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Ne punem din nou acestă întrebare, după ce, pe la 
mijlocul primei decade a lui iulie, am aflat despre 
demisia lui Dan Stoenescu, ministru delegat pentru 
relațiile cu românii de pretutindeni din cadrul MAE al 
României. În această funcție domnia-sa s-a aflat nouă 
luni. Se anunțase înlocuirea lui cu Maria Ligor, fost 
ambasador al României în Canada i Spania. În noua 
funcție ea a fost investită pe 7 iunie. Nu mai miră pe 
nimeni faptul că din 2014 până în 2016 s-au schimbat 
„cu succes” trei mini tri delegați pentru relațiile cu 
românii de pretutindeni: Stejărel Olaru, Angel Tîlvăr i 
Dan Stoenescu. Cum se obi nuie te, fiecare dintre ei a 
venit cu viziunea i echipa sa, luând-o, într-un fel, de 
la început: deplasări în teritorii, aprofundare în 
problemele românilor din străinătate etc. Angel Tîlvăr 
i Dan Stoenescu s-au aflat în vizite oficiale la etnicii 

români din regiunea Odesa, pentru a lua cuno tință  
mai aplicat de situația acestora. Dan Stoenescu a fost 
cel care, la începutul anului curent, în fruntea unei 
delegații de la Bucure ti, a negociat cu partea 
ucraineană, la Kiev, Odesa i Ismail, problema 
înființării în ora ul Ismail a unui Centru pentru Cultură 
Românească. Dânsul, după vizita în Ucraina, a 
declarat că Ministerul Culturii de la Kiev ar fi dispus 
să accepte deschiderea la Ismail a unui asemenea 
Centru. Va mai fi, oare,  abordată această problemă de  
către noul ministru delegat, dna Maria Ligor?  

S-ar putea întâmpla să nu mai fie. i iată de ce. 
Pentru toamna care vine este prevăzută deschiderea, la 
Universitatea din Ismail a Centrului de Informare al 
României, acordul despre înființarea sa fiind semnat în 
luna mai, anul acesta.    

                                                                                         

S-a scris că dotarea lui se va face din bugetul 
Departamentului Politici pentru Relația cu 
Românii de Pretutindeni, pentru anul curent. Greu 
de presupus că în anul viitor sau în următorii 
câțiva ani România să- i permită să facă alte 
investiții serioase în sudul Basarabiei în ceea ce 
ține de situația românilor  de aici. Înființarea unui 
Centru Cultural Românesc la Ismail ar presupune 
asemenea investiții.  

Între timp, la Bucure ti, vor veni alte alegeri, 
ar putea să vină alt guvern, alți mini tri i tot a a. 
Declarațiile liderilor de opinie ai românilor sud-
basarabeni despre aceea că ei vor continua să facă 
demersuri la Bucure ti i Kiev, în care vor cere 
deschiderea la Ismail a unui Centru Cultural 
Românesc, au toate ansele să nu prea fie auzite, 
cum, de fapt, s-a mai întâmplat. Sau, dacă se va 
ajunge la ni te eventuale răspunsuri, oficialii de 
pe Dâmbovița ar putea să argumenteze, aducând 
exemplul Centrului de Informare al României de 
la Universitatea din Ismail, opinând că două 
Centre pentru românii din sudul Basarabiei e cam 
mult i cam costisitor.  

Mai putem, totu i, visa la un veritabil Centru 
Cultural Românesc la Ismail? Da, putem visa...  

   
 Observator 
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Vasile ALECSANDRI 

 

 

MALUL SIRETULUI 
 

 

Aburii uşori ai nopţii ca fantasme se ridică 

Şi, plutind deasupra luncii, printre ramuri se despică. 
Râul luciu se-ncovoiae sub copaci ca un balaur 

Ce în raza dimineţii mişcă solzii lui de aur. 
 

Eu mă duc în faptul zilei, mă aşez pe malu-i verde 

Şi privesc cum apa curge şi la cotiri ea se pierde, 
Cum se schimbă-n vălurele pe prundişul lunecos, 
Cum adoarme la bulboace, săpând malul nisipos. 
 

Când o salcie pletoasă lin pe baltă se coboară, 
Când o mreană saltă-n aer după-o viespe sprinteoară, 
Când sălbaticele raţe se abat din zborul lor, 
Bătând apa-ntunecată de un nour trecător. 
 

Şi gândirea mea furată se tot duce-ncet la vale 

Cu cel râu care-n veci curge, fără-a se opri din cale, 

Lunca-n juru-mi clocoteşte; o şopârlă de smarald 

Cată ţintă, lung la mine, părăsind nisipul cald. 

