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Am intitulat acest articol prin analogie cu cel din 
ziarul „Literatura şi arta”, nr. 36, din 4 septembrie 
2014 – Cu gânduri curate, către Mitropolitul 
Moldovei Vladimir – scris de doamna Raisa Ciobanu, 
secretar general de redacţie la „Literatura şi arta”. În 
Republica Moldova sunt, în prezent, două Mitropolii: 
Mitropolia Moldovei, ce aparţine canonic de Patriarhia 
Rusă, în frunte cu ÎPS Mitropolitul Vladimir, şi 
Mitropolia Basarabiei, în frunte cu ÎPS Mitropolitul 
Petru, subordonata canonic Patriarhiei Romane. 
Întocmai ca şi în sat la noi, la Hagi Curda, raionul 
Ismail – unicul sat din Ucraina, unde funcţionează 
două biserici: una aparţine de Mitropolia Odesei a 
Patriarhiei Ruse şi cealaltă ţine, canonic, de Mitropolia 
Basarabiei a Patriarhiei Române. 

În articolul său, dna Raisa Ciobanu scrie: „Dacă, 
ferit-a Sfântul, mâine-poimâine ne pomenim în 
situaţia Ucrainei, tot va trebui să ne rugăm pentru 
sănătatea lui Kirill, patriarhul de la Moscova, pe 
care, de la declanşarea luptelor în Ucraina, l-am 
văzut la micul ecran de nenumărate ori alături de 
Putin? Şi de fiecare dată m-au trecut fiorii, gândindu-
mă fără voia mea: oare nu cumva acolo e doar Satana? 
Fiindcă nu cred că Dumnezeu stă alături de Satana. Că 
dacă ar fi aşa, atunci ar fi de datoria lui Kirill să-i dea 
cu crucea în cap lui Putin şi în văzul tuturor să 
exclame: „Piei, Satano!” Dar n-o face. Se simte bine, 
se simte de minune alături de Satana. Ba mai mult. 
Noi credem că-l încurajează, din moment ce nu-l 
opreşte din pornirile sângeroase care, credem, i-au 
întunecat minţile: lui Putin nu-i pasă cine moare – 
ucraineni sau ruşi. Nu-i pasă câte vieţi omeneşti vor fi 
curmate până îşi va vedea realizat planul imperial, de 
cotropire, de cucerire a acelor teritorii care le convin 
ruşilor”. În această ordine de idei, consider că suntem 
în drept să-l întrebăm pe părintele Alexei Grecu: oare 
şi atunci când patriarhul rus demonstrează că susţine 
vărsarea de sânge, curmarea de vieţi omeneşti, 
enoriaşii noştri trebuie să se roage pentru sănătatea şi 
binele lui? În cazul de faţă a te ruga pentru Kirill este 
sinonim cu a te ruga pentru Putin. Patriarhul Kirill, în 
mod sigur, ar trebui să-i aibă în grija sa pe toţi 
ortodoxii care ascultă de Patriarhia Rusă. Prin 
urmare, el are menirea de a se ruga pentru toţi 
deopotrivă. Apare întrebarea: dar pentru ortodocşii 
ucraineni se roagă? Sau numai pentru cei ruşi? Şi 
mai este o întrebare: la slujbele săvârşite în 
bisericile din Ucraina, enoriaşii ai căror apropiaţi 
luptă contra agresorilor ruşi, de asemenea se roagă 
pentru sănătatea, pentru binele lui Kirill? Părinte 
Alexei Grecu, oare n-a venit vremea ca noi, toţi 
ortodocşii din sat, să revenim la Biserica 
Neamului? Să nu irosim energia noastră pozitivă 
rugându-ne pentru cine nu merită, dar să ne 
rugăm, în cel de pe urmă ceas, şi pentru sănătatea 
noastră, pentru binele nostru. 

Poate anume asta aşteaptă Bunul Dumnezeu de la 
noi, părinte Alexei. 

Poate abia atunci când şi Biserica îşi va dezdoi 
genunchii din faţa Bisericii de la Răsărit şi se va 
întoarce cu faţa spre Biserica Noastră, care este 
adevărata noastră matcă, poate abia atunci şi Bunul 
Dumnezeu se va îndura de noi.  

Poate salvarea vine anume prin dezrobirea 
bisericii şi atunci toţi enoriaşii Vi se vor închina şi 
nici dezbinare între ei nu va mai fi. 

  
 

Părinte Alexei Grecu! În 1999, Sfinţia Voastră, 
îndemnat şi stimulat de către Mitropolitul Odesei, 
Agafaghel, aţi dezbinat satul în două, s-au format 
două parohii, ştiute astăzi de toţi. Atunci aţi 
declarat că veţi lupta până la ultima picătură de 
sânge pentru patriarhul Bisericii Ruse de atunci, 
Alexei. Acum aveţi posibilitatea, numai de ar fi 
dorinţă, să-i reuniţi pe toţi ortodocşii satului laolaltă, 
într-o singură biserică – Biserica Neamului. Şi atunci 
noi toţi ne vom ruga pentru sănătatea Sfinţiei 
Voastre, de care aveţi nevoie ca fiecare muritor de 
rând, ştiindu-vă cu datoria împlinită în faţa 
credincioşilor pe care îi păstoriţi şi pentru care 
purtaţi răspundere în faţa lui Dumnezeu. 

