
Almanah istorico-cultural în limba română pentru cititorii din sudul Basarabiei Fondator: Vadim BACINSCHI 

Acest halucinant tablou din sfera învăţământului 

şcolar din satul Utconosovca/Erdec-Burnu a fost oferit 

telespectatorilor de către programul informativ 

panucrainean „TSN” al televiziunii „I+1”, de la Kiev, 

pe 22 iunie 2017. Subiectul a fost realizat de către 

corespondentul special al programului „TSN”, Serghii 

Osadciuk, deplasat la faţa locului, în sudul Basarabiei, 

raionul Ismail. Dânsul a poposit în familia soţilor 

Popescu. Fiului acestora, Dragoş, trecut în clasa a V-a, 

cu predarea în limba română, i s-a repartizat la şcoală, 

pentru anul de studii următor, un manual de „limba 

rusă”, editat în 1990. Cartea e plină de imagini cu 

drapele roşii şi cu portrete ale eroilor perioadei 

comuniste din URSS. Această mostră de material 

propagandistic sovietic a fost dată drept manual la 

clasele cu predarea în limba română („moldove-

nească”, cum i se spune aici), la care se studiază şi 

limba rusă. În şcoala din Utconosovca sunt 13 clase de 

acest fel. În alte 12, predarea are loc în limba 

ucraineană. Ne putem da seamă, deci, că procesul de 

ucrainizare aici decurge „cu succes”. 

Dintr-o dată, zău că îţi vine greu să înţelegi ce se 

întâmplă. Într-o şcoală căreia i se mai spune 

„moldovenească”, cam jumătate din clase sunt cu 

predarea în ucraineană şi continuă să fie folosite 

manuale în limba rusă, din perioada sovietică. Elena 

Bouroş, profesoară de limba rusă, avea se declare 

corespondentului de la Kiev că ea, în procesul de 

învăţământ, foloseşte doar „textele povăţuitoare” 

(„poucitelinaie tecsti”) din manualul în limba rusă. 

Am tradus întocmai îmbinarea de cuvinte din limba 

rusă, aşa cum a spus ea. Care ar fi aceste „texte 

povăţuitoare”, dacă manualul respectiv e ticsit cu 

simbolică comunistă, cu istorii şi biografii ale eroilor 

epocii trecute? Directorul şcolii din Utconosovca, 

doamna Culava, avea să declare că manualele în limba 

rusă, încă din anul 2004, au fost scoase din uz şi au 

fost lăsate să zacă în fondurile bibliotecii şcolii. 

 

De atunci nu le-a mai folosit nimeni. Se pare că 

Elena Bouroş le-ar fi dat elevilor din proprie 

iniţiativă. Venită în şcoală, şefa Secţiei raionale de 

învăţământ, Tatiana Iakimenko, a vorbit în faţa 

camerei de filmat despre problema manualelor de 

limba rusă pentru aşa-numitele clase moldoveneşti. 

Ea este studiată opţional, din dorinţa părinţilor... 

În toată istoria asta, cum am văzut-o la „TSN” şi 

cum am citit despre ea în unele medii de informare, 

n-am găsit nimic despre aceea că şcoala din 

Utconosovca a reuşit să supravieţuiască în perioada 

URSS-lui, ca şcoală naţională, iar în prezent ea nu 

mai are acest stătut şi se vede că nu şi-l va mai 

recăpăta niciodată. Probabil că peste puţin timp 

numărul claselor moldoveneşti se va egala cu cel al 

claselor ucrainene şi aşa se va merge înainte. Fără a 

da prea mare importanţă problemelor mari şi grele 

pe care, în mod inevitabil, le are un asemenea tip de 

şcoală: numită moldovenească, cu clase ucrainene,  

de asemenea cu clase cu predarea în limba română 

(căreia i se spune nu română, ci „moldovenească”), 

în care se mai studiază şi limba rusă. Îmi pare că s-a 

ajuns la o situaţie absolut confuză, care, cred eu, nu 

poate să nu afecteze calitatea procesului educaţional. 

În acest context, sincer vorbind, nici nu are mare 

importanţă deznodământul istoriei cu manualele de 

limba rusă, editate în 1990. Portalul de ştiri 

„TAIMER”, din Odesa, informează: directorul şcolii 

şi profesoara de limba rusă, pomenite mai sus, s-au 

ales cu „mustrări”. A fost concediată bibliotecara. De 

ce n-au dat toată vina pe paznicul şcolii? Asta ne-am 

mai putea întreba... 

       

 Vadim BACINSCHI 
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Dimitrie ANGHEL 
 

 

 

FLORILE 

 
De câte ori deschid portiţa şi intru în grădină-mi pare 

Că mă cuprinde-o vrajă dulce, şi florile-mi dezmiardă ochii. 