 

 

MAI PUTEM VISA LA UN CENTRU 
CULTURAL ROMÂNESC LA ISMAL? 

MOLDOVENIIăTRECU IăÎNă
RÂNDULăCOLONI TILOR,ă

LAăFRUMU ICAăNOU  
 
Televiziunea Iujnaia volna („Unda sudului”) din Odesa a prezentat pe post, în prima jumătate a lunii 

iulie un reportaj legat de cea de-a 10-a aniversare de la începutul lucrărilor de revigorare a satului 
moldovenesc Frumușica Nouă, distrus în 1946 din ordinul autorităților sovietice. Pe locul acestei așezări 
și a încă patru sate s-a întins poligonul militar Tarutino. Inițiatorul și investitorul reîntoarcerii la viață a 
Frumușicăi Noi, omul de afaceri Alexandr Palariev (Pălărie) povestește, în reportajul televizat, că 
începutul lucrărilor a avut loc pe 6 iunie 2006, la construcția unei tabere de vară.  

Preocupările fostului ofițer sovietic Alexandr Palariev – descendent din neamul moldovenilor Pălărie – 
vizavi de Frumușica Nouă, au evoluat în două direcții. Pe de o parte el a înființat și a dezvoltat aici o 
fermă de oi. Ea numără azi peste 8.000 de capete și se spune că este cea mai mare de acest fel în 
Europa. Nu știu cât o fi de adevărat (că e cea mai mare). Pe de altă parte, pe locurile de odinioară ale 
satului distrus de sovietici, dânsul a construit de-a lungul celor 10 ani trecuți un complex eco-turistic, 
căruia oficial i se spune Frumușica Nova. Adică nu e vorba de o localitate rurală, cu toate instituțiile sale,  
ci de o bază turistică, unde pot fi cazate simultan peste 100 de persoane. 

Obiective de atracție pentru oaspeți sunt mai multe: așa-numitul muzeu etnografic sub cerul liber, cu 
casă moldovenească, casă bulgărească, casă nemțească ș.a.; o expoziție sub cerul liber a sculpturilor 
din perioada sovietică (Lenin, Stalin, K. Marx etc.) aduse încoace din toată regiunea, așa-numitul „deal al 
memoriei”, în amintirea jertfelor evenimentului din 1946. Mai pot fi degustate vinuri, într-un beci de 
proporții, se poate merge la pescuit, se poate vizita o grădină zoologică. Vizitatorii sunt hrăniți cu bucate 
tradiționale din Bugeac, în special cu cele moldovenești. În Frumușica Nova, periodic au loc concerte, 
serbări populare, tabere de creație ale artiștilor plastici din Ucraina. Apropo, spațiul centrului eco-turistic 
este împresurat de sculpturi de dimensiuni nu prea mari, cu tematică pastoral-mioritică, legată de 
Bugeac. În viitor aici urmează să apără o statuie a Ciobanului, din granit, înaltă de aproape 20 de metri. 
O statuie-unicat nu doar pentru Ucraina. 

Vadim BACINSCHI 
   (continuare în pagina 4) 
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În data de 15 iulie 2016 s-au  împlinit 83 de ani de la na terea regretatului 

poet basarabean Pavel Boțu (1933-1987), originar din satul Ceama ir/ 
Prioziornoie. Am pomenit de el de mai multe ori în ultimele numere ale 
almanahului nostru, în contextul festivalului de poezie ce-i poartă numele i 
care a avut loc pe 25 mai la Universitatea din Ismail. Printre cei invitați la 
acest festival a fost i pictorul Pavel Guțu, originar din satul Hagi-Curda/ 
Camâ ovca, raionul Ismail. L-am invitat printr-un mesaj pe Facebook, 
sperând că s-ar putea găsi la Chi inău i ar putea ajunge de acolo la Ismail. 
Nu mi-a spus unde se află (locuia, de o bucată de vreme, în Italia), dar a zis, 
într-un mesaj electronic că nu „... acceptă manifestări sterilizate i separate de 
oameni”. În viziunea sa, deci, acest festival este o acțiune „sterilizată i 
separată de oameni”. Într-un mesaj de răspuns am încercat să argumentez că 
festivalul nostru de poezie, ajuns la a 20-a ediție, nu este nicidecum rupt de 
oameni i l-am invitat să organizeze dumnealui la ba tina sa acțiuni culturale 
„nesterilizate”, a a cum le concepe el.    