Dar, pentru a rămâne cu sufletul împăcat pentru 
fapta pe care sunteţi rugaţi s-o faceţi, vă reamintim 
câteva momente istorice din nelegiuirile săvârşite de 
„fratele mai mare” de la răsărit. 

Cele mai mari fărădelegi abătute pe capul nostru 
din partea ruşilor ţin, fără îndoială, de ocuparea 
meleagului strămoşesc din 1812: deznaţionalizarea 
forţată, aducerea peste noi a fel de fel de venetici, 
înlăturarea credinţei strămoşeşti prin distrugerea 
bisericilor, executarea preoţilor, înlăturarea 
alfabetului latin, a limbii naţionale, înjosirile şi 
batjocora faţă de băştinaşii basarabeni şi multe altele. 
Apoi, ştafeta o preiau comuniştii sovietici, 
continuând cu reocuparea meleagului din 28  iunie 
1940, distrugerea în masă a populaţiei autohtone, 
deportările, închisorile, torturile... Despre toate 
aceste nelegiuiri ştim din mediile de informare: 
radio, TV, ziare, internet. 

Mă voi opri mai amănunţit la unele publicaţii 
mai recente. În articolul Putinismul – molima 
secolului XXI (IV) („Literatura şi Arta”, nr. 31-33 din 
21 august 2014), profesorul Valeriu Dulgheru scrie: 
„...mai toate „-ismele s-au născut dintr-un cuib unde 
nu este lumină, unde există ură şi întunecime”. Acest 
cuib este Rusia: ţarismul, care a colonizat într-o 
formă mai dură decât tătaro-mongolii peste 200 de 
popoare la est şi vest de matca Rusiei; terorismul, al 
cărui ideolog a fost anarhistul rus Bakunin; 
comunismul (leninismul şi stalinismul), pe seama 
căruia, conform aprecierilor savanţilor, se află peste 
60 de milioane de victime; maoismul ca ramură a 
stalinismului, pe seama căruia se află circa 35 de 
milioane de victime; şi mai recent putinismul, care a 
reuşit în timp scurt să-şi bage mâinile în sânge până 
la coate prin războaiele duse în Caucaz, în Republica 
Moldova, în Georgia şi, mai recent, în Ucraina. 

Regimul putinist e în agonie. În special după 
doborârea avionului malaiezian Boeing 777, soldat 
cu 298 de victime absolut nevinovate. Acest caz nu 
este unicul în Rusia. Să ne aducem aminte că în 
1983 regimul sovietic (tot rusesc era!) a doborât un 
avion sud-coreean Boeing 747 cu 269 de pasageri la 
bord. Incidentul a dus la o intensificare a Războiului 
Rece, apariţia de noi rachete americane în Germania 
de Vest, interdicţia pentru „Aeroflot” de a zbura în 
SUA şi percepţia generală a URSS drept imperiu al 
răului. Cam acelaşi lucru se întâmplă şi cu Rusia lui 
Putin astăzi în urma războiului contra Ucrainei şi a 
doborârii avionului malaiezian”. 

 

Tudor IORDĂCHESCU 
 

(continuare în pagina 2) 
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Nicolae LABIȘ 

    

PĂMÂNTUL  

 
Îndrăgit ca o mireasă, duşmănos ca o sudalmă, 
Chica vântul ţi-a-ncâlcit-o, veacuri-veacuri, monoton, 
Tu, pământ al ţării noastre, pătimaş cuprins în palmă, 
Încălzit cu buze aspre de tot neamul lui Ion. 
 
Pe sălbatica ta faţă cu lungi riduri brune, parcă 
O vrăjmaşă-ntruchipare coborând din basm punea 
Greu blestem, ursind făptura-ţi să nu poată să întoarcă 
Dragostea pe care omul necăjit ţi-o închina. 
 
Dunărenele întinderi, cu fântâni ţipând a sete, 
Adunau ursuz sămânţa şi iubirea de ţăran, 
Alungând din sate-n sate suflete nemângâiete 
Şi ciulini de-a dura-n zarea veştedului bărăgan. 
 
Cunoscutu-le-am aievea păstorind un ied şi-o iadă 
Cu merinde-nchipuită în desaga de la şold. 
Rupte-s blestemele astăzi şi-i cu noi pământul darnic 
Şi de-aceea-i mângâi ţărna, prins de-un aprig, viu imbold. 
 
De aceea mi se strânge inima când văd pe-alocuri 
Închircite păpuşoaie, grâu-n spic purtând tăciuni. 
Cum să-ngăduim neghina, nepăsarea, neştiinţa, 
Când pământul însuşi cere mult visatele-i minuni? 
 
Cavalcade de tractoare galopeze peste câmpuri, 
Înfioare-se pământul răscolit adânc de plug! 
Straturi negre, nevăzute de a soarelui privire 
Să-şi răstoarne sub brăzdare chezăşia de belşug. 
 
De pe-acum mă-mbată-aroma caldă-a grânelor de mâine, 
Şi al turmelor de mâine miros bun de lapte cald. 
Ştiu, călări pe cai, cu suliţi lungi, de-ar mai trăi plăieşii, 
Nu s-ar mai vedea din creasta păpuşoiului înalt. 
 
Pe întinderi dunărene, mări de galbenă lumină 
Vom privi, cu legănate valuri mari de aur copt. 
De pe-acum văd straşnic praznic cu hulubii de făină 
Pe colacii după datini împletindu-se în opt! 

