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Cu patru ani în urmă, în august 2012, a văzut 
lumina tiparului primul număr al Almanahului 
istorico-cultural „Sud-Vest”, pentru cititorii de limbă 
română din sudul Basarabiei. El cuprindea materiale 
despre mari personalită i ale neamului, legate de 
sudul Basarabiei – episcopul Melchisedec 

tefănescu, mare alul Alexandru Averescu, actorul 
Dumitru Caraciobanu, scriitorul i filantropul 
Alexandru Sturdza –, invoca evenimente i tradi ii 
legate de sate ca Hagi-Curda, raionul Ismail, 
Borisăuca i Caragaci, raionul Tatarbunar, Satu Nou, 
raionul Sărata. Până în prezent au văzut lumina 
tiparului 49 de numere ale periodicului, apărute în 
fiecare lună, fără nicio excep ie. 

Aducem cele mai sincere mul umiri tututror celor 
care, în diferite perioade de timp, au contribuit ( i 
contribuie, în prezent) pe multiple planuri, la 
pregătirea almanahului pentru tipar, la editarea i 
distribuirea lui.                                                                      

Că să nu supăr pe nimeni cu afirma ia despre aceea 
că este (sau nu este) „Sud-Vest”-ul singurul periodic în 
limba română din regiunea Odesa, am să spun altfel. 
Ne străduim să scoatem de sub tipar o edi ie periodică 
ce- i propune nu să coboare la nivelul de azi al 
cititorului românofon din sudul Basarabiei, ci dore te 
să ridice acest nivel. Nu publicăm texte scrise sub 
orice limite, din punctul de vedere al realizării. Nu 
publicăm nimicuri i abera ii. 

 

Publicăm materiale unele dintre care ar putea 
să nu fie pe plac chiar românilor no tri. Fiindcă 
ele con in adevărul, adică spun lucrurilor pe 
nume. Readucem în aten ia cititorilor pagini pu in 
cunoscute sau chiar necunoscute ale istoriei, 
culturii noastre, legate de sudul Basarabiei. Mai 
pe scurt fiind spus, ne străduim să realizăm un 
produs informa ional calitativ. 

Dacă situa ia comunită ii române ti din sudul 
Basarabiei ar fi alta, mai bună, dacă am trăi cu 
to ii zile mai prospere, ne-am permite, poate, să 
vorbim în culori mai aprinse despre „calea 
parcursă” de almanahul nostru i despre 
„prinosul” său. Dar, cum realitatea e cu totul alta, 
adeseori compar această foaie a noastră cu 
picătura de ploaie ce se pierde în imensitatea unui 
pustiu. i o mai compar i cu o rugaciune. Cu o 
rugăciune pentru neam i pentru atributele de veci 
ale acestuia – limbă, cultură, istorie, credin ă. 
Rugăciunile, de obicei, sunt înăl ate către ceruri 
mai cu seamă pentru ceea ce ne a teaptă. Pentru 
zile mai bune vom continua i noi să ne rugăm 
mai departe, prin editarea acestui almanah. Zile 
mai bune pentru neam i ară, în special, pentru 
românii sud-basarabeni. Credem că Bunul 
Dumnezeu ne va auzi i ne va ajuta! 

 

 Vadim BACINSCHI 
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Cezar IVĂNESCU 

 

GLADIATOR 
 

îmi pot schimba vestmintele 

tonsura părului şi armele 

pot chiar părea un ins ca orişicare 

mă ajută enorm şi faţa mea, 
comună, poate fi a oricui, 
nici distincţie aristocratică 

şi nici sigiliul acuzat al rasei: 

un amestec: un pumn 

nevolnic de ţărână, 
îmi pot schimba şi stilul de luptă 

dar nu pot în nici un fel să-mi schimb Destinul: 

să nu mă mint pe mine însumi 
trăim vremuri fără ambiguităţi, la Roma, 
(doar în privinţa asta): 
fac parte dintre-acei ce-s însemnaţi 
să moară, să-şi dea duhul, 
moartea mea e programul meu zilnic, 

împărţită pe ore, o măsur şi-o privesc în faţă... 
de n-ar veni imprevizibilă 

cum e memoria anilor mei de tinereţe 

când plânsul în ungherul încăperii 
ca o celulă mă doboară... 
unii, veniţi din Orient 
(aceştia ştiu să facă tot ce-i fatal 

comerţ al minţii şi-o anume senzualitate) 

îmi sugerează să mă detaşez 

acesta-i jocul care-l joacă şi Divinul, 
iluminarea cugetului care vede totul 

şi bunătatea inimii care acceptă: 

accept şi eu: cu mine însumi plin de cruzime! 
 

 

CU PATRU ANI ÎN URMĂ ... 

B TAIE DE JOC  

LA ADRESA CITITORILOR ... 
 