Pavel Guțu a mai venit i cu comentarii pe FB, în care a explicat poziția 
sa. Acum câțiva ani, el a participat la Universitatea de la Ismail la altă ediție a 
Festivalului „Pavel Boțu”, sosit de la Chi inău cu câțiva scriitori. Atunci, îmi 
aduc aminte, dumnealui a rostit un lung i înflăcărat discurs de factură mai 
mult politică, decât poetică; despre situația etnicilor români din ținut, despre 
politica de deznaționalizare promovată de autoritățile ucrainene etc. Lucruri 
care nu se prea încadrau în contextul unei sărbători a poeziei. Discursul său 
de atunci, în fața unor studenți i elevi, a fost perceput, într-un fel, ca un corp 
străin (în atmosfera de acolo). Lucru pe care l-a sesizat, cred i P. Guțu.  

În cele postate pe FB P. Guțu avea să mai consemneze că, în opinia sa, 
acțiunile de felul festivalului nostru au loc sub controlul autorităților locale, 
luate fiind în vizorul serviciilor speciale i de asta, chipurile, ar fi „sterile”. 
Da, în sudul Basarabiei, de ani de zile, există o stare de lucruri specifică 
acestei zone. Ea nu poate fi schimbată, oricât am vrea noi, printr-o acțiune 
culturală cu durată de 3-4 ore, organizată o dată în an. Ar fi o naivitate, dacă 
am transforma o sărbătoare a poeziei într-o manifestare cu caracter social-
politic, lansând lozinci i apeluri zgomotoase, dar irealizabile. Dacă am 
proceda a a, cu siguranță că în anul următor se vor găsi motive pentru a nu ni 
se permite desfă urarea festivalului la Universitatea din Ismail. i poate că nu 
numai acolo. Toate astea – pe de o parte. 

Pe de altă parte. Să ne dăm seama că o întrunire a poeților de limbă 
română din sudul Basarabiei nu poate face ceea ce ar trebui să facă, zi de 
zi, părinții, grădinițele de copii, colile i instituțiile de cultură. Am în 
vedere cultivarea dragostei de neam, menținerea i consolidarea stărilor 
de spirit național-patriotice, respectul pentru cultură i istoria națională a 
românilor. Asta o doresc i pictorul Pavel Guțu i alți oaspeți din 
Republica Moldova i România care vin în sudul Basarabiei i rostesc 
aici discursuri înflăcărate. Pentru a realiza aceste deziderate, e nevoie de 
o muncă asiduă a tuturor, întâi de toate la nivel local, adică în sate. Dacă 
am fi cople iți de o asemena muncă, poate nici nu ne-ar părea că suntem 
controlați i urmăriți de cineva la tot pasul. Apropo, la Universitatea din 
Ismail nimeni nu ne dictează după ce scenariu să ne desfă urăm 
festivalul de poezie, ce idei i ce autori să promovăm, pe cine să 
invităm i pe cine să nu invităm.  

Vadim BACINSCHI 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

În data de 10 august 2016 se vor împlini 70 
de ani de când Sovietul Mini trilor al URSS a 
adoptat hotărârea nr. 742, din 10 august 1946, 
prin care poligonului militar Tarutino din 
regiunea Odesa (sudul Basarabiei), creat pe 
atunci, i-au fost date în folosință 25.034,2 
hectare de terenuri. Decizia  autorităților de la 
Moscova a urmat după ce acela i lucru, la nivel 
republican, îl hotărăsc autoritățile de la Kiev, 
printr-o hotărâre din 18 decembrie 1945. În 
teritoriile subordonate poligonului s-au pomenit 
mai multe sate pe care „eliberatorii” le-au 
distrus, impunându-le localnicilor să se refugieze 
în alte localități. Casele i gospodăriile lor erau 
ruinate în mod forțat. Astfel au fost terse de pe 
față pământului satul Hoffnungstal, populat de 
urma ii coloni tilor germani i câteva a ezări 
populate de conaționalii no tri – Frumu ica 
Nouă, Zurum, Ro ia, Cartemir. Cea mai mare 
dintre ele – Frumu ica Nouă – în 1928, potrivit 
datelor din Anuarul României pentru comerț. 
meserii și agricultură, număra 1403 locuitori. 
Satul avea 10 mori de vânt, o coală primară, o 
cooperativă de consum.            