O fantazie uriaşă le-a dat un strai la fiecare,  

Şi fete nu-s pe tot pământul să-mbrace mai frumoase rochii. 

 

Pe crin l-a miruit în frunte, lăsându-i hlamida regească 

Să poată-mpărăţi cu fală norodu-i de mironosiţe,  

Cicorilor le-a dat seninul strâns din privirea omenească,  

Iar râsul fărâmat prin lume l-a nins pe foi de romaniţe. 

 

Sfiala care urcă-n faţa fecioarelor când vine-amorul,  

Şi toată jalea şi netihna acelora ce-aşteaptă mirii,  

Mâhnirea toat-a unui suflet pe care îl ucide dorul 

Le-a pus pe-un ram, şi-atuncea lumea  

s-a-mbogăţit cu trandafirii. 

 

La fiecare pas te-aşteaptă câte-o minune, – ici scânteie 

Ca un rubin o ghinţiană, colo un stânjinel se joacă... 

Slavă aceluia ce-aruncă din cer lumini de curcubeie,  

Şi a ştiut să ţese nalbei un cuib din tort de promoroacă! 

 

Slavă! căci tristă-ar fi fost viaţa, şi-ntunecat pe veci pământul,  

De n-ar fi fost măcar o floare, ce-am fi sădit noi pe morminte? 

Ce-ar fi cernut, în primăvară, când trece prin grădină vântul,  

Şi cu ce dar ţi-aş da azi ţie ca să-ţi aduci de mine-aminte! 

 

 

 

 

 

 
 

MANUALE SOVIETICE  
DE LIMBA RUSĂ, CLASE UCRAINENE, 

ȘCOALĂ MOLDOVENEASCĂ... 
 

 

CUVÂNT CĂTRE CITITORI 
 
Cu cinci ani în urmă, în august 2012, a apărut primul număr al Almanahului istorico-cultural 

„Sud-Vest”. Aducem mulţumiri tuturor celor care în aceşti 5 ani au contribuit la editarea şi 

difuzarea periodicului.   

De la bun început ne-am propus să facem nu un ziar de divertisment şi nici de tip „pioneresc”, dar 

unul care să spună cititorului lucruri importante şi să abordeze probleme stringente ce ţin de trecutul şi de 

prezentul comunităţii etnice româneşti din Basarabia istorică (regiunea Odesa). Vom face lucrul acesta şi 

de acum înainte, cât vor mai exista posibilităţi de scoatere de sub tipar a almanahului. 

Nu vom lustrui realitatea. Nu vom crea imagini „frumoase”, cu toată lumea cântând, dansând şi 

aplaudând. Nu avem dreptul moral să facem acest lucru, în timp ce dispar ultimele şcoli cu limba de 

predare română, în timp ce, în sudul Basarabiei etnicii români nu au niciun festival folcloric autentic, 

nicio sărbătoare naţională consacrată memoriei marilor noştri înaintaşi, originari de aici sau 

evenimentelor din trecutul istoric al ţinutului. 

Am vrea, desigur, ca lucrurile să se schimbe în bine. Pentru a schimba ceva în bine, e necesar să 

cunoşti adevărul despre o realitate, nu aparenţele, iscusit create şi scoase în prim-plan. Iată de ce, între 

lustruirea realităţii şi adevăr vom alege în continuare adevărul.  

Am vrea să ştim ce credeţi dumneavoastră, stimaţi cititori, despre această poziţie a noastră. Cât de des 

citiţi Almanahul „Sud-Vest”? Ce vă place şi ce nu vă place în cele citite? Ce teme aţi dori să abordăm în 

paginile almanahului de acum înainte? Opiniile şi sugestiile dumneavoastră le puteţi expedia la adresa 

electronică din subsolul paginii a 4-a. 

 

Membrii redacţiei Almanahului „Sud-Vest” 
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MAI MULT DECÂT O ŞCOALĂ DE VARĂ 
 
În perioada 24-28 iulie 2017, la Colegiul Naţional „Costache Negri” din Galaţi, a avut loc ediţia a II-a 

a Şcolii de vară dunărene. La ea au participat 40 de cadre didactice din şcolile regiunii Odesa (sudul 

Basarabiei) în care se mai predă limba română. Majoritatea acestor şcoli sunt astăzi şcoli mixte. În ele 

predarea are loc (clase paralele) în limbile ucraineană şi română, căreia, oficial, în teritorii, i se spune 

„moldovenească”. Lucrul acesta trebuie subliniat din capul locului, dacă pornim de la situaţia reală în 

domeniul învăţământului şcolar din sudul Basarabiei. 