De o bucată bună de timp n-am urmărit cele publicate în „limba moldovenească” de săptămânalul 

„Luceafărul”, editat la Odesa, care mai are i o variantă electronică. Misiunea acestui periodic, precum o 
tim demult, este de a promova a a-numita „limbă moldovenească” i alte „moldovenisme”, 

contrapunându-le românismului. Poate fi i aceasta o ocupație a cuiva, mai ales dacă, precum se vede, e 
plătită de către cineva. Dar modul în care cei de la „Luceafărul” î i fac „misiunea ideologică”, ce le-a fost 
încredințată, întrece orice măsură, din punctul de vedere al lipsei de profesionalism i al luării în bătaie de 
joc a cititorului, căruia îi sunt adresate cele scrise de ei.  

Iată, spre exemplu, în luna iulie, în Odesa, au avut loc cursuri de perfecționare, organizate pentru 
profesorii de limbă i literatură moldovenească, precum li se spune, din regiune. Despre aceasta citim 
într-un articol nu prea mare, din 28 iulie 2016, însoțit de două fotografii, în ediția de pe internet a 
„Luceafărul”-ui. Începutul este de-a dreptul epic: „O dimineață de vară, obi nuită în ora ul-erou de pe 
malul Mării Negre. Un uvoi de oameni din regiune cu pa i grăbiți se îndreaptă spre poarta Sanatoriului 
profilactoriu «Uciteli» al Institutului Regional de Perfecționare a cadrelor didactice”. Am păstrat 
neschimbate, în acest citat i în celelalte, cele scrise în „Luceafărul”.  

Din câte vedem în imagini, „ uvoiul” a fost compus din 15 persoane. Nu se tie din ce coli anume. 
Citim, mai departe, că, în fața localului respectiv,  „... stă un grup de profesori, cu o expresie senină a feții 
i cu zâmbetul pe buze”. „Cine sunt ei?” – urmează întrebarea, ca de poveste. Chiar, cine sunt ei? Cei 

veniți uvoi, care au o singură față i un zâmbet pe buze? Citim mai departe că ace tia sunt „profesorii de 
limbă i literatură moldovenească care aparțin minorităților naționale din regiune”. Despre care minorități 
e vorba? O tiu, probabil, doar efii de la „Luceafărul”... 

Mai citim: „Profesorii entuziasmați au acumulat noi cuno tințe referitor la metodologia didactică care este 
constituită din ansamblul metodelor i procedeelor, precum i al principiilor i cerințelor de valorificare a 
acestora, utilizate în activitățile de predare-învățare-educare”. Cam greu să-ți dai seama, din cele citite, cu 
ce s-au ocupat, totu i, „profesorii entuziasmați”. Chiar dacă, în continuare, se spune că ei „s-au împărtă it cu 
rezultatele din experiența de muncă acumulate pe parcursul anilor”. Se dă doar numele unei singure 
profesoare – Caun A.G. – fără a indica coala unde lucrează dumneaei.   

Cam atât. O în iruire de fraze în care lipsesc unele semne de punctuație, cu multe cuvinte folosite 
impropriu, cu sensuri dubioase. O în iruire de expresii din care cititorul află foarte puține date despre 
evenimentul propriu-zis. i toate acestea – culmea – poartă semnătura „Profesorii de limbă i literatură 
moldovenească din regiunea Odesa”. I-a întrebat, oare, cineva pe ace ti profesori dacă sunt de acord să 
semneze cele scrise de altcineva? 

Observator 
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„BACOVIA A ÎNTRECUT TOTUL,  
ÎN ACCEPȚIA MEA” 

   
Cele povestite de Mihai Grecu despre George 

Bacovia în interviul acordat în 1991 ne fac să credem că 
anume poezia bacoviană a exercitat o influență 
determinantă asupra viitorului pictor, pe atunci – 
adolescent, elev la coala Normală. O influență ce a pus 
fundamentul conceptual, vizionar al creației mature a 
plasticianului. Mă voi referi în continuare mai pe îndelete 
asupra acestui aspect. Grecu spune despre Bacovia: „L-
am îndrăgit i, în raport cu el, Eminescu a pălit. Atât de 
puternic, atât de adânc  mi-a pătruns în suflet Bacovia, 
încât pe Eminescu parcă îl uitasem. Nu te speria, n-o să 
ne lăsăm de Eminescu. Eminescu este într-adevăr un 
poet foarte mare, dar Bacovia nu-i mai mic. Prin ce m-a 
frapat, prin ce m-a cucerit, nici nu tiu. Probabil că, în 
adolescență, trăim un sentiment de înstrăinare, un fel de 
a te separa. În sfâr it, melancolia este foarte specifică 
vârstei acesteia. Probabil că i Eminescu are o doză 
mare de melancolie. Dar Bacovia a întrecut totul, în 
accepția mea”. Din cele povestite de Mihai Grecu – până 
aici i de aici încolo – reiese că, pentru el, Bacovia a 
însemnat nespus de mult, „întrecându-l”, din acest punct 
de vedere, chiar pe Mihai Eminescu. 