O bună parte din locuitorii Frumu icăi Noi, 
după ce localitatea este distrusă, s-a stabilit cu 
traiul în Frumu ica Veche – azi Staroselie, 
raionul Sărata. Printre ace tia a fost i Dochia lui 
Ion Ciobanu, căsătorită cu Simion Munteanu.  
Una dintre fiicele lor – Fenea – după ce- i face 
studiile la Chi inău i Cluj-Napoca, se stabile te 
în România i devine membră a Uniunii 
Arti tilor Plastici de acolo, filiala Constanța. Fire 
de rară sensibilitate i receptivitate, pictorița 
Fenea Munteamu (Petruț) a păstrat în memoria i 
simțurile sale amintiri de neprețuit despre 
tragedia de acum 70 de ani a Frumu icăi Noi, 
despre poligon, din cele auzite mai cu seamă de 
la maică-sa în sânul familiei, la Frumu ica 
Veche, unde s-a născut i i-a petrecut copilăria. 
O parte din amintirile ei – cu titlul Amintiri 

despre poligon – a fost publicată în numerele din 
februarie-aprilie din anul curent ale almanahului 
nostru. Amintirile Fenei Munteanu (Petruț) au 
devenit i punct de pornire pentru cartea de 
versuri Recviem pentru Frumușica, a ziaristului 
i scriitorului Vadim Bacinschi, membru al 

Uniunii Scriitorilor din Moldova. 
 

Lucrarea (58 pagini) a văzut lumina tiparului 
primăvara trecută la Editura Armanis, din Sibiu. 
Majoritatea absolută a celor 31 de poeme, câte 
cuprinde, are drept motto o amintire a Fenei 
Munteanu despre părinții săi ( i cele povestite de 
ei despre poligon), despre universul copilăriei 
sale, petrecute într-un sat din Bugeac, de la 
poalele poligonului.  

Cartea cuprinde mai multe imagini cu 
tablourile pictoriței: Recviem (pe coperta 1), 
Pieptănatul mamei, Mama și tata la Frumușica 
Veche, Ograda tatea de la Frumușica Veche, 
Sara pe deal, Cu tata... Cartea Recviem pentru 

Frumușica începe cu o prefață intitulată „Ecoul 
unei tragedii”. Ea cuprinde  date i detalii istorice, 
legate de evenimentele de acum 70 de ani, privite 
în context actual. V. Bacinschi se referă, printre 
altele la faptul că, vreo 10 ani în urmă, omul de 
afaceri Alexadr Palariev (Pălărie), pe locul de 
odinioară al Frumu icăi Noi, a pus începuturile 
unei stațiuni de agrement (turismul verde) numită 
Frumu ica Nova. În cadrul ei a apărut un sat-
muzeu cu case tradiționale pentru această zonă 
geografică: casă moldovenească, casă bulgărească 
etc. Printre altele, în prefață, citim: „Ar fi fost, 
poate, de a teptat că tragedia Frumu icăi Noi i a 
celorlalte sate moldovene ti masacrate în 1946 să 
se simtă mai pregnant în cele realizate de A. 
Palariev. Se impunea, în primul rând, un muzeu în 
care să fie adunate documente i vestigii ce țin de 
conaționalii no tri care au avut de suferit în 
primăvara din ’46, anume ei constituind marea 
majoritate a celor izgoniți de la vetrele lor”.    

                                                                                           
Corespondentul nostru 

Recviem 
pentru satele 

distruse în 
1946 

 

DIN PROZA SCURTĂ A LUI VALERIU COJOCARU 
 
Plecat prematur dintre noi în iarna anului 2010, Valeriu Cojocaru, cunoscut de foarte multă lume în 

sudul Basarabiei, ne-a lăsat mai multe scrieri legate de preocupările sale (istorie, arheologie, 
etnografie). Scrieri ce urmează încă să fie editate. A scris i proză scurtă cu caracter autobiografic, în 
care vorbe te nu doar despre sine, dar i despre existența umană pe lumea asta... Manuscrisul Malul 
Ialpugului, din care publicăm fragmentele următoare, a teaptă i el un editor.  

   
 NAȘTEREA MEA  
   
 Cine-s ei (medicii) în viața mea? Ar trebui, desigur, să punem altfel întrebarea: „Cine-s ei în viața 

noastră?”. Versiunea mea a răspunsului la întrebare...  
Să încep cu aceea că venirea-mi pe lumea asta o a tepta, întâi de toate, mama, care mă purtase atâta 

sub inimă. Pe urmă – tata, pe semne că bunica, buneii i alte rude apropiate. Iar cei care primii m-au 
întâlnit pe lumea asta, au fost oamenii în halate albe. Medicii...  