 



sud-vest 2 

Almanah istorico-cultural în limba română pentru cititorii din sudul Basarabiei 

 

  

CU GÂNDURI CU GÂNDURI CU GÂNDURI CU GÂNDURI 
CURATE, CURATE, CURATE, CURATE,     

CĂTRE PĂRINTELE CĂTRE PĂRINTELE CĂTRE PĂRINTELE CĂTRE PĂRINTELE 
ALEXEI GRECUALEXEI GRECUALEXEI GRECUALEXEI GRECU    

(urmare din pagina 1) 

 
 
 

Despre ruşi – că una spun şi alta fac – se ştie de mult. Acelaşi 
lucru îl scrie şi A. Piontkovski: „V. Putin le vorbea soţiilor 
marinarilor de pe submarinul «Kursk» că continuă acţiunile de 
salvare a marinarilor cu toate că ştia la acel moment că toţi 
marinarii muriseră deja, fiind refuzat ajutorul străin care i-ar fi 
putut salva”. Scenariul rusesc de recuperare a teritoriilor fostei 
URSS, în perioada de faţă, vizează Ucraina şi Republica Moldova. 
Insurgenţii care nu sunt decât militari ruşi fără însemne, strecuraţi în 
Ucraina cu tot cu armament, utilizează rachete sol-aer, maşini 
blindate, armament modern ca să tragă în populaţia paşnică şi să 
distrugă şcoli, spitale, blocuri de locuit. Contra poporului 
ucrainean luptă unităţi speciale ale Armatei Federaţiei Ruse – 
profesionişti bine plătiţi care atunci când trec frontiera vreunui stat 
detaşează de uniformele lor însemnele armatei ruse de care aparţin, 
şi asta pentru ca Rusia să nu fie învinuită de imixtiuni. Aşa 
„vitejeşte” ei au luptat în Transnistria, Abhazia, Osetia de Sud, 
Karabahul de Munte, Crimeea, astăzi în Ucraina de Est. Pentru a 
ataca Republica Moldova, ei au pregătit o surpriză: într-o emisiune 
a postului rusesc de televiziune „NTV”, de la mijlocul lunii august 
(2014), se relata despre faptul că o unitate militară de aeropurtate 
din Samara alcătuită din 2000 de militari paraşutişti învaţă de zor 
limba... „moldovenească”. La ce le-ar trebui militarilor ruşi de 
acolo să înveţe limba noastră? Bănuim că aceştia se pregăteau ca, 
îmbrăcaţi în uniforme cu însemnele armatei Republicii Moldova, 
să atace Tiraspolul, pentru ca ulterior Armata a 14-a să aibă motive 
să extindă Transnistria până la Prut. Aeroportul Chişinău, care nu 
mai aparţine Republicii Moldova, a fost în aşteptarea paraşutiştilor 
de la Samara care trebuiau să ocupe instituţiile cele mai importante 
ale statului în ore numărate. Putin a mai zăbovit până în luna 
noiembrie, ca să vadă rezultatele alegerilor parlamentare. Şi, 
câştigând alegerile Alianţa partidelor progresiste din Moldova nu 
în favoarea Rusiei, Putin nu s-a hotărât să-şi realizeze planurile, 
probabil că la timp au fost demascate (spicuiri din săptămânalul 
„Literatura si Arta”, nr. 31-36, din 2014, şi nr. 3, din 2015). 

Astăzi nu-i publicaţie ai cărei autori să nu atragă îngrijoraţi 
atenţia asupra politicii periculoase a Rusiei. Pofta de pământuri 
străine, pesemne, s-a întrupat în ruşi încă de pe când erau în faşă. 
Nu degeaba Marele Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt în 
testamentul său a prevăzut ca, în caz de pericol, să închine ţara 
turcilor, ferindu-se de ruşi. Vă mai aduc aminte, părinte Alexei, de 
versurile lui Mihai Eminescu: 

 
LUMINE DIN LUMINE,  

MUŞATINI DIN MU ŞATINI 
 

Din lungi cărări de codru, din munţi cu vârfu-n nouri 
Ieşit-au Dragoş-Vodă, îmblânzitor de bouri, 
Mulţimea curgătoare s-a fost întors pe vale 
Şi buciumele sună şi oile-s pe cale. 
’Nainte merg moşnegii cu pletele bogate, 
Ţinând toiege albe în mâinile uscate. 
Astfel ieşeau tot rânduri, venind de sub verzi ramuri 
Copii, ciobani de turme, moşnegi, păstori de neamuri. 
Şi au întins moşia spre răsărit şi-ameaz 
Pân’ unde marea sfarmă de ţărm al ei talaz; 
Au cucerit cu plugul, cu vârful dragei săbii 
Pân’ la Cetatea Albă limanul de corăbii. 
Sute de ani stătut-au stăpâni până la Nistru, 
Luptând cu Răsăritul, cu cuibul cel sinistru 
De unde vin în roiuri în veci renăscătoare 
Lumi spurcate şi rele, barbarele popoare, 
Prin neagră vijelie ce vâjie şi bate 
Sfărmându-se la graniţi de ziduri de cetate. 
Stă neclintit Moldova, ţesând la pânza vremii, 
Viteji îi erau fiii şi purtătorii stemii 
Cei dătători de lege ş-aşezători de datini, 
Lumine din lumine, Muşatini din Muşatini. 