În acela i context bacovian, în continuarea interviului 
acordat pentru Radio Chi inău, Mihai Grecu vine cu 
câteva detalii autobiografice peste care e imposibil de 
trecut. El spune: „ tiam că Bacovia e de la Bacău. Peste 
un an am fost recrutat în armată i am făcut coala de 
ofițeri în rezervă la Bacău. i mi-a ie it din cap că el e de 
acolo, eram preocupat de alte probleme. Acum, după 60 
de ani, am făcut o lucrare pe care am intitulat-o Cântecul 
tristeței sale. Acesta e Bacovia. i dealurile acestea sunt 
de acolo, de la Bacău, unde făcusem noi înstrucție 
militară. i, vasăzică, Bacovia era de acolo i eu nu tiam! 
M-a  fi dus în fiecare duminică, când ni se dădea liber, să 
văd ceva din casa lui sau să-l văd, poate, pe dumnealui. 

i am făcut, vasăzică, lucrarea aceasta, Cântecul tristeței 
sale, pe care am expus-o i aici, la 70 de ani. Un poet  (nu 
vreau să-l numesc) a venit i a zis: De ce-așaă deă lungă
titlul? Zic: sta-i Bacovia. El îmi răspunde: V dă c -i 
Bacovia. Simțeam eu că la mijloc e altceva. La mijloc era 
faptul că Bacovia nu este al nostru i că nu trebuia să-i fac 
această «carte de vizită». i l-am numit Tristețe. A fost 
expus i la Moscova i mi l-au cumpărat. Însă pe verso 
este scris: Cânteculă tristețeiă saleă– G. Bacovia. A a a i 
rămas. Bacovia pentru mine este un mare poet” – 
mărturise te pictorul. Mai face Mihai Grecu, în dialog cu 
Cecilia Melniciuc, câteva mărturisiri ce țin de el i de 
Bacovia. Zice maestrul: „Eu, cum ți-am spus, am 
descoperit, tot nu demult, că Bacovia are un vocabular 
restrâns, se joacă parcă, cum zicea un prieten de-al meu, 
un poet, se joacă cu cinci pietricele. Dar face atâtea 
combinații cu aceste cinci pietricele...  

 

În secolul al XX-lea, pământurile Basarabiei istorice, 
dintre Dunăre, Nistru i Marea Neagră, au dat culturii 
române mai multe personalități marcante. Dar, ca 
dimensiune valorică, ca vigoare a talentului, puține, foarte 
puține sunt comparabile cu pictorul Mihai Grecu, de la 
na terea căruia, la toamnă, pe 22 noiembrie, se vor 
împlini 100 de ani. Descendent din teritoriile situate la 
nord de Valul lui Traian Inferior (actualele raioane Sărata 
i Arciz, regiunea Odesa) Mihai Grecu, apare azi ca o 

figură singulară i, în multe privințe, necunoscută.  
Am în vedere mai multe aspecte, când fac această 

afirmație. Alte două talente de primă mărime, cu rădăcini 
sud-basarabene, consider că au fost poetul Leonid Dimov 
(1926-1987), născut la Ismail, i actorul Dumitru 
Caraciobanu (1937-1980), născut la Satu Nou, raionul 
Reni. Primul a pus începuturile curentului oniric în poezia 
românească modernă, celălalt, la vremea sa, a fost cel 
mai aplaudat actor basarabean. Dar Dimov pleacă din 
Ismail pe când era mic copil, împreună cu părinții, stabiliți 
în Bucure ti. Caraciobanu se stinge din viață la doar 43 
de ani, în floarea talentului său actoricesc.  
 
 

PE VECI LEGAT DE BASARABIA 
   
Mihai Grecu a trăit 82 de ani neîmpliniți: o viață 

doldora de evenimente. Ne demonstrează acest adevăr 
chiar o simplă în iruire a etapelor mai importante. În anul 
1936, precum singur mărturisea într-un interviu, învață în 
clasa a VIII-a a colii Normale din Cetatea Albă. În 1935, 
pe când studia la Cetatea Albă, expune primele sale 
lucrări i ia Marele Premiu al tineretului artistic din 
România. În 1937 este recrutat în Armata română i face 

coala de ofițeri în rezervă la Bacău. Din 1937 până în 
1940 studiază la Academia de Arte Frumoase din 
Bucure ti, unde o cunoa te pe Esfir (Esther) Brik – 
dragostea vieții sale, careia el îi spunea Firicela. Între anii 
1940-1941 i 1945-1946 studiază la coala de Arte 
Plastice „Repin” (azi Colegiul Republican de Arte Plastice 
„Alexandru Plămădeala”) din Chi inău. În timpul războiului 
(1941-1944) este evacuat în Kazahstan (ora ul Uralsk). 
Sursele oficiale spun că acolo, în 1944, Mihai Grecu ar fi 
realizat prima sa lucrare – Maternitate. Pe de altă parte, 
tim că a expus primele lucrări i a mai i luat un premiu, 