Povestea mama, Dumnezeu s-o ierte, că eu nu voiam să mă trezesc pe lumea asta. Se vede că eram 
de pe atunci cunoscut cu creația genialului Omar Haiam, care spuse la vremea lui: „Fericit este cel ce nu 
s-a născut!”.  

Eu – iată-mă născut. Cântăresc aproape 5 kilograme, iar de trezit nu mă trezesc. Mama plânge, 
medicii îmi dau palme la poponeață. Simt că mă doare i de mamă mi-i jale... A a s-a început viața mea 
păcătoasă pe pământul acesta.  

Dacă există noțiunea de „pe pământul acesta”, iese că noi am putea să ne mai na tem i pe alte 
pământuri, în infinitul Cosmosului. Dar prea mă bag în filozofie. Vasăzică medicii... Dacă ei sunt primii 
no tri prieteni, consider că trebuie să ținem cu ei priete ug până la capăt. i până la capăt să avem grijă a 
nu ne îmbolnăvi. Să le fie bine i lor i nouă – la fel.  

Decembrie 2004, Carpați 
 

CĂTRE DUMNEZEU  
   
 Doamne Dumnezeul meu! Mi-ai dat să trăiesc de acum 37 de ani. Cu 37 de ani în urmă, maică-

mea m-a născut, punând în mine suflare din suflarea sa. Vă sunt recunoscător pentru tot. Se pare că nu 
în zadar m-ați adus pe lumea asta. Îi sunt recunoscător bunicăi, care a reu it să-mi dea atâtea, pentru 
viață. Sunt recunoscător că Dunărea-i Patria mea i că atâtea mă leagă de malurile ei.  

Azi am de toate pentru a fi fericit: nevastă înțelegătoare, copii ascultători, prieteni de treabă. De-ar 
avea mai multă sănătate părinții. Voi începe ziua de azi la masa de scris. Vreau să creez, cum zice V.V., 
pentru viitor. A a este. Când ai în spate un trecut împlinit (al pământului tău i propria ta viață), mâna 
singură cere să scrie pentru viitor.  

Îți mulțumesc încă o dată, Doamne, pentru toate...  
28 octombrie 1994 

  
 

(continuare în pagina 4) 
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RESPONSABILITATEA  
MITROPOLIEI BASARABIEI 

    
Lucrul cel mai grav i mai inadmisibil, care a avut loc, 

constă în aceea că în 5 ani trecuți (CINCI ANI) noua 
biserică din Hagi-Curda n-a ajuns să aibă un preot-paroh 
stabilit în mod cert, adică definitiv, cu traiul în localitate. 
Adică unul care, zi de zi, lună de lună, an de an, să se afle 
printre credincio ii satului, câ tigând autoritate i devenind 
om apropiat enoria ilor. Din 2011 până în prezent s-au 
rânduit vreo 5-6 preoți, dacă nu mai mulți. Preotul Anatol 
Cristea a fost expulzat de către autoritățile ucrainene. 
Preotul Anatol Curtev a tot făcut naveta de la Reni la Hagi-
Curda, i înapoi, venind sâmbăta i duminica, sau de 
sărbători. Alți preoți, în diferite perioade de timp, au stat la 
Hagi-Curda câteva luni i au plecat. 

Oricare ar fi fost împrejurările, în CINCI ani de zile 
Mitropolia Basarabiei, implicit  Patriarhia Română, ar fi 
trebuit să găsească i să trimită la Hagi-Curda un preot 
vrednic, venit încoace nu în ospeție i nu pentru a face 
navetă. Mai zic odată: în CINCI ani se putea găsi un 
asemenea om i îi puteau fi create toate condițiile 
(inclusiv cele ce țin de remunerare). Puteau fi aduse la 
normalitate i unele aspecte privind activitatea consiliului 
parohial. Astfel încât această parohie – singura din 
regiunea Odesa ce aparține Patriarhiei Române – să fie un 
exemplu pentru alții i nu un prilej, pentru neprieteni, de 
a ne arata cu degetul.  

Din păcate, toate acestea n-au fost făcute. Ne-am tot 
plâns de piedicile puse de autoritățile ucrainene în zidirea 
noului loca , dar când a venit vremea să punem noi singuri 
treburile la cale în funcționarea normală a bisericii, s-a 
dovedit că nu reu im. Nici Mitropolia Basarabiei, nici 
Patriarhia Română n-au reacționat în modul cuvenit, spre a 
face parohia din Hagi-Curda una demnă de atenția i stima 
credincio ilor, dar i a necredincio ilor.  

 
UN PROIECT, DE FAPT,  

NETERMINAT 
   
La drept vorbind, de lucrul  acesta s-a cam uitat. 