Şcoala de vară a fost organizată de Asociaţia „Danubiana”, condusă de Marius Crudu, din Galaţi. Ca 

proiect transfrontalier, a fost finanţată de către Ministerul pentru Românii de Pretutindeni al Guvernului 

României. Alţi organizatori şi „iniţiatori” (din partea ucraineană) ai Şcolii de vară, precum citisem pe 

undeva, n-au mai fost... 

Au participat cadre didactice din raioanele Ismail, Reni, Sărata, Tatarbunar şi Chilia – învăţători şi 

profesori nu doar de limba română. Scopul esenţial al Şcolii de vară a fost de a le oferi şansa să-şi 

perfecţioneze cunoştinţele în domeniul limbii şi literaturii române şi, precum se spunea într-un 

comunicat, „să realizeze schimburi de bune practici în domeniul didactic”. Aflaţi în Galaţi, dăscălii din 

sudul Basarabiei au vizitat instituţii de cultură de aici (printre altele – Biblioteca Judeţeană „V.A. 

Urechia”), au avut întâlniri cu personalităţi ale urbei, au fost trataţi cu ospitalitate şi cordialitate 

frăţească din partea gazdelor.  

Dacă cunoşti preistoria acestei Şcoli de vară nu poţi trece cu vederea faptul că cea de-a doua ediţie 

a ei a devenit posibilă, în primul rând, graţie efortului lui Marius Crudu, preşedintele Asociaţiei 

„Danubiana” Galaţi. El a fost cel care a bătut la „înaltele porţi” de la Bucureşti, a insistat şi a realizat 

ceea ce şi-a propus. 
 

Corespondentul nostru 
 

(continuare în pagina 4) 

 
    
   

 

 
 

 

SFINŢIREA BISERICII 

DIN SATUL CEAMAŞIR 
 

În data de 9 iunie 2017, în satul Ceamaşir/Prioziornoe, raionul 

Chilia, a avut loc sfinţirea bisericii „Sf. Parascheva” din localitate, 

după terminarea lucrărilor de renovare, în exterior şi interior. 

Evenimentul a fost marcat prin sosirea la Ceamaşir a Mitropolitului 

Odesei şi Ismailului, Agafanghel (Patriarhia de la Moscova), 

întâmpinat cu buchete de flori încă la intrarea pe teritoriul raionului 

Chilia. El a condus oficierea serviciului divin, în fruntea unui sobor de 

preoţi sosiţi din regiune, printre care au fost şi conaţionali de-ai noştri. 

Slujba s-a ţinut în limbile rusă şi română, adunând un număr 

considerabil de localnici şi oaspeţi. Au fost prezenţi primarul satului, 

Liuba Petcu şi Consulul General al României la Odesa, Emil Rapcea. 

Prezenţa diplomatului român are o explicaţie specială. Cu toate că 

biserica din Ceamaşir ţine, canonic, de Patriarhia de la Moscova, ea a 

fost renovată din banii României. A fost realizat un proiect de 

finanţare (sau chiar câteva) din partea Departamentului Politici pentru 

Relaţia cu Românii de Pretutindeni al Ministerului Afacerilor Externe 

al României (Departament ajuns Minister pentru Românii de 

Pretutindeni). Dumnezeu Unul ştie cum a izbutit preotul-paroh, Mihail 

Stegărescu, să obţină această finanţare. Prea poate că nu doar cu 

ajutorul cerurilor şi al forţelor divine. Oricum, preotului Stegărescu i-a 

reuşit ceea ce nu le-a reuşit liderilor ONG-urilor din comunitatea 

românilor sud-basarabeni, niciunul dintre ei nereuşind să obţină o 

finanţare similară. 

În unele medii de informare din România (Galaţi) fusese lansată 

chiar o polemică în jurul faptului că statul român finanţează 

Patriarhia de la Moscova. Celălalt punct de vedere era că biserica 

renovată rămâne comunităţii locale din Ceamaşir. E de menţionat: 

ceamaşirenii, în marea lor majoritate, se consideră moldoveni, nu 

români, iar primarul Liuba Petcu (care a profesat şi jurnalismul, la 

televiziunea de Stat din Odesa) e un părtaş sincer al 

moldovenismului şi tovarăş fidel al lui Anatol Fetescu, preşedintele 

Asociaţiei Moldovenilor din Ucraina. 