pe când studia la Cetatea Albă. După război, între anii 
1947-1948, la Chi inău, frecventează lecțiile de pictură la 

coala de Arte, pentru ca în continuare, pe tot pacursul 
perioadei sovietice, să se manifeste ca unul dintre cei mai 
reprezentativi plasticieni din spațiul pruto-nistrean. Ar fi 
gre it, cred eu, să afirmăm că ideologii sovietici l-au 
promovat pe el – absolvent al Academiei de Arte 
Frumoase din Bucure ti. Dânsul singur, prin vigoarea i 
originalitatea picturii sale, s-a impus în măsura în care n-a 
putut fi ignorat i marginalizat. Lucrul acesta trebuie 
recunoscut de la bun început.  

Mihai Grecu, de-a lungul zbuciumatei sale vieți, a fost 
legat indisolubil de Basarabia. Mai întâi copilărind pe văile 
Ta lâcului i fiind normalist la Cetatea Albă, apoi, în 
perioada postbelică, stabilindu-se i activând la Chi inău. 
Ne interesează în nod special, precum scriam cu câtva 
timp în urmă, tot ce ține de copilăria i adolescența sa, de 
studiile făcute la Cetatea Albă. Sperăm să scoatem la 
lumină (delicat, fără a supăra pe cineva) detalii 
semnificative, în urma unor viitoare deplasări la Ta lâc 
(azi Kamenskoe, raionul Arciz) i la Cetatea Albă 
(Belgorod-Dnestrovski). 

Până atunci, a  vrea să mă refer la un interviu 
acordat de Mihai Grecu, în luna mai 1991, jurnalistei 
Cecilia Melniciuc, pentru Radio Chi inău. E o discuție de 
trei ore, ce se păstrează în Fonoteca de Aur a 
Radiodifuziunii Naționale. Un fragment al acelui interviu 
a fost publicat, în anii trecuți, în revista „Atelier”, a Uniunii 
Arti tilor Plastici a Republicii Moldova. Imprimările au 
fost făcute în atelierul maestrului. Anticipând cele 
publicate, Cecilia Melniciuc scrie: „... plasticianul a fost 
inspirat i sfătos, astfel încât am discutat i înregistrat 
trei ore în ir. Am vorbit atunci nu numai despre peisaj i 
poezie. Am vorbit despre George Bacovia, pe care Mihai 
Grecu, oricât ar părea de ciudat, îl găsea «foarte duios»; 
am vorbit despre Ion Minulescu, poezia căruia o vedea 
aidoma unei sticle de ampanie, pe care, dacă o 
deschizi, «tot curge i curge»; am vorbit despre tragicul 
destin al lui Aurel David i irepetabila lui lucrare Arborele 
Eminescu; am vorbit despre multe altele”. 

 

Pot doar să fac o comparație. Un pictor francez, Cariere, 
spunea că, un pictor, la fiecare etapă a creației sale, 
îngroapă câte o culoare. i, în cele din urmă, ajunge să 
aibă numai vreo două-trei. Atât! Bacovia a înțeles din 
capul locului acest lucru. Noi, pictorii, când suntem tineri, 
avem o paletă foarte largă i credem că, cu cât e mai 
largă, cu atât e mai bine, mai frumos, mai expresiv. Dar 
nu e a a. i, uite, doar din punctul acesta de vedere, 
această «zgârcenie», cum i-ai spus, această «sărăcie», 
este, de fapt, o mare bogăție. Eu cred că, aici, se mai 
inversează lucrurile: simțind multe, te restrângi la puțin. 
Bacovia are o mare forță de expresivitate. De aici i 
sărăcia de cuvinte, i sărăcia de culori pe care le pune în 
diferite lumini. Bacovia e i duios, i trist. El e sfâ ietor, 
în definitiv. În legătură cu virtuozitatea de artist a lui 
Bacovia, care, de fiecare dată, î i îngroapă o culoare i 
rămâne, până la urmă la alb i negru, iată o imagine: 
Copacii albi, copacii negri... Albul i negrul sunt, de fapt, 
întunericul i lumina, este viața i moartea, e ziua i 
noaptea... Cineva, odată, mi-a spus că eu folosesc, chiar 
excesiv, culoarea neagră. Poate că acestea sunt primele 
culori pe care le vede copilul când deschide ochii. Azi îmi 
dau seama că albul i negrul sunt cele mai expresive 
culori. Alb i negru nu sunt, în cazul de față, nici copacul, 
nici zăpada, nici pământul. La un moment dat, această 
noțiune de alb i negru se rupe de realitate i rămâne ca 
o expresivitate în afara existenței reale, ca i la copii. Eu 
de la copii am învățat un lucru: că trebuie să pictezi nu 
ceea ce vezi, dar trebuie să te uiți la culorile care îți 
dictează ceva ce ai  văzut odată”. 