Lângă biserica din Hagi-Curda, sfințită cu cinci ani în 
urmă, era prevăzută construcția a încă unui local pentru 
bibliotecă i sală de lectură. El ar fi trebuit să apără pe 
locul unde azi se mai află o casă veche, între sfântul loca  
i actuala casă parohială. Nu se tiu motivele din care nu 

s-a purces la edificarea lui. Poate din lipsă de mijloace, 
poate din alte considerente. Ni te investigații în acest 
sens ar avea, poate, rost, dar mă îndoiesc că ar fi utile. Ele 
ar fi capabile doar, cu siguranță, să incite spiritele în 
sânul comunității cre tin-ortodoxe.     

Culmea e că nici în interiorul bisericii (chiar la intrare) 
lucrările de finisare n-au fost aduse la bun sfâr it. În câteva 
locuri curge acoperi ul. Până în prezent n-a fost amenajat 
spațiul din jurul bisericii. Sunt lucruri care bat la ochi i, 
vrând-nevrând, dau na tere la tot felul de întrebări. Ba mai i 
descurajează. Dezamăgit în multe privințe s-a pomenit i 
preotul Leonid Gubca, ultimul în lista celor care au slujit în 
biserica Sf. Apostoli Petru i Pavel i Sf. Ierarh Nicolae. El a 
sosit la Hagi-Curda prin luna mai anul curent.  

   
CINEVA A ÎNCURCAT PATRIARHIILE... 

   
Cu câțiva ani în urmă, prin eforturile domnului Tudor 

Iordăchescu, pe lângă noua biserică din Hagi-Curda a fost 
deschisă o bibliotecă parohială de carte românească. Spre 
a-i înviora activitatea, anul acesta, Comunitatea cre tin-
ortodoxă „Sf. Apostoli Petru i Pavel”, împreună cu 
Societatea Jurnali tilor din Galați (pre edinte Silviu 
Vasilache) au elaborat un proiect înaintat către 
Departamentul Politici pentru Relația cu Românii de 
Pretutindeni din cadrul MAE al României. Dacă se obținea 
o finanțare din partea guvernului român, era posibilă 
dotarea i amenajarea cuvenită a bibliotecii parohiale, 
organizarea în cadrul ei a unor activități utile. Proiectul 
respectiv, însă, n-a fost aprobat.  

În acela i timp, bisericii din satul Ceama ir/ Prioziornoe, 
raionul Chilia, ce ține de Patriarhia de la Moscova, în anul 
acesta statul român i-a alocat 100.000 de lei (40.000 plus 
60.000) pentru lucrări de renovare a loca ului. 

 

Vadim BACINSCHI 

 
 

 

În vara aceasra, pe 16 iulie, s-au împlinit 5 ani de la 
sfințirea bisericii  Sf. Apostoli Petru i Pavel i Sf. Ierarh 
Nicolae a Comunității cre tin-ortodoxe din satul Hagi-
Curda/ Camâ ovca, raionul Ismail. Singura biserică din 
regiunea Odesa, ba se pare că i din Ucraina, subordonată 
canonic Mitropoliei Basarabiei a Patriarhiei Române. 
Loca ul a început să fie zidit din toamna lui 2006, când, pe 
30 noiembrie, a fost sfințit locul pentru el. Subvenționarea 
lucrărilor de construcție s-a făcut prin Consiliul Mondial al 
Românilor (pre edinte Nicolae Popa), de i se pare că banii  
au fost tot ai statului român.   

Serviciul divin de sfințire a nou-ziditului loca  a fost 
oficiat de un sobor de preoți ai Mitropoliei Basarabiei în 
frunte cu IPS Petru, Arhiepiscop al Chi inăului, Mitropolit 
al Basarabiei i Exarh al Plaiurilor. Au participat la 
ceremonie grupuri de credincio i i reprezentanți ai 
comunităților române ti sosiți din sudul Basarabiei, 
regiunea Cernăuți, Republica Moldova i România. Două  
autocare ce veneau din România i se îndreptau spre Hagi-
Curda  au fost reținute pentru mai multe ore în vama Reni 
i au ajuns la destinație, când evenimentul deja se sfâr ise. 

Pentru a nu admite eventualele provocări i situații 
neprevăzute, la Hagi-Curda, de la Ismail au fost aduse 
trupe speciale i de interne. Ultimele instalaseră posturi de 
control la intrarea în sat i la răscrucile din centrul satului.  