 

Apariția acestui almanah se datorează susținerii financiare și logistice a următorilor:    
prof. Ioan BÂSCĂ, ec. Radu NEAG, prof. Ioan PLEȘA, dr. Gheorghe ANGHEL, ec. Melania 
FOROSIGAN, ec. Ioan STRĂJAN, prof. Areta MOȘU, scriitor Tudose TATU.  

 

 

 
 

La sfârşit de ianuarie, Parlamentul Ucrainei, 
cu majoritate de voturi, a recunoscut Federaţia 
Rusă drept stat-agresor. În cadrul unei 
consfătuiri televizate din Cabinetul de Miniştri al 
Ucrainei, cu conducătorii regiunilor țării, 
premierul Iaţeniuk le-a cerut acestora să 
pregătească actele necesare pentru o eventuală 
trecere a economiei Ucrainei la funcţionarea în 
condiţii de război. Pe 28 ianuarie, Adunarea 
Parlamentară a Consiliului Europei (APCE) nu a 
recunoscut (nu a recunoscut!) drept organizaţii 
teroriste autoproclamatele republici Doneţk şi 
Lugansk, iar delegaţia Federației Ruse a fost 
lipsită de drept de vot, fapt pentru care ruşii s-au 
supărat şi au declarat că ar putea, în genere, să 
abandoneze structurile APCE. Pe 20 ianuarie, în 
Ucraina a început al cincilea val al mobilizării în 
Forţele Armate. La arme aveau să fie chemate 
50.000 de persoane. Campania a trecut nu atât 
de strălucit precum cele precedente. Pentru anul 
curent mai sunt prevăzute două valuri de 
mobilizare. În general, se prevede o creştere a 
efectivelor Forţelor Armate ale ţării de la 
185.000, cât numără în prezent, până la 
250.000. Subiectele dominante ale mediilor de 
informare ucrainene, din actualitatea ţării, sunt: 
luptele din regiunile Lugansk şi Doneţk; 
problemele cu care se confruntă populaţia 
paşnică de acolo şi sutele de mii de refugiaţi; 
activităţile menite să satisfacă necesităţile 
frontului din est – mişcarea voluntarilor, 
funcţionarea uzinelor constructoare de tancuri 
şi blindate etc. Aduni grămadă toate aspectele 
expuse de la începutul acestui material şi nu-ţi 
prea vine a crede că este vorba de o ţară care se 
vrea membru al Uniunii Europene şi crede că 
uşile acestei Uniuni sunt larg deschise pentru ea. 
Ucraina (lucrul acesta îl observi fără mare efort) 
a devenit o arenă în care, cu preţul sângelui şi al 
vieţilor cetăţenilor ucraineni, marile puteri îşi 
realizează planurile.  

 

În fond, planul este unul – de a-l pune la punct 
pe preşedintele rus Putin, care nu vrea să asculte 
nici de SUA, nici de UE, intenţionând să 
reanimeze, sub altă formă, fostul imperiu sovietic 
şi să destrame Uniunea Europeană. Dar cum 
rămâne, în condiţiile create, cu Ucraina? SUA şi 
ţările UE o răsplătesc din belşug cu credite, pentru 
a menţine economia şi sfera socială a ţării şi 
pentru a rezista în faţa agresiunii ruseşti. Aceste 
credite, ce vor trebui întoarse, ar putea fi 
salvatoare pe un termen scurt, în soluţionarea 
problemelor curente. Ele nu pot garanta refacerea 
Donbasului şi revenirea teritoriilor distruse de 
război pe făgaş paşnic în componenţa de facto a 
statului ucrainean unitar. Cu atât mai mult cu cât, 
în ultimele luni, teritoriile controlate de forţele 
separatiste au crescut şi, până la momentul scrierii 
acestor rânduri (31 ianuarie), nu s-a ajuns la nişte 
tratative eficiente. Despre perspectivele europene 
ale Ucrainei pe la noi în ultimul timp se vorbeşte 
tot mai puţin, tot mai precaut. În condiţiile 
războiului din regiunile de est, faptul acesta nu 
este de mirare. La sfârşit de ianuarie, ţările 
membre ale UE n-au găsit limbă comună în 
aplicarea de noi sancţiuni faţă de Federaţia Rusă, 
în condiţiile agresiunii continue a acesteia asupra 
Ucrainei. De mirare e altceva. Oricât nu s-ar vorbi 
despre seriozitatea sancţiunilor deja aplicate, 
tancurile şi lansatoarele de rachete ruseşti 
continuă cu zecile să treacă din Rusia în Ucraina, 
la dispoziţia separatiştilor din cele două republici 
autoproclamate. În ianuarie am aflat că anularea 
regimului de vize între Ucraina şi UE ar putea să 
aibă loc nu mai târziu de anul 2016. Preşedintele 
Poroşenko vorbea mai înainte, în contextul dat, 
dacă nu greşim, de luna mai 2015. Nimeni, 
niciodată nu va anula acest regim de vize atâta 
timp cât situaţia în Ucraina, în loc să se stabilizeze 
şi să se amelioreze, va continua să se degradeze, 
ca în prezent. 

Observator 

CÂT DE EUROPEANĂ ESTE PERSPECTIVA? 
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JUBILEUL DOAMNEI ZINAIDA PINTEAC 
 
La sfârşit de februarie 2015, doamna Zinaida Pinteac, profesoară la Şcoala medie din Frumuşica Veche, raionul 

Sărata, eminent al învăţământului public din Ucraina, a rotunjit o frumoasă vârstă. I-am zice „vârstă a împlinirilor”, dar 
probabil doar dumneaei ştie cu siguranţă care-i sunt împlinirile şi neîmplinirile acestei vieţi. Şi câte au fost mai multe la 
număr – împlinirile sau neîmplinirile. 