... Această întoarcere, în cele povestite, a lui Mihai 
Grecu, la Bacovia i la copilărie este plină de semnificații. 
Pasiunea cu care el poveste te despe Bacovia, paralela 
pe care o face între creația bacoviană i creația sa, la 
capitolul „îngropării culorilor”, cred că vorbesc de o 
neîndoielnică influență a poeziei bacoviene asupra 
creației sale, de la începuturi. Ca i poezia lui Bacovia, 
pictura lui Mihai Grecu, luată în ansamblu, este de mare 
duio ie, chiar tristețe pe alocuri. Ca i la Bacovia, în cele 
pictate de Mihai Grecu, în special în perioada maturității 
creative, deslu im „zgârcenia” de culori, despre care el 
singur spunea.  

        Vadim BACINSCHI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PICTORUL MIHAI GRECU: RĂDĂCINI ÎN BUGEAC 

100 DE ANI DE LA NAȘTERE 

Mihai Grecu i pictori a Valentina Rusu-Ciobanu (Chi in u, 1966) 

 

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

18.09.1923-01.08.2016 
 

 

    

 

 
 

În data de 4 august a devenit cunoscut faptul că, în sfâr it, au fost adunate cele 1,1 miliarde de grivne necesare 
pentru volumul de lucrări prevăzut în anul acesta pentru reabilitarea oselei Odesa-Reni. Vestea a făcut-o publică 
însu i guvernatorul regiunii Odesa, Mihail Saaka vili, sosit, cu mai mul i responsabili din administra ia sa, la locul 
de desfă urare al lucrărilor. Este vorba despre reabilitarea nu în întregime a autostrăzii de 300 de kilometri, ci doar 
a unor sectoare – 18 la număr, cele mai avariate – cu o lungime de peste 80 de kilometri.  

Probleme serioase surveniseră cu ceva mai bine de o lună în urmă, când s-a dovedit că resursele financiare 
necesare pentru repara ia autostrăzii lipseau. Cu acordul Kievului, o bună parte din aceste resurse urmau să 
provină din taxele vamale încasate de Direc ia Vamală Regională Odesa, fiind folosite, în mod oblitatoriu, pentru 
reabilitarea oselei. Aceasta fusese în elegerea. Dar interveni un conflict de interese între Saaka vili i cineva de la 
Kiev. Vame ilor de la Odesa li s-au majorat planurile de încasare a taxelor, multe mărfuri de import au început să 
fie trecute prin alte vămi, astfel încât lucrurile se complicaseră.   

Pentru a atrage aten ia opiniei publice asupra situa iei create, Saaka vili i-a transferat oficiul său de lucru din 
sediul Administra iei Regionale, din strada evcenko, într-un cort instalat la câ iva zeci de kilometri de Odesa, la 
marginea oselei cu pricina. Am relatat despre aceasta în unul din numerele trecute ale almanahului. A avut acolo 
mai multe întâlniri cu jurnali tii, cu persoane de răspundere din diferite domenii, dar i cu oamenii de rând, veni i 
la el în audien ă. A fost un gest (ideeea cu cortul) în mare parte propagadistic, în favoarea imaginii guvernatorului. 
În fine, după ce Kievul a mai alocat pentru lucrările de reabilitare a oselei încă circa 450 milioane de grivne, 
Saaka vili a hotărât să- i strângă cortul.  

S-a estimat că întreg volumul de lucrări de reabilitare a oselei Odesa-Reni, prevăzut pentru anul acesta, va 
fi efectuat până în luna noiembrie. În continuare, a subliniat Saaka vili, rămâne problema controlului asupra 
exploatării judicioase a oselei renovate. Mai precis, asupra circula iei pe ea a camioanelor de mare tonaj. 
Supraîncărcate, cum, de obicei, circulă, acestea ar putea-o deteriora din nou într-un termen foarte scurt.  

Guvernatorul a subliniat că, pentru anul viitor, rămâne problema reanimării unei alte osele ce străbate 
raioanele din nord-estul regiunii Odesa (Transnistria istorică, începând cu Kodima i Balta, până la Odesa.  

De o perspectivă mai îndelungată ine construc ia unei noi autostrăzi Odesa-Reni, ce va trece prin Cetatea 
Albă, ie ind la actualul traseu lângă satul Monasi i ocolind frontiera moldo-ucraineană i teritoriul Republicii 
Moldova. Se spune că ea va ajunge la Reni nu prin Ismail, ca acum, dar prin Bolgrad. 

 

Corespondentul nostru 

 

GUVERNATORUL MIHAIL SAAKAȘVILI  
ȘI-A STRÂNS CORTUL ... 