Evenimentul din 16 iulie 2011 a fost unul ie it din 
comun pentru românii sud-basarabeni i a decurs fără 
excese, promițând să fie de bun augur. Era de a teptat ca, 
după sfințirea bisericii, această parohie să devină un model 
de bună orânduire a treburilor în sânul comunității cre tin-
ortodoxe i de slujire duhovnicească exemplară.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vasile Alecsandri 

195 ani de la naștere 
 

    

 

NECAZURILE BISERICII DIN HAGI-CURDA 
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Moldovenii 
trecu iăînărândulă
coloni tilor,ălaă

Frumu ica Nou  
(urmare din pagina 1) 

 
În fond, la Frumu ica Nouă, Alexandr Palariev/ 

Pălărie face lucruri frumoase, demne de atenție. De 
ceva putem, totu i, regreta în cele realizate de 
dumnealui. S-a pierdut (de i ar fi trebuit să fie 
magistrală) ideea că în ’46 majoritatea absolută a 
celor care au avut de suferit de pe urma atrocităților 
„eliberatorilor” au fost confrații no tri. Din 5 sate 
distruse, 4 erau moldovene ti. Bulgarii, găgăuzii, 
ucrainenii n-au avut de suferit de pe urma distrugerii 
celor 5 sate, cum au suferit conaționalii no tri. 
Anume trageria lor ar fi trebuit scoasă în relief. Prin 
documente de arhivă, liste ale celor strămutați i 
deportați, obiecte de epocă, poate chiar din familiile 
urma ilor celor nenorociți în ’46. Documentele spun 
de la sine cine a avut de suferit, asupra cui s-a abătut 
în cea mai mare măsură nenorocirea de cândva.  

În cele realizate până acum în Frumu ica Nouă, 
tragedia moldovenilor din satele distruse a fost, de 
fapt, generalizată, adică „internaționalizată”. Cred că 
mulți dintre vizitatorii centrului eco-turistic de acolo 
rămân cu o impresie nu tocmai veridică despre 
evenimentul de acum 70 de ani. Bunăoară, un portal 
de tiri din Odesa – Dumskaia.net – scria despre „5 
sate nemțe ti i moldovene ti”. În reportajul realizat 
de televiziunea „Unda sudului”, pomenit mai sus, 
moldovenii din zona poligonului din Tarutino sunt 
trecuți în rândul coloni tilor, de rând cu cei bulgari, 
găgăuzi, ucraineni, ceea ce nu este adevărat.  

Ba chiar e vorba de un mare neadevăr... 
Românii/ moldovenii sunt locuitorii autohtoni ai 
acestui ținut. tiind că denumirile de ape au cea mai 
mare vechime, ne-o dovede te chiar râul Frumu ica, 
ce, până a seca, curgea prin mijlocul Frumu icăi Noi. 
În toiul războaielor ruso-turce din jumătatea a doua a 
secolului al XVIII-lea – începutul secolului al XIX-lea, 
bă tina ii acestor locuri, chiar dacă se refugiau în 
zone mai dosite, pentru a scăpa de dările i 
corvoadele grele, la care erau supu i de către ru i, 
reveneau la vetrele lor. Pe o hartă a ținutului 
Akkerman de la 1817-1819, întocmită de ru i, satele 
Frumu ica Nouă i Frumu ica Veche figureză ca 
localități constitute deja.  

Câte ceva despre coloni tii acestor locuri. 
Sosirea lor încoace, de obicei, este legată de prima 
jumătate a secolului al XIX-lea, în special, după 
1812. Nu e tocmai a a. Dacă ne referim la raioanele 
Tarutino, Arciz, învecinate cu fostul poligon, se 
dovede te că ele au fost colonizate masiv cu 
polonezi (rusificați mai târziu) i ucraineni săraci... 
chiar în secolul al XX-lea. Sovieticii i-au adus din 
regiunea Lvov (Lemberg), după ce în septembrie 
1939 aceste teritorii sunt acaparate de la Polonia, i 
i-au a ezat în localitățile părăsite de etnicii germani 
în 1940 (Anatol Petrencu, Basarabia în al doilea 
război mondial. 1940-1944, Editura LYCEUM, 
Chi inău 1997, p. 170). Pe o hartă ce se păstrează 
în Arhiva Națională a Republicii Moldova este 
indicată a ezarea polono-ucrainenelor colonizați în 
localități din zona respectivă. Găsim că în Mânzar au 
fost adu i 940 de polonezi, în Arsa – 1613 de 
polonezi, Clea tiț – 1560 de polonezi, Berezina – 
1152 de ucraineni, Arcizul Nou – 790 de ucraineni, 
Friedenstal – 695 de ucraineni, Ta lâc – 940 de 
ucraineni .a.m.d. (A. Petrencu, op. cit., p. 344). 
 