Pe aspectul utilitar al celor realizate la biserica din Ceamaşir a pus 

accentul, în interviul său dat unei televiziuni din sudul Basarabiei, 

consulul general român Emil Rapcea, căruia, în timpul ceremoniei de 

sfinţire a bisericii, i-a fost înmânată o Diplomă din partea autorităţilor 

bisericeşti. Cuvinte de mulţumire la adresa sa a rostit şi Mitropolitul 

Agafanghel. Sfinţia Sa, în cele rostite în biserica din Ceamaşir, a 

vorbit şi de moldoveni, dar şi de români, precum şi de limba 

română/moldovenească...  

În contextul de mai sus, ar putea, totuşi, să rămână semne de 

întrebare. Mai ales dacă ne aducem aminte că, nu departe de 

Ceamaşir, la Hagi-Curda, raionul Ismail, funcţionează o biserică ce 

aparţine  Patriarhiei Române (Mitropolia Basarabiei). Sfinţită cu 6 ani 

în urmă, ea până în prezent solicită un serios sprijin din partea statului 

român pentru a-şi organiza activitatea în bune condiţii. Şi, din diverse 

motive, nu are parte de acest ajutor. Spre deosebire de o altă biserică a 

Patriarhiei de la Moscova, care în mod spectaculos câştigă proiecte cu 

finanţare din partea Guvernului României.  

Pe de altă parte, să nu uităm că, bunăoară, bisericile ortodoxe din 

nordul Bucovinei (regiunea Cernăuţi), sprijinite de statul român, 

canonic, aparţin toate (TOATE) Patriarhiei de la Moscova.    
 

Corespondentul nostru 
  
    

   
 

 

    
   

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În numărul precedent al Almanahului 
„Sud-Vest” am publicat articolul Gustul amar 
al Festivalului de Poezie „Pavel Boţu” la 
Universitatea din Ismail. În el mi-am expus 
punctul meu de vedere asupra modului în 
care s-a desfăşurat ediţia din anul acesta a 
Festivalului, al cărui coordonator sunt din 
1996, de când l-am lansat. Un punct de 
vedere izvorât, sincer vorbind, din nemul-
ţumirea referitoare la modul cum a decurs 
ediţia din anul acesta, comparativ cu anii 
trecuţi.  

În cele scrise n-am recurs la aprecieri 
pentru că n-am văzut niciun motiv pentru 
ele, am avut un număr mic de participanţi, 
puţini studenţi de la Universitate, nimeni din 
cei prezenţi n-a citit nimic (absolut nimic) din 
creaţia sa. Şi, dacă la un festival de gen, 
poezia lipseşte, ce poţi spune pozitiv? Am 
resimţit şi o atmosferă nu tocmai bună în 
jurul Centrului de Informare al României de 
la Universitate, în sediul căruia a avut loc 
evenimentul. Am scris despre toate acestea 
aşa cum le-am văzut eu, cum le-am simţit, 
fără a ofensa pe cineva în mod special.  

În data de 16 iulie 2017, pe pagina de 
Facebook a Centrului de Informare de la 
Universitatea din Ismail a apărut o postare 
anonimă în limba română, în care am fost 
vizat în contextul trecutului Festival de 
Poezie. La momentul când am început să 
scriu aceste rânduri (luni, 17 iulie) ea mai 
putea fi găsită acolo. În după-amiaza zilei 
de 19 iulie nu mai era. Aş fi trecut peste ea, 
dacă în finalu-i nu s-ar fi ajuns la declaraţii 
obijduitoare la adresa criticii şi a celor care 
critică. În linii mari vorbind, anonimul/ano-
nima mă învinuia că aş fi denaturat lucrurile, 
că prea m-aş fi dedat criticii, criticând totul şi 
toate şi astea ar putea să fie consecinţele 
unei boli grave. Păcat că fraza respectivă 
nu mai poate fi citită în postarea de pe 
Facebook. Mi-am notat-o şi o păstrez în 
hârtiile mele că pe o mostră de atitudine 
tipic comunistă faţă de critică, de intole-
ranţă faţă de ceea ce numim noi „alt punct 
de vedere”.    

N-am denaturat lucrurile, stimate Centru 
de Informare, ci doar le-am spus pe nume. 
Ce era să scriu, dacă niciun student n-a citit 
niciun vers de-al său; dacă o parte din ei au 
părăsit sala, că aveau un colocviu; dacă n-a 
venit nimeni din şcoli; dacă dna Ursu, 
specialistul din cadrul Centrului, „a monito-
rizat” evenimentul de după monitorul calcu-
latorului. Lucrul acesta îl pot confirma toţi cei 
prezenţi atunci la întâlnire. Cum a fost, aşa 
am scris. 

Cuvinte de mulţumire am adus gazdelor 
în alocuţiunea din deschiderea eveni-
mentului, iar despre Pavel Boţu au vorbit 
prezentatoarele. În postarea respectivă se 
spunea că n-aş fi adus mulţumiri nimănui şi 
nici n-aş fi pomenit de poetul Pavel Boţu, 
ceea ce nu e adevărat.  