 

SE ÎNTÂMPLĂ CEVA CU NOI... 
 
I-am expediat nu demult, pe Facebook, unei persoane cunoscute, din comunitatea românilor sud-

basarabeni, un mesaj ce conținea varianta electronică a numărului din iulie curent al almanahului „Sud-
Vest”. În el fuseseră publicate două materiale ce ar fi putut să-i trezească interesul. Asta i-am i scris 
sub postare – „Ar putea să vă trezească interesul”. Nu mai mult. Primesc răspuns de la persoana 
respectivă. Nicio referine (de bine sau de rău) la cele două materiale. În schimb – două observații, 
cărora nu mi se întoarce limba să le spun binevoitoare. Una – la adresa altei persoane, pe care o 
cunoa tem amândoi i alta – la adresa mea – că „țin legătura” cu persoana respectivă, cunoscută de 
noi amândoi. Unde dai i unde crapă. M-am pomenit cu o reacție inadecvată i absolut nea teptată din 
partea omului de la care a teptam un cu totul alt răspuns la cele scrise de mine. 

În ultimul timp, spre mirarea i dezamăgirea mea, m-am ales de mai multe ori cu asemenea „reacții” 
în modesta-mi comunicare cu unii conaționali din sud, pe care îi cunosc de ani de zile, unii dintre ei 
fiind considerați chiar lideri de opinie ai comunității. Zic „modesta-mi comunicare”, fiindcă niciodată     
n-am fost obraznic, nici prea sâcâitor în relațiile cu persoanele respective. tiu că nu le este deloc u or, 
tiu că au destule probleme pe cap. Cu atât mai umilitor este să te pomene ti, uneori, din partea 

dumnealor, cu câte o „figură” de la care „cazi jos”, cum este-o vorbă. Scriam în unul din numerele 
trecute cum, fără ca să tiu i fără voia mea, am fost făcut „redactor” al unei cărți apărute anul acesta, 
la Bolgrad, în „limba moldovenească”. Nu doar făcut. Numele mi-a fost chiar tipărit pe cartea 
respectivă, i, dacă ar vrea cineva, ar putea folosi acest argument. În defavoarea mea, fire te... 

Stau i mă întreb de la o vreme încoace: Poate se întâmplă ceva cu unii dintre noi, care pledăm 
pentru românism în sudul Basarabiei i încercăm să mai i facem ceva pe acest tărâm? Poate, 
credem că am realizat, în activitatea noastră, tot ce era posibil i am atins culmi nemaivăzute? Poate 
că în prizonieratul orgoliilor i al ambițiilor noasre, nu mai vedem ce se întâmplă în sânul comunității 
din care facem parte. 

Eu zic să deschidem mai larg ochii i să privim mai cu luare aminte la cele din jur, în satele cu 
populație preponderent românească. Câte coli cu predarea integrală în limba română mai funcționează 
în aceste sate? Se pare că doar patru! Celelalte au devenit mixte, adică au fost deznaționalizate. A 
încercat măcar cineva să facă ceva pentru a le întoarce în albia învățământului național? N-am auzit de 
a a ceva. Cum n-am auzit să se mi te lucrurile în direcția unificării programelor de studiu pentru colile cu 
limba de predare română din regiunile Odesa, Cernăuți i Transcarpatica. S-a vorbit despre această temă 
în ultimii câțiva ani. În afară de Asociația „Basarabia”, care dintre organizațiile noastre, reprezentând 
comunitatea românească din sudul Basarabiei, a mai organizat i anul acesta manifestări culturale cu 
caracter național. Organizații sunt multe. Despre unele dintre ele cred că lumea nici nu prea tie. De i 
ar trebui să tie. Am putea veni cu detalii, dacă va fi nevoie.  

În ce măsură influențează aceste organizații i liderii lor, de ani de zile, viața comunităților române ti 
din teritorii, la nivel local? Că, dacă n-o influențează, înseamnă că aceste organizații există doar formal.  

Haideți să dăm răspunsuri oneste la întrebările de mai sus i abia după asta să cumpătăm asupra 
ceea ce numim „aport personal” sau „merite”.   

 

Vadim BACINSCHI 
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Mitropolitul Gurie Grosu (1877-1943) s-a născut în satul 
Nimoreni, judeţul Lăpuşna, într-o familie preoţească. 
Rămânând orfan de tată, la opt ani a fost dus la vestita 
mănăstire Curchi din judeţul Orhei, unde a urmat cursurile 
şcolii primare. A mers apoi la seminarul din Chişinău, pe care   
l-a absolvit printre primii, fapt care i-a dat dreptul să urmeze 
cursurile uneia din cele patru vestite academii teologice 
ortodoxe care existau în acea vreme în Imperiul Rus. A ales 
Kievul, de unde a revenit în Basarabia în anul 1902, exact la 
timp pentru a participa la opera de renaştere naţională a 
românilor din Basarabia. 