o istorie a Basarabiei în imagini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

o imagine a Basarabiei în istorie 
 

 
Aparițiaă acestuiă almanahă seă datoreaz ă susținerii 

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

 

Locuitori din Nisporeni împreun ăcuă tefan Holban,ăMarinăFuduluă iăPanăHalippa 

DIN PROZA SCURTĂ A LUI VALERIU COJOCARU 
(urmare din pagina 2) 

 
VALENTINA (SFÂNTA VALENTINA)  
   
Uite, draga mea, au i trecut 16 ani ai căsniciei noastre. În acest răstimp, cât m-am aflat eu acasă? Poate că nu mai mult 

de un an de zile. Dar cerurile îmi spun, că oricât n-a  fugi de Tine, totuna am să vin în genunchi la picioarele tale. Uite, acum 
stau acasă cu copiii, iar tu e ti pe drum, cu Slavic. Vă a teptăm mâine. Dimineață am găsit o fotografie de-a ta i am hotărât 
să-ți scriu ceva. E ti atât de drăguță. Pentru noi toți trei tu e ti Mama noastră.  

Să tii că mi-i dor de tine, de picioarele tale i în genere... M-am săturat să mă cert cu tine... Cum să ie im din nevoia 
asta? La fiece despărțire ne certăm. Uită-te ce feți oară ai, parcă e ti un sfânt... Sfânta Valentina. Te sărut i te a tept!  

 

  5 noiembrie 1994 
 

AERODROMUL  
   
Pe acest aerodrom, nu departe de cel mai frumos lac – Ialpug – printre plantații de viță-de-vie i movile străvechi, a 

trecut copilăria mea. Sunt sigur: a fost cea mai frumoasă i mai interesantă copilărie din lume. De ce? Voi începe cu cea 
mai impresionantă amintire.  

... Din cer se aude un vuiet puternic, grozav, nemaipomenit pentru mine. Pe strada noastră aleargă spre marginea de 
nord a satului o mulțime de oameni. Toți înspăimântați. Spaima mă cuprinde de asemenea. Parcă ar fi sfâr itul lumii. 
Mulțimea mă în făcă i pe mine, alerg. Deasupra noastră apare un avion AN-2, verde-întunecat. Cineva cade la pământ. 
Babele î i fac semnul crucii.  

...  Mi-am venit în fire într-o căpiță de paie de lângă o casă în curs de construcție. Mulțimea se lini te te oarecum i 
înconjoară minunea. Avionul aterizase. Eu nu m-am apropiat de minunea verde-întunecată. Îmi era frică.  

Înțeleg acum starea de atunci a mulțimii. Vreo 70ș din satnoieni niciodată în viață nu văzuseră un „avion viu”. Când 
colo, în Satu Nou se deschide aerodromul. 

 
ȘCOALA MEA  
   
Adeseori, ducându-mă la biserică, trec pe lângă coala veche. În trei ani, de când funcționează cea nouă, din acest 

monument de arhitectură au rămas numai pereții i o parte din acoperi . Acoperi  din olane ro ii de Lugoj.  
Locul pentru zidirea colii a fost sfințit de părintele Vetu prin anii 1938-1939. Data o spunem de pe o fotografie care a 

păstrat evenimentul. În plin război, coala se zidea. După „eliberare”, a fost terminată de bol evici. Câteva generații au 
studiat între imen ii pereți.  

... Cu greu pătrund în fosta mea clasă. Golul ferestrelor i al acoperi ului mă întristează. Din gropile fostelor podele privesc 
pereții înalți ai fostului monument de arhitectură. Prin multele straturi de var, apreciez anii mei de coală. Sufletu-mi plânge...  

De construcția colii e legată i soarta tragică a unui frate de-al bunicului – Ion Cojocaru. Când, în 1945, înveleau 
acoperi ul, el căzu întâmplător i peste puțin timp se stinse din viață. Era un tâmplar neîntrecut.  

... În văzul tuturor s-a furat i se mai fură din ceea ce a fost ALMA MATER a satului, a copilăriei i tinereții mele. Mă 
simt vinovat de ceea ce se întâmplă. De multe ori am încercat să fac ceva... Imposibil. O palmă de pământ lăsat paragină. 
Un fel de Bagdad lângă biserica satului. 

 17 aprilie 2003 
 

http://www.astraculturalaiasi.wordpress.com/