Originară de prin părţile Căuşenilor (Republica Moldova), după ce îşi ia diploma de studii superioare şi se 
căsătoreşte, dumneaei coboară, împreună cu soţul, Ştefan, la baştina acestuia, la Frumuşica Veche, pentru a-şi 
consacra viaţa învăţământului naţional. Pe atunci, la anii cei tineri, poate că nici prin gând nu-i trecea câte încercări, câte 
chinuri (sufleteşti, în primul rând) va trebui să îndure pe timp de pace, într-o ţară democratică de după 1991, când ne-am 
întors cu toţii „la izvoare”. Pentru ea şi pentru soţul ei, Ştefan, „întoarcerea la izvoare”, adică renaşterea naţională, la care 
au aderat cu inimile deschise, avea să se soldeze cu mari probleme. Avea să-i coste foarte scump. Aceasta din motivul 
că au stat ferm pe poziţiile românismului. N-au vrut să-i spună limbii lui Eminescu „moldovenească”, n-au vrut să se 
conformeze, să se lase manipulaţi de tot felul de oameni inculţi, răuvoitori şi amorali. Au rămas la convingerile lor, cu 
demnitatea şi cu mândria lor omenească. 

Verticalitatea i-a costat şi nervi, şi sănătate, şi credem că foarte, foarte multe dezamăgiri. Dezamăgiri nu doar în cei 
care le-au fost opozanţi. În primăvara anului trecut, preşedintele de atunci al României, Traian Băsescu, i-a înmânat la 
Bucureşti doamnei Zinaida Pinteac un ordin al Statului Român, anticipând, într-un fel, actualul ei jubileu. Nu ştiu dacă 
acel ordin i-a „îndulcit” aniversarea. 

Îndatoraţi, îi aducem cuvintele noastre de respect, preţuire şi îmbărbătare. Iertaţi-ne că nu întotdeauna am fost 
alături de dumneavoastră, atunci când aţi avut, poate, nevoie de umărul nostru. Va urăm ani mulţi înainte, spre bucuria 
tuturor celor care vă apreciază şi vă stimează din suflet! 

 
Redacţia almanahului „Sud-Vest” 

 
(Citiţi în numărul următor al almanahului nostru schiţa documentară 

Zinaida Pinteac – femeia mândră de la Frumuşica Veche). 
 



sud-vest 3 

Frumuşica Veche, raionul Sărata, a ajuns Staroselie, adică „satul 
vechi” – „staroe selo”, în ruseşte. În fine, Cetatea Albă azi se 
numeşte oficial Belgorod-Dnestrovsk, adică Belai Gorod na 
Dnestre, adică oraşul alb de pe Nistru. Convenim ca de aici încolo 
voi utiliza denumirile autohtone ale localităţilor.  

 
2. Cum scria istoricul Mihai Eminescu... 
Să revenim la caracterizarea dată acestui colţ de ţară de către 

marele istoric român (nu numai mare publicist şi scriitor) Mihai 
Eminescu. „Iată deci marginile reale ale Basarabiei reale. Trage o 
linie curmezişă de lângă Nistru de la Bender până la vârful lacului 
Ialpug la Bolgrad şi ai o lature, apoi ia-o de la Bolgrad până în Reni, 
ai a doua lature, de la Reni pe Dunăre în sus până la Chilia, a treia 
lature, apoi luând malul Mării Negre până la Cetatea Albă la gura 
Nistrului, a patra lature; apoi în sus pe Nistru de la Cetatea Albă 
până la Bender, a cincea lature. Numai pământul cuprins între 
aceste cinci linii s-a numit cu drept cuvânt Basarabie: tot ce-i 
deasupra e Moldova curată, războtezată de la 1812 încoace”. Aşa 
scria Mihai Eminescu, redactorul ziarului conservator „Timpul” în 
studiul Basarabia, publicat în numerele 49, 50, 52, 53, 55, 58, din 
luna martie 1878 ale acestuia1. Referindu-se la „războtezare”, în 
finele citatului de mai sus, Eminescu avea în vedere următoarele. 
După Pacea de la Bucureşti, din 1812, ruşii, cucerind teritoriile 
dintre Nistru, Dunăre şi Marea Neagră, ce constituiau adevărata 
Basarabie, au extins respectivul nume asupra întregului spaţiu 
pruto-danubiano-nistrean. Au făcut-o, poate, pentru a „uniformiza” 
şi a face să pară mai firească anexarea acestor pământuri ce nu le 
aparţinuseră (ruşilor, ca popor) niciodată. În continuarea studiului 
său, spre sfârşitul capitolului 1, Mihai Eminescu mai spune: 
„Pământul cuprins între aceste cinci linii era împărţit în patru 
ţinuturi: Bugeacul, Cetatea Albă, Chilia şi Ismail. Numai în ţinutul 
Bugeacului au locuit tătari cu învoirea Domnilor Moldovei, în 
celelalte se vor fi răsfirat câte unul-doi, căci nimeni nu poate opri în 
mod hermetic trecerea unui om, mai ales tătar fiind, peste marginile 
moşiei lor; dar în sfârşit numai în Bugeac tătarii colonizaţi s-au 
bucurat de oarecari privilegii, concese de proprietarul locului, care 
era statul Moldovei”2. Eminescu se referă la tătari iată din care 
motiv. Studiul său Basarabia a fost conceput ca o replică dată 
afirmaţiilor făcute în câteva periodice din epocă („Le Nord”, 
„Vedomosti”) cum că Imperiul Rus a cucerit Basarabia de la turcii 
şi tătarii aproape sălbatici, ce locuiau sub corturi, nu de la Statul 
Moldovenesc. Foarte argumentat şi convingător, în baza 
documentelor de arhivă, inclusiv a celor slave, Eminescu 
demonstrează contrariul. Vom mai reveni la monumentalul studiu 
eminescian... În contextul temei abordate, referirea la tătarii din 
Bugeac este binevenită. 