În anul 1904, vizitează România. Impresiile sale din ară, 
unde peste tot se vorbe te române te, limbă atât de umilită în 
Basarabia, îl marchează profund. La Chi inău, viitorul 
mitropolit militează pentru înfiin area unei tipografii Eparhiale, 
care se va înfiin a în 1906. În următorii ani luptă pentru trezirea 
con tiin ei na ionale a românilor basarabeni. A contribuit la 
fondarea uneia dintre cele mai importante reviste de 
spiritualitate românească, „Luminătorul”, apărută la Chi inău, 
în 1908. Vrednicul de pomenire mitropolit Nestor Vornicescu 
(născut tot în Basarabia) apreciază această revistă care 
constituie „zorile de teptării na ionale în Basarabia”. 

Ieromonahul Gurie, mitropolitul de mai târziu, va publica, 
în anul 1917, primul abecedar cu grafie latină, numit 
„Abecedarul moldovenesc”. 

Revista „Luminătorul” de i editată de conducerea Bisericii 
Ortodoxe din Chi inău, va publica multe pagini despre Eparhia 
condusă de Episcopul Justinian Teculescu (1865-1932), cu 
sediul la Ismail (despre care am mai scris în paginile acestei 
publica ii), ceea ce înseamnă că Episcopul din Ismail conlucra 
frumos, cu prietenie cu ierarhul din Chi inău. Spre exemplu, 
„Luminătorul” din 1926, nr. 22, prezintă inaugurarea Facultă ii 
de Teologie din Chi inău, din 8 noiembrie 1926, când „au slujit 
Sfânta Liturghie, în capela Seminarului Teologic, Î.P.S. 
Arhiepiscop Gurie, P.S. Episcop Justinian i P.S. Dionisie.” 

În data de 28 aprilie 1928, are loc învestirea i 
instalarea întâiului titular al Mitropoliei Basarabiei, 
Mitropolitul Gurie Grosu. 

Amănunte despre acest important eveniment, când 
arhiepiscopul Gurie a fost ridicat la demnitatea de 
mitropolit, aflăm în revista „Luminătorul” , nr. 10 din 1928. 
În acela i număr, este prezentat un alt eveniment, dezvelirea 
statuii Sfântului Voievod tefan cel Mare, din centrul 
Chi inăului, sfin irea fiind oficiată de Mitropolitul Gurie 
împreună cu Episcopul de Cetatea Albă, Ismail i Cahul, 
Justinian Teculescu. 

Men ionăm că, în Basarabia, Episcopul Justinian 
Teculescu, ce î i avea re edin a la Ismail, a slujit sub 
conducerea ierarhică a Mitropolitului Gurie. Ei au găsit 
„limba comună” în înfăptuirea tuturor faptelor bune i 
cre tine ti. 

Revista „Luminătorul”, nr. 12 din 1928, prezintă pe larg 
darea de seamă despre starea Societă ii Istorico-Arheologice 
Biserice ti din Basarabia, pe anul 1927. Pre edinte de onoare 
i ocrotitorul societă ii era Înaltpreasfin itul Arhiepiscop 

Gurie al Chi inăului. Preasfin itul Episcop Justinian 
Teculescu activează în calitate de membru de onoare, în toată 
perioada aflării sale la Ismail. De remarcat că dările de seamă 
sunt publicate de „Luminătorul” în fiecare an cât a existat 
această societate, înfiin ată în Chi inău, la 4/17 aprilie 1904. 

Faptul că într-o publica ie atât de importantă ca revista 
„Luminătorul”, organ de presă al Mitropoliei Basarabiei din 
perioada interbelică, se publicau numeroase informa ii din 
alte eparhii – avem în vedere, acum, în mod special, 
Episcopia cu re edin a în sudul Basarabiei, la Ismail – ne 
dovede te că rela iile dintre Arhiepiscopul i Mitropolitul 
Gurie i ceilal i ierarhi, cum a fost i Episcopul Justinian 
Teculescu erau foarte bune. Toate, spre păstrarea credin ei 
ortodoxe a neamului i a tradi iilor strămo e ti. 

 
Țumini a CORNEA 
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O TRAGEDIE DE ACUM 70 

DE ANI. MAI INTERESAZĂ 
PE CINEVA? 