În postarea pomenită se menţiona că 
Centrul de Informare ne-a oferit toate cele 
necesare pentru desfăşurarea manifestării 
din 24 mai. Ni s-au oferit localul şi două 
stelaje metalice, aduse de la bibliotecă, 
pentru expoziţia de fotografii şi materiale 
tipărite. Nu mai mult. Evenimentul ar fi putut 
să aibă loc şi în altă sală, dacă ne era pusă 
la dispoziţie. Materialele pentru expoziţie     
le-am adus eu de la Odesa şi textul 
scenariului, în limba română, tot eu l-am 
scris. Ştiind din timp că „poezie va fi puţină” 
(dar nu atât de puţină cum s-a dovedit a fi), 
am hotărât, împreună cu doamna Elena 
Golovanov, să punem accentul pe memoria 
actorului Dumitru Caraciobanu, la 80 de ani 
de la naştere. Toate acestea s-au făcut (mai 
zic o dată) fără participarea Centrului de 
Informare, el oferindu-ne, precum spuneam, 
doar spaţiul unei săli.   

Nu pot să nu pomenesc aici că în nr. 1-2 
şi 3-4 din anul curent, almanahul nostru a 
găzduit mai multe materiale legate de 
activitatea Centrului de Informare al 
României din Ismail. Toate materialele 
transmiţând mesaje pozitive.   

 

Vadim BACINSCHI 

 

revenim la cele publicate 
 

A SPUNE REALITĂȚII  
AȘA CUM ESTE,  

ÎNSEAMNĂ A SPUNE 
ADEVĂRUL,  

NU A CRITICA ...   
 

ŞCOALA EUROPEANĂ DE 
VARĂ „ASTRA”, EDIŢIA A IV-A 

 

În perioada 24-30 iulie 2017, la Iaşi, s-a desfăşurat cea de-a IV-a ediţie a 

Şcolii Europene de Vară „ASTRA”, proiect educaţional iniţiat şi organizat de 

Despărţământul ASTRA „Mihail Kogălniceanu” Iaşi, care propune o 

abordare transfrontalieră în relaţionarea cu elevii şi studenţii, în noul context 

european. Programul iniţiat în anul 2010 a cuprins ateliere de lucru, lecturi în 

aer liber, vizite la muzee, trasee culturale şi proiecţii de filme româneşti. 

Ediţia din acest an a Şcolii Europene de Vară „ASTRA” a avut ca 

obiectiv general dezvoltarea eficientă a relaţionării între tineri, cu accent pe 

cunoaşterea patrimoniului cultural-naţional comun. 

Activităţile propuse au urmărit câteva linii de forţă date de nevoia de 

cunoaştere a acestor tineri şi anume: Europa de aproape (istoria integrării 

europene) şi perspective culturale europene (România în  Europa Naţiu-

nilor); Credinţă şi rezilienţă spirituală (România şi valorile europene – 

elemente de complementaritate); România – vector de educaţie şi dezvoltare 

profesională (rolul mentoratului în dezvoltare profesională); Lideri şi 

administratori ai urbei şi patrimoniului cultural (actul de administrare între 

management şi leadership). 

Beneficiarii programului din acest an au fost 45 de tineri de origine 

română (cu vârste între 18 şi 22 ani) din Ucraina (regiunile Cernăuţi şi 

Odesa), Republica Moldova (Chişinău, Bălţi, Cahul, Criuleni, Ialoveni, 

Floreşti, Căuşeni, Soroca) şi România (Iaşi). 

Din regiunea Odesa au participat 5 studenţi din oraşele Ismail şi Odesa. 

 

  Corespondentul nostru 
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Din câte ne putem da seama, Alexei Grecu şi-a 

continuat activitatea de preot-promotor al intereselor 

Rusiei la Camâşovca până în primăvara anului curent. Din 

cele relatate pe site-ul Gorod 24, aflăm că Mitropolitul 

Agafanghel al Odesei şi Ismailului l-a înlăturat pe 

protoiereul Alexei Grecu de la îndeplinirea obligaţiunilor 

sale duhovniceşti prin verdictul din 8 aprilie 2017. 