 

Vadim BACINSCHI 
 

(continuare în pagina 4) 
 

 

Capitolul I 
Bun venit în Basarabia reală 

 
1. Privire generală 
Dacă te deplasezi astăzi din Galaţi spre Ucraina, trecând 

frontiera moldo-română, apoi cea moldo-ucraineană, ajungi în 
Basarabia istorică, sau Basarabia reală, după cum o numea Mihai 
Eminescu. E vorba de pământurile cuprinse între Nistru, Dunăre şi 
Marea Neagră, din actuala componenţă a regiunii Odesa, împărţite 
în mai multe unităţi administrativ-teritoriale (raioane) – Reni, 
Ismail, Chilia, Bolgrad (nu Belgrad), Sărata, Tarutino, Tatarbunar, 
Arciz, Cetatea Alba. S-o spunem din capul locului: după 1940, 
autorităţile sovietice, din considerente ideologice, au schimbat în 
ruseşte practic toate denumirile autohtone ale localităţilor din acest 
spaţiu. După 1991, când Ucraina devine stat suveran, denumirile 
deja rusificate au fost traduse încă o dată – în ucraineană, pentru a fi 
anume în această variantă oficializate de către autorităţile centrale 
de la Kiev. Pe hărţile ucrainene contemporane găsim varianta lor 
ucraineană. E vorba de localităţi nu numai româneşti, dar şi 
bulgăreşti şi găgăuze. Pentru a nu complica lucrurile, voi apela la 
variantele ruseşti, care sunt aproape similare celor ucrainene, ca 
pronunţare, dar şi ca scriere. Bunăoară, localitatea Satu Nou, din 
actualul raion Reni, azi se numeşte Novoselscoe, ceea ce 
înseamnă tot Satu Nou, numai că în limba rusă. Altă aşezare, cu 
aceeaşi denumire, din raionul Sărata, a ajuns Novosiolovca. 
Ambele sunt cu populaţie majoritar românească. Încă un sat 
Novosiolovca întâlnim în raionul Chilia. E populat în majoritate 
de către bulgari şi găgăuzi şi mai înainte se numea Enichioi, ceea 
ce în turceşte înseamnă tot Satu Nou.  

Un număr impunător de localităţi cu populaţie românească 
majoritară din Basarabia istorică, oficial, are azi denumiri ruseşti 
(ucrainene), legate de tematica acvatică, ele fiind situate pe maluri 
de ape. E vorba fie de traducerea în ruseşte a cuvântului „lac” – 
„ozero”, cu derivatele sale, fie de particularităţi ale reliefului 
învecinat cu apele sau de plante ce cresc în zona respectivă – tot în 
limba rusă (ucraineană). Iată o listă aproape completă a denumirilor 
satelor româneşti „războtezate” de regimul comunist. Oziornoe 
(denumirea autohtonă: Babele, raionul Ismail), Prioziornoe – 
(Ceamaşir, raionul Chilia), Limanscoe – (Frecăţei, raionul Reni), 
Plavni – (Barta, raionul Reni), Dolinscoe – (Anadol, raionul Reni), 
Camâşovca – (Hagi-Curda, raionul Ismail),  Utconosovca – (Erdec 
Burnu, raionul Ismail), Cervonâi Iar – (Chitai, raionul Chilia), 
Crutoiarovca – (Vădeni, raionul Cetatea Albă), Nadrecinoe – 
(Cioara Murza, raionul Tarutino), Glubocoe – (Eschipolos, raionul 
Tatarbunar). Denumirile multor sate au fost pur şi simplu traduse în 
ruseşte. Astfel, Borisăuca (raionul Tatarbunar) a devenit Borisovca, 
Dumitreşti (raionul Chilia) – Dimitrovca,  Cartal (raionul Reni), 
însemnând, în turceşte, „vultur”, „şoim”, a devenit Orlovca (în 
ruseşte, „vultur” înseamnă „oriol”).  

