii Europene.

În cadrul intervențiilor, ministrul Titus Corlățean a subliniat că 
“este nevoie de o abordare strategică a Parteneriatului Estic, însoțită 
de măsuri de sprijin”, evocând în acest sens proiectul românesc de 
ĩ nalizare a interconectorului de gaze Iași – Ungheni.

De asemenea, s-a conturat concluzia că Republica Moldova poate 
ĩ  considerată “povestea de succes” a Parteneriatului Estic, ceea 
ce justiĩ că așteptările privind un rezultat pozitiv în cadrul Sum-

mitului care 
se va desfășura 
la Vilnius în 
toamna ace-
stui an.

Reuniunea 
i n f o r m a l ă 
de la Trakai 
a constituit 
un bun prilej 
pentru con-
turarea unora 
dintre temele care se vor regăsi pe agenda Summitului privind Par-
teneriatul Estic ce va ĩ  organizat de viitoarea Președinție lituaniană 
a Consiliului UE.

http://www.tocpress.info

Integrare europeană
Pentru încheierea de acorduri 

de asociere cu Republica 
Moldova, Georgia și Ucraina