Motivarea – pentru promovarea convingerilor sale politice 

în biserică şi pentru aţâţarea vrajbei între credincioşi. Site-

ul se referă la cele declarate de către Vlădica Serghii, 

episcop de Bolgrad, responsabil de bisericile Circum-

scripţiei Ismail. Prea Sfinţia Sa a subliniat că Mitropolitul 

Agafanghel şi-a manifestat nu numai o dată mila faţă de 

preotul Grecu, însă acesta n-a încetat să folosească locaşul 

bisericii pentru propaganda convingerilor sale politice 

radicale, ceea ce contravine misiunii bisericii şi a 

slujitorilor ei. Cu toate că Grecu a fost lipsit de dreptul de a 

sluji în biserică şi nu mai are nimic în comun cu Mitropolia 

Odesei şi Ismailului, potrivit spuselor Vlădicăi Serghii, el 

continuă să oficieze serviciul divin la Camâşovca, sfidând, 

astfel, canoanele bisericeşti în vigoare.  

În cele relatate de Gorod 24 la început de iunie se mai 

spunea că Mitropolitul Agafanghel numise alt preot la 

Camâşovca, dar Gecu nu-l lasă pe acela să-şi îndeplinească 

funcţiile de preot-paroh, ameninţându-l şi nepermiţându-i 

să între în localul unde au loc slujbele.   

   

(Din relatările site-ului Gorod 24  

şi ale portalului de ştiri Dumskaia)   
 
 

 

Almanahul „Sud-Vest” a scris nu numai o dată, în anii 

trecuţi, despre activitatea desfăşurată în satul Hagi-Curda/ 

Camâşovca, raionul Ismail, de către preotul Alexei Grecu, 

subordonat canonic Eparhiei Odesei şi Ismailului a 

Patriarhiei de la Moscova. El a venit în localitate în 1999, 

când acolo slujea deja, vreme de 4 ani, preotul Anatol 

Cristea, de la Mitropolia Basarabiei a Patriarhiei Române. 

Grecu, fireşte, fusese trimis ca oponent, sau, dacă vreţi, 

pentru „a face concurenţă” reprezentantului Mitropoliei 

Basarabiei, în condiţiile când acela câştiga autoritate 

printre credincioşii localnici şi începuse a aduna mijloace 

şi materiale pentru rezidirea bisericii pe locul ei vechi, 

lângă primăria din centrul satului. 

După venirea lui Alexei Grecu, ortodocşii din Hagi-

Curda s-au divizat în două comunităţi. Adepţii Mitropoliei 

Basarabiei, în martie 2003, şi-au oficializat comunitatea, 

iar în 2006 au început construcţia bisericii lor, pe un alt loc. 

În 2011 locaşul fu sfinţit. Alexei Grecu şi enoriaşii săi au 

început rezidirea bisericii satului pe locul vechi (ea 

continuă până în prezent), serviciul divin oficiindu-l într-o 

încăpere oferită de către Consiliul sătesc. În acest răstimp, 

preotul Grecu a declarat de mai multe ori că va sluji cu 

fidelitate Mitropolitului Kiril al Moscovei.  

În acest context, site-ul Gorod 24, din Ismail, 

consemna, pe 1 iunie curent: „după schimbările ce au avut 

loc în ţara noastră în 2014, preotul Alexei, în repetate 

rânduri, în timpul slujbelor religioase, şi-a expus 

convingerile sale politice, a difuzat gazete ce conţineau 

îndemnul de a nu recunoaşte actuala putere din ţară şi de 

nesupunere ei”.  

Portalul de ştiri Dumskaia, din Odesa, încă în februarie 

2015, scria că preotul Grecu îi cheamă pe enoriaşii săi să se 

înscrie în „drujine ortodoxe” şi să lupte împotriva 

„Antihristului, în persoana huntei de la Kiev” (Dumskaia, 

din 13 februarie 2015). Pentru asemenea declaraţii, 

calificate, conform articolului 110 al Codului Penal al 

Ucrainei, drept „atentat la integritatea teritorială şi 

inviolabilitatea Ucrainei” el a fost dat în judecată. Potrivit 

aceluiaşi portal de ştiri, Grecu fusese lăsat în libertate, iar 

şedinţa Judecătoriei Interraionale din Ismail urma să aibă 

loc pe 17 februarie 2015. În perioada respectivă, preotul 

rebel era plecat în Federaţia Rusă. Despre aceasta 

ziariştilor de la Dumskaia le comunicase cineva din 

Consiliul sătesc Camâşovca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimitrie Anghel 

145 ani de la naștere 
 

 
 
 

    

 

CAZUL PREOTULUI ALEXEI GRECU:  

UN DEZNODĂMÂNT NEAȘTEPTAT  
 

istoriile vieţii  

AMINTIRILE MELE 
(urmare din numărul 5-6(58-59), mai-iunie 2017) 

 