 

oooo    istorie a Basarabiei în imaginiistorie a Basarabiei în imaginiistorie a Basarabiei în imaginiistorie a Basarabiei în imagini    
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MARIA CEBOTARI 
105 ani de la naștere 
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(urmare din pagina 3) 

 
Vorba e că astăzi multă lume mai numeşte şi Bugeac ţinutul 

cuprins între cele cinci linii trase cândva de Eminescu. Basarabiei 
istorice, adică, i se mai spune şi Bugeac, ceea ce nu prea corespunde 
adevărului istoric. Pentru a clarifica lucrurile, să ne întoarcem la 
lucrarea Descriptio Moldaviae – Descrierea Moldovei de Dimitrie 
Cantemir. În capitolul al IV-lea al lucrării sale, când se referă la 
„Basarabia, odinioară cea de a treea parte de frunte a Moldovei”, el 
oferă o succintă caracterizare a Bugeacului, referindu-se şi la sensul 
cuvântului „bugeac”. Citim: „Bugeac însemnează în limba tatarilor 
«colţ» şi este numit aşa fiindcă pământul ce se întinde între Dunăre şi 
Nistru spre Marea Neagra face un colţ ascuţit...”3. Sensul explicaţiei 
este clar. Pe noi ne-ar mai interesa ceva: de când anume (din ce 
perioadă de timp) acestor pământuri a început să li se spună Bugeac. 
Aceasta din motivul că majoritatea absolută a lacurilor şi a râurilor  
din teritoriile respective, la care ne vom referi în continuare, cu sate 
româneşti pe malurile lor, are denumiri de origine turco-tătară, adică 
turanică (în sens mai larg). 

 
3. Care este colţul cu numele „Bugeac”? 
Dispunem de o dată istorică cât se poate de precisă de la care 

putem începe numărătoarea anilor aflării tătarilor în Basarabia reală. 
E vorba de începutul lunii august a anului 1484, când cade Cetatea 
Albă. Se ştie că din armatele lui Baiazid al II-lea, care au cucerit-o, a 
făcut parte şi un detaşament de tătari de pe Volga, în frunte cu 
Murtaza, fratele hanului Hoardei de Aur, care nu cu mult înainte, 
după cum scrie istoricul basarabean contemporan Ion Chirtoagă, 
căzuse în mâinile hanului din Crimeea4. Referindu-se la relatările 
unor cronicari turci, Ion Chirtoagă remarcă faptul că Baiazid al II-lea 
lasă cetele tătăreşti conduse de Murtaza-han pentru ca acestea să 
controleze spaţiul dintre Cetatea Albă şi Chilia, apărându-l de 
atacurile moldovenilor. După ce pradă cumplit şi pustiesc aceste 
pământuri, tătarii lui Murtaza cer învoirea sultanului şi pleacă în ţara 
lor. În următoarele două secole, în Bugeac vor veni şi vor pleca 
numeroase alte neamuri tătăreşti, iar de hanul Murtaza ne aduce 
aminte până azi lacul Murtaza (localnicii îi mai spun Martaza), din 
actualul raion Tatarbunar, cam pe la jumătatea distanţei dintre Cetatea 
Albă şi Chilia. Pare să fie firesc şi explicabil: tătarii lui Murtaza, din 
vara anului 1484, puteau numi cu cuvântul „bugeac” pământurile pe 
care le controlau, cuprinse între Marea Neagră, Cetatea Albă şi Chilia, 
pentru ca această denumire să rămână în secolele următoare. 

 

Consulţi harta şi te convingi că teritoriul respectiv într-adevăr 
formează un colţ (unghi) ascuţit, „zimţat” de lacurile şi limanurile 
Mării Negre. Tot aşa cum denumirea Basarabia s-a extins (ştim din 
care motive) asupra altor teritorii, cu timpul, Bugeac au început să fie 
numite alte zone populate în evul mediu de către tătari. În acest 
context, nu putem trece cu vederea mai cu seamă a doua jumătate 
a secolului al XVII-lea. Atunci, turcii, pentru a limita pătrunderea 
tătarilor spre nord şi vest, în teritoriile moldoveneşti pe care le 
stăpâneau, au pus, la 1666, aşa-numitul hotar al lui Halil-paşa5. 
Hotarul trecea pe Valul lui Traian superior (la nord) şi pe râul 
Ialpug (la vest) şi tătarii nu aveau dreptul să-l depăşească în 
peregrinările lor. Interdicţie pe care o încălcau, desigur. Acel 
hotar forma şi el un unghi orientat nu spre sud, ci spre nord-vest – 
alt Bageac. Remarcabil este şi faptul că, până azi, pe moşiile actuale 
ale unor sate româneşti din Basarabia istorică se mai păstrează 
porţiuni nu prea mari de teren, cărora li se spune tot Bugeac. La 
Frecăţei, raionul Reni, întâlnim Cotul Bugeacului, la Satu Nou, 
raionul Reni – Bugeacul Satunoului. La Erdec-Burnu, raionul Ismail, 
Bugeac i se spune unui colţ de teren dintre golful Tasbunar al lacului 
Cătlăbuga şi partea de centru-sud a lacului propriu-zis6. Dacă 
revenim la originea turco-tătară (turanică) a denumirilor majorităţii 
apelor şi satelor româneşti de pe malurile acestora din sudul regiunii 
Odesa, e cu neputinţă de trecut peste fenomenul istoric al cumanilor 
(comanilor) – vechi popor de origine turanică. Vizavi de fenomen, să 
ştiţi că nu e o exagerare: de la acest neam turcic ne-a rămas, în limba 
cumană, un text al rugăciunii „Tatăl nostru”. Din ţara lor de cândva – 
Cumania – în secolele X-XII, alături de alte pământuri din spaţiul 
românesc actual, a făcut parte şi  Basarabia reală. 