 

În data de 10 august 2016 s-au împlinit 70 de ani de la 
adoptarea, de către Sovietul Mini trilor al Uniunii R.S.S., a 
hotărârii nr. 742, prin care poligonului militar Tarutino, din 
regiunea Odesa i se dădeau în folosință 25.034,2 hectare de 
terenuri  din sud-vestul regiunii (actualul raion Tarutino). Acea 
decizie a Moscovei fusese anticipată, cum o cerea verticala 
subordonării partinice, de o hotărâre a Sovietului Comisarilor 
Norodnici al R.S.S. Ucrainene din decembrie 1945 ce 
consfințea, prin lege, crearea poligunului i măsurile menite să 
asigure condițiile necesare pentru aceasta. Una dintre condiții 
era lichidarea, adică distrugerea, a cinci sate ce se găseau în 
perimetrul poligonului, a a cum îl croiseră comandanții 
sovieticii. Un sat – Hoffnungstal – populat de urma ii 
coloni tilor germani i patru sate române ti – Frumu ica Nouă, 
Ro ia, Zurum i Cantemir. Toate cinci au fost distruse. 
Locuitorilor li s-a cerut să se refugieze în alte părți, mai ales 
prin satele învecinate, iar casele, gospodăriile lor s-au pomenit 
ruinate, adică dărâmate, făcute una cu pământul.  

Din cinci sate distruse de către „eliberatorii” sovietici, patru 
erau populate de conaționalii no tri, adică anume ei au avut de 
suferit în măsura cea mai mare. Documentele istorice ne spun 
că una din aceste localități – Frumu ica Nouă – în 1928 
număra 1.403 locuitori i avea peste 10 mori de vânt. Ne dăm 
seama, deci, că au avut de suferit atunci câteva mii de 
conaționali de-ai no tri. Din păcate, precum scria almanahul 
„Sud-Vest” în unul din numerele sale precedente, tragedia de 
acum 70 de ani a moldovenilor din Frumu ica Nouă, Ro ia, 
Zurum i Cantemir n-a ajuns să fie prezentată opiniei publice, 
istoriei i generațiilor ce au venit, în toată plinătatea 
dramatismului său. Adică în baza documentelor, în primul 
rând, în baza listelor complete ale celor ridicați de la vetrele 
lor, precum i cu alte documente de arhivă. Nu s-a spus cert i 
răspicat că anume românii au avut de suferit cel mai mult de 
pe urma fărădelegilor „eliberatorilor”, pe timp de pace, la doar 
un an de la Marea Victorie. Că, de fapt, cele întâmplate au fost 
o tragedie națională. 

N-au rezolvat aceste probleme nici cele realizate în ultimii 10 
ani, pe locurile Frumu icăi Noi, de către omul de afaceri Alexandr 
Palariev (Pălărie). „Sud-Vest”-ul s-a referit la ele în numărul 
prcedent. Dumnealui a construit acolo un centru eco-turistic 
„Frumu ica Nova”. El a avut altă viziune – pragmatică – asupra 
viitorului acestor locuri, pe care s-a apucat să le readucă la viață. 
Nu a dorit un complex memorial, ci un complex turistic i de 
agrement, cu o fermă de oi modernă alături. Adică un obiectiv din 
care se pot scoate bani.  

A a este: a reconstruit biserica de cândva a satului, a pus 
crucea i piatra memorială, dar nu ele se pomenesc în prim-plan, 
când la Frumu ica Nouă, azi, vin echipele de filmare de la diferite 
televiziuni din Odesa i Kiev. Am vizionat mai multe emisiuni 
realizate acolo i în niciuna dominantă n-a fost ideea adevărului 
istoric, a comemorării conaționalilor no tri. În centrul atenției se 
pomenesc neapărat cele câteva case în stil național 
(moldovenească, bulgărească, ucraineană), caracteristice pentru 
zona geografică respectivă.  Această abordare, de fapt, duce la o 
parte publicul de esența evenimentelor de acum 70 de ani. Ele 
sau sunt diminuate, sau sunt trecute cu vederea. Când moldovenii 
– bă tina ii acestor locuri – sunt pu i în acela i rând cu bulgarii 
i găgăuzii – urma i ai coloni tilor de la începutul secolului al 

XIX-lea, sau cu ucrainenii, adu i încoace în 1940, despre 
adevărul istoric nu mai putem vorbi. Asistăm mai degrabă la 
reprezentație etno-culturală.  

Ar fi bine să avem, totu i, la Frumu ica Nouă un muzeu cu 
vestigii documentare care ar spune adevărul despre tragedia din 
1946. Ar fi bine să mai avem o Zi a Memoriei în care, la nivel local, 
în primul rând, ar fi comemorați cei năpăstuiți i nenorociți în 1946. 
O Zi a Memoriei, cu participarea largă a reprezentanților 
comunității române ti din sudul Basarabiei. Inițierea i organizarea 
unei asemenea acțiuni ar putea să i-o asume organizațiile care 
reprezintă această comunitate. Dacă mai interesează pe cineva... 

 
Corespondentul nostru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o istorie a Basarabiei în imagini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

o imagine a Basarabiei în istorie 
 

Majestatea Sa Regele Mihai I este întâmpinat în gara din Chi in uăcuăpâineă iăsare (31 octombrie 1942) 
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MITROPOLITUL GURIE, REVISTA „LUMINĂTORUL” 
ȘI EPISCOPUL TECULESCU 
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