TATA 
Pe tata l-am îngropat la Cernavodă. Au trecut mulți ani până ne-am permis să punem o cruce mai acătării. Mormântul 

este plin de stânjenei, s-au prins de la bun început. Stânjeneii sunt florile obișnuite ale frumușenilor, le au în jurul caselor, 

le au în țintirim. Când le-am pus, m-am gândit că acestea sunt legătura invizibilă dintre tata, îngropat departe de casă și 

neamurile noastre din țintirimul natal. Am pus și gheorghivan. Așa se zice liliacului în sat la noi. Gheorghivanul 

împânzește tot cimitirul din Frumușica Veche, este arbustul care mi-a încântat copilăria cu mirosul deosebit de suav. Nu 

știu de ce, dar asemuiesc gheorghivanul cu cocostârcii, ce veneau în fiecare an să clocească într-un copac bătrân și 

scorburos din harmanul lui Ghervasie, în vecinătatea noastră. Copacul bătrân, în vârf – cuibul cu cocostârci, planau 

deasupra orizontului copilăriei mele. 

De mormântul tatei s-a ocupat Doina, fiica mea, împreună cu Ovidiu, care între timp i-a devenit soț, și fratele acestuia, 

Alexandru. Mai era prezent și nepotul Petru, care urma să se nască peste câteva luni. Pe cruce stă scris numele tatei și locul 

nașterii: Frumușica Veche, satul moșilor și strămoșilor lui, de care era atât de mândru. Aș fi vrut să mai scriu ceva pe cruce. 

Ceva foarte important ca semnificație. Că la începutul războiului tata a păzit podul din Cernavodă o lună de zile, că pomenea 

des în povestirile sale colorate și vii locul unde își făcuse armata. Descria cu lux de amănunte fapte și întâmplări de la 

cazarma din dealul Cernavodei. Întâmplarea a făcut să fie îngropat în locul unde și-a petrecut o parte din tinerețile sale. 

Tata spunea adesea: „Fetele, ca să le meargă bine, trebuie să se mărite în fața casei părintești”. Și făcea semn înspre 

sud, spre Marea Neagră. Am ținut minte. Așa am făcut a doua oară. M-am recăsătorit cu Ioan, un ardelean stabilit cu 

serviciul la Centrala Nucleară din Cernavodă, mai la sud de casa părintească. 

Tata a venit la Cernavodă cu autobuzul. Era însoțit de Nina, sora mai mare. Era vioi, și lumea se minuna de el: „Cum 

se poate ca un om așa bătrân să călătorească cu autobuzul?”. Avea 86 de ani împliniți. A fost o bucurie nemărginită 

pentru noi. În 2004 se lăsase o iarnă geroasă și friguroasă. Taică-meu venea pe la ora două de noapte gata îmbrăcat și mă 

chema: „Hai, Fenia, haidem acasă, la Staroselie. Hai, că nu-i timp, nu-i timp de pierdut”. 

Cimitirul din Cernavodă este situat pe deal, așa încât toată valea stă întinsă la picioarele noastre cu toate 

minunățiile sale: Dunărea silențioasă, canalul Dunăre-Marea Neagră, podul lui Anghel Saligny. Am pictat ani la rând 

locurile acestea. Îmi erau atât de dragi! Pictam, neștiind, că mă voi lega pentru totdeauna de aceste locuri și prin faptul 

de a-l avea pe taică-meu sus, pe deal, în țintirim, privind locurile tinereții sale cu drag. Pare că mă așteaptă. Voi veni la 

tine, tată, în curând.  

 

Fenea MUNTEANU (PETRUȚ)  
 

(continuare în pagina 4) 
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Un obiectiv foarte important, în opinia mea, pentru 

starea în care există azi predarea în limba română în 

şcolile din sudul Basarabiei. Ştim că acolo ea se face (ca 

limbă „moldovenească”), după programe şi manuale 

elaborate la Odesa (limbă şi literatură) şi utilizate doar 

în şcolile regiunii Odesa. Este proaspăt cazul de la 

şcoala din Erdec-Burnu/Utconosovca, raionul Ismail, 

unde elevilor din clasele primare li s-au dat, pentru anul 

de studii viitor, manuale... în limba rusă, editate... prin 

1990. Dintre localităţile reprezentanţilor care au fost 

prezenţi la Şcoala de vară, numai în şcolile din Barta 

(raionul Reni), Borisăuca (raionul Tatarbunar) şi, se 

pare că Dumitreşti (raionul Chilia) predarea are loc doar 

în limba română. Alte patru şcoli din raionul Reni sunt 

mixte. La fel ca şi patru şcoli (toate) din raionul Ismail. 

La fel ca şi cele din Satu Nou/Novosiolovca şi 

Frumuşica Veche/Staroselie, raionul Sărata, unde 

predarea se face în limbile ucraineană şi română. Adică 

aceste şcoli nu mai sunt şcoli naţionale. 