 
(va urma) 

 

Note: 
1. Mihai Eminescu, Basarabia, pământ românesc, samavolnic 

răpit, Bucureşti, 1997, p. 18-19. 
2. Ibidem, p. 19. 
3. Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, Bucureşti, 1981, p. 32. 
4. Ion Chirtoagă, Din istoria Moldovei de sud-est, Chişinău, 

1999, p. 98-99. 
5. Idem, Târguri şi cetăţi din sud-estul Moldovei, Chişinău, 

2004, p. 256. 
6. Vadim Bacinschi, Clopotele de la Iaşi se aud la Cătlăbuga, 

Baia Mare, 2008, p. 67, 82. 
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In memoriam 
 

VICTOR CAPSAMUN – 
UN VEŞNIC POET AL 

DUNĂRII VEŞNICE 
 

Dureroasa veste mi-a comunicat-o, în dimineaţa zilei de 
sâmbătă, 31 ianuarie, Ion Bacu de la Barta. Pe la mijloc de 
decembrie anul trecut, împreuna cu el şi cu prietenul nostru 
gălăţean, Tudose Tatu, îl vizitasem pe Victor la el acasă, la Satu 
Nou, raionul Reni. Ştiam că este bolnav. L-am găsit slăbit mult şi 
sleit de puteri, la cei 65 de ani ai săi. Ne-a povestit că, de la o 
bucată de vreme, bolile nu-l lasă în pace, că s-a săturat de ele. 
Ne-am amintit de Valerica Cojocaru, care i-a fost prieten, ne-a 
servit cu câte un pahar cu vin, ne-a dat un caiet cu ultimele sale 
poezii şi ne-a petrecut până la poartă. Ne-am despărţit de el 
atunci pentru totdeauna, fără să ştim, bineînţeles. 

Scriind aceste rânduri, am scos din sertarele mele două 
caiete groase cu poeziile lui Victor Capsamun. O parte dintre ele 
au văzut lumina tiparului în 2008, la Herţa, regiunea Cernăuţi, în 
culegerea Nelinişti – prima şi ultima sa carte. Mi-a mărturisit nu 
numai o dată că nici când şi-a cumpărat maşină (el, om simplu 
de la ţară), nu s-a bucurat aşa ca la apariţia cărţii sale. Răsfoiesc 
cele doua caiete, scrise în vechea grafie chirilică. Poezii din anii 
de şcoală, de mai târziu, când efectua serviciul în rândurile 
armatei, din anii ’80-’90 ai secolului trecut, de după 2000. De 
dragoste, despre natura ţinutului dunărean, despre scurgerea 
nemiloasă a vieţii omeneşti. Inegale ca valoare, dar pline în egală 
măsură de retrăiri, de sentimente şi gând. 

Victor Capsamun a lucrat mai mulţi ani la rând ca şofer la 
Consiliul sătesc Satu Nou. Întâmplător, cu vreo 10 ani în urmă, 
regretatul V. Cojocaru, din câte mi-a povestit el, l-a auzit acolo citind o 
poezie de-a sa consătenilor. Poezia respectiva, cu concursul lui V. 
Cojocaru, a fost publicată în Ediţia Speciala „Sud-Vest” a 
săptămânalului cernăuţean „Concordia”. Pe parcursul timpului, acolo 
i-au văzut lumina tiparului mai multe cicluri de versuri. A participat la 
mai multe ediţii ale Festivalului de poezie sud-basarabeană „Pavel 
Boţu” la Universitatea din Ismail. În 2008, cu concursul lui Vasile 
Bâcu, actualul preşedinte al Societăţii  Culturale „Mihai Eminescu” din 
Cernăuţi, i-a apărut cartea de versuri. 

Victor Capsamun a fost un intelectual-ţăran, sau un ţăran-
intelectual, fire sensibilă, atentă la cei din jur şi la cele din jur. 
Avea un simţ foarte fin al umorului şi ştia o sumedenie de istorii 
hazlii cu tot felul de şefi, mai mari şi mai mici, dar şi cu oameni de 
rând din Satu Nou. Nu se grăbea, însă, să le povestească cu 
prima ocazie primului întâlnit în drum. I-am spus nu numai o dată 
să le aştearnă pe hârtie, dar n-a mai reuşit s-o facă. A fost un om 
domol, cumpătat în toate ale sale. Dacă vreţi – un om înţelept. 
Cred că la Consiliul sătesc, unde a lucrat mai mulţi ani la rând, a 
fost perceput de cei de alături nu doar ca un simplu şofer. Mai 
degrabă ca un consilier în cele mai diverse probleme. 

Marile sale pasiuni au fost pescuitul şi vânătoarea – ambele 
legate de „baltă”, cum spunea el. Adeseori, telefonându-i, îl 
găseam acolo – pe străvechile canale dintre Satu Nou şi Dunăre. 
Aceste două îndeletniciri erau pentru el ceva mai mult decât 
simple pasiuni. Ştia denumirile tuturor canalelor. Cu ajutorul cuiva 
a întocmit chiar o hartă a lor, dându-mi şi mie un exemplar al 
acesteia. Urma să stăm împreună şi să facem o descriere a celor 
câteva zeci de microtoponime pe care le cunoştea ca nimeni 
altul. Din păcate, n-am mai reuşit. Locurile din preajma Dunării au 
fost pentru el un nesecat izvor de inspiraţie. Le găsim într-o bună 
parte a poeziilor pe care ni le-a lăsat. 

Ne-a părăsit pentru totdeauna un suflet blând şi înţelept, 
înzestrat de Bunul Dumnezeu cu multiple haruri, tată a doi feciori 
şi bunic. Cu siguranţă ne va lipsi de acum înainte. Îl vom ţine 
minte şi îi vom citi versul. 

 

Vadim BACINSCHI 
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