În condiţiile în care aria de folosire a limbii române 

în şcolile sud-basarabene se reduce pe an ce trece, 

Şcoala de vară de la Galaţi, aşa cum a fost ea concepută, 

are un rost aparte. Fireşte, nu cel al luminiţei de la 

capătul tunelului. Poate, mai curând, cel al unei ferestre 

prin care vezi altceva. Nu doar priveliştile în care stai 

împotmolit de ani de zile. Vezi alte moduri, alt nivel de 

abordare a unor probleme (legate de muncă pedagogică, 

în cazul nostru), poate chiar alt nivel de civilizaţie. Dacă 

ar fi posibilităţi, această Şcoală dunăreană ar merită să 

fie organizată chiar mai des decât o dată pe an, cu 

participarea unui număr cât mai mare de cadre didactice 

din sudul Basarabiei, cu mai multe secţiuni. În condiţiile 

în care, în domeniul învăţământului şcolar cu predarea 

în limba română, la noi lucrurile stau aşa cum ştim că 

stau, iar de la Reni până la Galaţi sunt doar 20 de 

kilometri, dăscălii noştri trebuie aduşi mai des încoace. 

Şi pentru a-şi îmbogăţi cunoştinţele şi pentru a se 

îmbărbăta, a se pătrunde, poate, de o nouă viziune, 

europeană, nu doar în domeniul pedagogiei. 
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LISAVETA – VIAȚA ȘI MOARTEA EI 
Cand mă gândesc la Lisaveta, mi se face un nod în gât. Era verișoara mea dreaptă, cu doi ani mai mare ca mine, 

fiica lui Dumitru Munteanu, fratele mai mic al tatei. Neam din neamul Muntenilor. Avea suflet bun și simțea 

românește Lisaveta. Mulți ani mai târziu, cand la școală s-a pus problema trecerii la predarea în limba ucraineană, 

Lisaveta a cerut cu tărie să fim lăsați pre limba noastră. „Cum să-mi ajut copilul la lecții, dacă eu, ca mamă, nu 

cunosc ucraineana..?!” – zicea ea cu necaz. 

... La vreo 17 ani, găsi dânsa un băiat, unu’ de-a lui Guțu, pe Vladimir. „Guțenii, – zicea tata, – erau cei mai răi 

la suflet oameni de pe la noi”. Taică-său, Dumnezeu sa-l ierte, a încercat s-o oprească de la acest pas... S-a făcut 

nuntă mare. În curând, au început bătăile. Era inimaginabil cum suporta o astfel de viață! O vedeam adesea, întrând 

în casa noastră, plânsă și fața ei frumoasă era umflată și roșie de atâtea lacrimi. Îi arăta mamei: „Nană Dochie, uite 

ce mi-a făcut!” Își ridica poalele rochiei când dintr-o parte, când din alta, ca să-i arate mamei vânătăile primite de la 

soț. La scurtă vreme apărea și el acasă la noi, căutând-o cu atâta furie și înverșunare de parcă ea i-ar fi fost dușman 

de moarte. „Nu-i, măi, aici!” – răspundea mama. Și el, agresiv peste măsură, îi zicea mamei: „Nană, ...vezi, că dac-

o găsesc și nu-mi spui...” – o  amenința pe mama... Era înfricoșător sa-l vezi, dar și să-l auzi. La un moment dat, 

părinții Lisavetei au primit-o înapoi în casa lor. Cu condiția fermă să divorțeze... Aveau doi gemeni – pe Iura și pe 

Sergiu. Vladimir a tot venit și s-a tot rugat să-l ierte, până s-au împăcat. Din acel moment tușa Iustina, mama 

Lisavetei, i-a zis, că, dacă se întoarce la el, nu mai are ce căuta în casa ei. Orice i s-ar întâmpla. Și așa a fost. Bătăile 

au tot continuat dintr-o parte, din alta – veneau copiii. Mulți. Acum nu mai fugea de el. O bătea crunt. Odată, biata 

Lisaveta a luat otravă: și-a pus capăt zilelor la numai 37 de ani. Avea încă un prunc în burtă. 

După moartea Lisavetei, la scurt timp, Vladimir a adus-o în casă drept soție pe Liuba lui Mina... Mama o 

întrebă cum o duce. Liuba răspunse că o duce bine, pentru că tace în fața lui. Nu după mult timp, a început să o 

bată și pe ea. 

A murit singur. Copiii lui nu au avut timp și nu au vrut să vină, unii din ei, nici la moartea lui. 
 

Fenea MUNTEANU (PETRUȚ)  
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